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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 28 d’octubre de 2008, a les 10’05 hores,
a la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Francisco
Tomás Vert, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de
la Universitat de València.

Rector: Francisco Tomás Vert

Vicerector de Professorat i Ord.
Acadèmica: Carlos Ferreira García

Vicerectora d’Estudis: Mª Vicenta
Mestre Escrivá

Vicerector d’Investigació i
Política Científica: Esteban J.
Morcillo Sánchez

Vicerector de Relac ions
Internacionals i Comunicació:
Enrique Bigné Alcañiz

Vicerectora de Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

Vicerector d’Infraestructura:
Aurelio Beltrán Porter

Vicerector  de Postgrau: Ignacio
José Nebot Gil

Vicerector d’Economia: Máximo
Ferrando Bolado

Vicerector de Convergència
Europea i Qualitat: Antonio Ariño
Villarroya

Vicerectora d’Organització dels
Serveis i PAS: Enriqueta Vercher
González

Vicerector de Cultura: Rafael Gil
Salinas

Delegat d’Estudiants: Daniel
González Serisola.

Gerent: Joan Oltra Vidal

Secretària General: Maria Luisa
Contrí Sempere

Degà Fac. Geografia i Història:
Jorge Hermosilla Pla

Degà Fac.  Filosofia i C. Educació:
Ramón López Martín

Vicedegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardó
Calatayud

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

Director EU Infermeria I
Podologia: Lluis Francesc Sanjuan
Nebot

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes
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D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

Degà Fac. Dret. Carlos Luis
Alfonso Mellado

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Representant departaments:
Antoni Martínez Andreu

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan
José Nuño Ballesteros

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

PDI Fac, Dret: Juan Carlos
Carbonell Mateu.

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Filologia,Traducció i
Comunicació: Adela Cortijo
Talavera

PDI Fac. Economia: Juan Antonio
Lloret Badia

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Javier
Pallarés Badenes

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS Fac. Filosofia i C. Educació:
M.Luisa Manzano Hernández

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa

(sense vot):

Degana Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Mª José Coperias
Aguilar

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes

Degà Fac. Química: José Maria
Moratal Mascarell

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez
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Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

Absències justificdes:

R e p r e s e n t a n t  I n s t i t u t s
universitaris: Ferran Carbó
Aguilar

PDI Fac. Química: Armando
Codoñer Castellote

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac. Filosofia i C. Educació:
Adoración Sánchez García

------------------

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 de
setembre de 2008.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

La secretaria general presenta les modificacions lliurades pel degà de la
Facultat de Psicologia, que són acceptades.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 198/2008. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 30 de setembre de 2008  amb les
modificacions següents:  . A la pàgina 7, el 1r. paràgraf
del punt 3, 5ena línia. …”Considera que aquest era un
compromís i hem aconseguit….
. A la pàg, 11, paràgraf 4t en lloc de “deliminar”, cal
posar “delimitar”.
. A la pàg, 11, paràgraf 5è, afegir “ ..”de la psicologia
que treballen en diferents àmbits socials”.

Punt 2. Informe del rector.

El rector transmet a la degana de la Facultat d’Economia el condol dels
membres del Consell de Govern per la mort del seu pare.

D’altra banda, informa que Daniel González Serisola ha estat nomenat
nou delegat d’estudiants el felicita i li dóna la benvinguda en aquest
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càrrec. Dóna les gràcies personal i institucionalment a Pillar Sarrión,
anterior delegada, pel bon treball dut a terme.

A continuació, comunica el cessament, a petició pròpia, de Bernardino
Salinas com a director del Servei de Formació Permanent, i li agraeix la
tasca desenvolupada al capdavant d’aquest servei, al llarg dels darrers
deu anys.

Els proppassats dies 15,16 i 17 d’octubre van tenir lloc a Múrcia les
Jornades R+D de les universitats espanyoles.

El 16 d’octubre va tenir lloc l’Assemblea General de la CRUE, a Malaga, i
el 27 d’octubre el ple del Consell d’Universitats. Va assistir-hi el
vicerector de Postgrau.

 El rector cedeix la paraula el vicerector de Postgrau perquè informe.

El vicerector de Postgrau informa respecte a la sessió de la CRUE, de la
signatura del conveni amb la societat RED.es per desenvolupar el
programa de promoció dins les universitats, per a centres d’excel·lència
en continguts audiovisuals digitals de tot tipus. També es va tractar
sobre els estatuts del Professorat i d’Estudiants i la verificació de títols
de màster de l’anterior sistema. Destaca la presentació del Llibre Blanc
de la universitat de Catalunya, com a representació de les universitats
públiques catalanes. El punt més debatut de l’ordre del dia va ser el de
l’informe del calendari acadèmic en les universitats espanyoles. Indica
que hi ha inquietud a unificar els criteris per adaptar les dates, sobretot,
del primer quadrimestre i així facilitar la mobilitat dels estudiants i arribar
a un calendari únic. Per últim hi hagué un informe sobre el programa
Erasmus, donant dades de xifres.

Pel que fa al Consell d’Universitats, va ser decebedor, ja que no es va
presentar el reglament marc per a l’estatut del professorat. El director
general va dir que afectarà a tots els professors i investigadors i que
entrarà en la part dels drets i deures, funcions, activitats de cada funció,
possibilitat d’intensificar alguna funció, definició de carrera docent,
inclusió de graus dins de les categories del professorat, sistema
retributiu, possibilitat d’afavorir la mobilitat dins de la universitat, entre
universitats, amb l’exterior i amb empreses privades…; jubilacions,
vacacions, sancions i possibilitat d’introduir en el personal investigador,
la dedicació a temps parcial.
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S’hi va parlar de les enginyeries, i es va dir que les fitxes s’han tramitat
als col·legis  professionals perque en el termni de quinze dies se´n faça
l’informe i en continue la tramitació.

Quant als màsters del reial decret 56/2005, la subcomssió està
treballant i el document es lliurarà molt prompte. El màster de
professorat de secundària també s’aprovara prompte i hi haurà una
reunió per establir el marc general sobre el practicum. Pel que fa a
l’Estatut dels Estudiants, té un endarreriment respecte al de professorat.
La convocatòria de FPU serà immediata. El reial decret sobre accés i
admissió ja té informe i es publicarà també immediatament.

Informa que hi ha 215 propostes de grau, de les quals 172 estan en fase
d’avaluació per l’ANECA.

També s’hi va informar sobre la proposta de pressupost del ministeri,
que va augmentar un 38% la part corresponent a investigació. D’altra
banda, indica que la Universitat Horitzó 2015 té un portal accessible,
des de la pàgina web del Ministeri, perquè tothom hi puga participar.
Destaca l’informe de la directora general de Programes sobre
reinterpretació dels criteris per a  professorat titular d’universitat per
afavorir als investigadors del programa Ramon i Cajal i considerar com a
activitat docent les direccions de tesis i la participació en programes de
professorat universitari, per guanyar punts en docència, necessaris per a
l’acreditació,

Finalment, es va presentar un marc de col·laboració entre l’ANECA i les
agències autonòmiques per a l’avaluació dels màsters i graus i un
esborrany de conveni de col·laboració.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que ahir
a la premsa es deia que l’agència catalana podria verificar graus i
màsters. Pregunta si el conveni ja s’ha signat.

El vicerector de Postgrau explica que no es va comentar res.

Javier Pallarés pregunta si hi ha informació sobre cóm es farà l’Estatut
de l’Estudiant.

El vicerector de Postgrau indica que el procediment consisteix, a fer
primerament una reunió d’experts, que elaboraran un primer document, i
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després presentar el document al Consell d’Universitats i obrir un debat
amb totes les instàncies. Van dir que obirien debat amb els sindicats
d’estudiants.

El rector afegeix que la valoració és preocupant, ja que s’ha canviat el
procediment. Planteja la seua preocupació sobre les competències que
tindrien les agències autonòmiques.

A continuació felicita els membres de la comunitat universitària
següents:

. El professor José Vicente Bagán, catedràtic de la Facultat de Medicina i
Odontologia i cap de servei de l’Hospital General Universitari, que ha
estat guardonat amb el premi Compostel·la d’Odontologia en la
modalitat d’”investigador clínic de reconegut prestigi” de nacionalitat
espanyola.

. Els professors Estanislao Silla i Ignacio Tuñón, del Departament de
Química Física, que han estat guardonats amb la segona edició del premi
Expoquímica R+D+I del projecte Diseño computacional de catalizadores
biológicos junt amb altres investigadors de la UJI i de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

. Al catedràtic d’Història de la Ciència (Departament d’Història de la
Ciència i la Documentació de la Facultat de Medicina i Odontologia),
Victor Navarro Brotons, que ha estat nomenat membre de l’Academia
Internacional de Historia de las Ciencias.

. El cartell anunciador de l’exposició de Renau (1907-1982): Compromís i
cultura, ha guanyat la 13ena edició dels Premis de Diseño Español
Anuaria, aquest exposició ha estat produïda per la Universitat de
València, mitjançant la Fundació General i la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC), adscrita al Ministeri de Cultura. El
cartell sobre l’exposició En defensa de la cultura. Valencia capital de la
República 1956-1937 ha estat finalista en els mateixos premis. A més a
més, els catàlegs d’aquestes exposicions també han estat nominats dins
de la categoria de millor llibre en aquests premis.

. L’aplicador de radioteràpia València, dissenyat per la Fe, la Universitat
de València i la Facultat de Física s’utilitza als millors hospitals del món
per administrar radioteràpia en el tractament de carcinomes cutanis.
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Comunica que Avelino Corma, André Constant i Richard Dawkins han
manifestat la seua gratitud i han acceptat les distincions de doctor
honoris causa per aquesta Universitat.

Indica que la Universitat de València ha rebut la Pla de l’Ordre de Jaume I
el Conqueridor de mans del president de la Generalitat, concedida
juntament amb d’altres institucions i personalitats guardonades, al seu
moment, amb l’alta distinció de la Generalitat. La Universitat la va rebre
amb motiu de la celebració del cinqué centenari. La Generalitat ha
distinguit també al professor López Piñero i l’Orfeó Universitari.

Així mateix, informa que un col·lectiu universitari promou un manifest de
suport als professors de secundària amb motiu d’impartir en anglès
l’assignatura Educació per a la ciutadania. Manifesta la nostra adhesió al
manifest.

Els estudiants de diverses facultats continuen manifestant-se per
protestar per l’aplicació del procés de Bolonya als nostres estudis i els
problemes que presenta en diverses titulacions. Opina que cal ser
respectuosos amb els protestants, però ells també han de ser
respectuosos, ja que no es pot oblidar que la Universitat també sofreix
aquesta situació.

Indica que s’ha adreçat un escrit al secretari general del Bloc Nacionalista
Valencià de solidaritat per la destrossa que els van fer a la seu i en
contra de la violència.

Informa que el 23 d’octubre de 2008 hi hagué una reunió de vicerectors
de Professorat de les universitats espanyoles amb el director general
d’universitats del Ministeri de Ciència i Innovació, per parlar de l’Estatut
del Professorat i el discurs va ser idéntic al que ja s’ha dit, ple de
vaguetats.

Indica que la Universitat de València, atesa la celebració de la Jornada
Sindical Mundial pel Treball Decent, el 7 d’octubre, s’hi va adherir.

D’altra banda informa que ja s’ha publicat l’aprovació de l’IDOCAL.

A continuació informa dels convenis signats següents:

. Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, per
a la creació de la Càtedra de la Vinya i del Vi, per fomentar activitats de
formació, recerca i transferència i divulgació de l’enologia. Les activitats
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de la càtedra es desenvolupen a diverses facultats d’ambues
universitats. Aquest conveni és obert a les entitats que s’hi vulguen
adherir i reunisquen els objectius fixats.

. Per mitjà de la Fundació Universidad-Empresa de València, dins del
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents
entitats.

Informa que s’ha rebut una petició d’un col·lectiu de membres del
Consell de Govern, per demanar l’obertura de biblioteques en la segona
meitat del mes d’agost. Aquest assumpte ja està en mans dels
vicerectors responsables i es tractarà en un próxim Consell de Govern.

Pel que fa a l’assumpte de diversos professors que han estat acretidtats
catedrátics d’universitats abans del 30 de setembre i que han sol·licitat
la seua promoció, hi ha hagut una reunió amb aquest col·lectiu i
próximament, també ho debatrà el Consell de Govern.

A continuació cedeix la paraula la vicerectora d’Estudis perquè informe
sobre les titulacions.

La vicerectora d’Estudis agraeix a les CEPE el seu treball, al Servei de
Recursos Humans PDI els estudis de viabilitat que ha fet i, especialment,
a la comissió assessora del rector (subcomissió de la Junta Consultiva)
pel seu esforç en hores i treball per millorar les propostes.

Explica la situació dels plans d’estudi en aquests moments. En alguns
casos tenen informe favorable i ja estan preparats per passar a
informació pública, com ara els títols de Ciències de l’Educació Física i
Esportiva, Fisioteràpia, els tres títols de la Facultat de Filosofia i Ciències
de l’Educació, els de la Facultat de Geografia i Història, de Magisteri, de
Psicologia i els títols de la Facultat de Ciències Biològiques. D’aquestes
propostes ha informat per segona volta la comissió assessora i després
del període d’informació pública, passaran a Junta Consultiva, Consell
Social i Consell de Govern.

Les propostes de plans d’estudi de les titulacions de Filologia, Traducció
i Comunicació, Química, Física Ciències Socials i Farmàcia, estan molt
avançats.

Els altres resten pendents de la comissió assessora, tret de les
titulacions de Medicina i Economia que encara estan ultimant les seues
propostes.
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El rector afegeix que dijous passat arribaren noves instruccions per fer
les propostes de plans d’estudi, signades pel director general que va
cessar i s’està pendent de confirmar-les.

S’obre un torn d’intervencions.

Lluís Hurtado indica que els estudiants protesten contra el Ministeri i la
reforma i tenen propostes més ambicioses que el Rectorat i que ahir
se’ls va convocar a una reunió per acurtar distàncies.

El rector explica que aquesta reunió no té la missió d’eliminar les
protestes. Es tracta d’arribar a propostes convergents, però mentre no
canvie la legislació, la universitat ha de continuar amb el procés, si nó no
es podrien matricular nous estudiants en l’any 2010.

Ernest Cano pregunta sobre la viabilitat dels graus que està revisant el
Servei de Recursos Humans PDI, ja que considera que  només es podrà
analitzar si és en conjunt.

Josefina Boquera pregunta quina serà la situació del professorat que s’ha
acreditat desprès del 30 de setembre.

Javier Pallarés, sobe els tancaments dels estudiants, vol deixar clar que
els estudiants aposten per les assemblees de centre i se’ls ha de tenir en
compte i que no es convoque només als representants elegits segons
normativa. Demana opinió sobre la possibilitat de fer un referèndum.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana
que els estudiants comuniquen als degans/es i directors/es els noms
dels interlocutors dels tancaments.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, pel que fa als
tancaments, subscriu les paraules de la degana de Filologia, Traducció i
Comunicació. Opina que cal que els estudiants trien els seus
representants per tal de tenir interlocutors. Fa una crida en aquest
sentit. Informa que a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació hi ha
estudiants tancats, des del dia 13, i que se’ls ha donat suport logístic,
solament se’ls ha demanat el compliment de les normes de seguretat i
que entenguen que les reivindicacions han de conviure amb els drets de
la resta de persones. Fa una crida als estudiants perquè entenguen la
responsabilitat dels degans que han de complir i per a salvaguardar els
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drets de tothom. Si els estudiants compleixen la seua part, la Facultat
també ho farà.

Respecte de la intervenció de la vicerectora d’Estudis, entén que entrem
en una etapa que cal bolcar la informació en la ANECA. Pregunta si ho ha
de fer la CEPE.

La vicerectora d’Estudis indica, pel que fa a la viabilitat, que es calcula
per centres, i se’ls lliurarà tota la informació. Contesta al degà de la
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació que el Servei d’Informàtica
ha fet una aplicació que és automàtica.

El rector contesta Josefina Boquera, pel que fa als acreditats, que la
data és independent del procés. A Javier Pallarés li diu que a la reunió del
dijous es tractaran tots els assumptes.

Punt 3. Informe sobre situació econòmicofinancera de la UVEG.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que s’ha
lliurat als membres del Consell en aquesta sessió, que s’adjunta com a
annex I d’aquesta acta. Comunica alguns errors en les pàgines 3 i 4. La
solució a la situació financera que sofreixen les universitats és un
ajornament del pagament del deute de la Generalitat fins a l’any 2022.
Informa que el grau d’execució del pressupost del 2008 és normal.
Estem ajornant els pagaments a tercers i el darrer pagament de la
Generalitat ho rebrem ara i després, estarem tres mesos sense rebre cap
altre pagament. S’han fet les previsions necessàries i suficients per
mantenir els pagaments als treballadors i a la Seguretat Social i també
els pagaments ordinaris als proveïdors. Indica que cal que l’any vinent
siga, necessàriament, el punt d’inflexió d’aquesta situació, ja que, en cas
contrari, la situació empitjoraria considerablement a la Universitat.
Comunica que el Consell de direcció ha decidit presentar un pressupost
que haurà de minvar aproximadament un 10%.

El rector enfatiza la paraula “deute”, sobre el dèficit, ja que portem un
any endarrerits en els ingressos. A partir del 2009 no hi haurà document
de suport i caldrà mentenir el pla que hi havia. Opina que la situació serà
impossible de mantenir. Lamenta traslladar aquesta preocupació, peró en
tot cas la situació es preveu greu si es confirmen les consideracions
fetes. Els rectors han demanat una reunió amb el president de la
Generalitat, ja que en els pressupostos de la Generalitat es consignen
616 milions d’euros per a tot el sistema públic universitari, mentre que
s’havien acordat 824 milions d’euros. Espera que ho puguen solventar en
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la reunió que avui tenen tots els rectors amb els consellers d’educació i
hisenda. Comunica que ha arribat un escrit de l’STEPV recolçant la
postura de la institució universitària, i ho agraeix.

S’obre un torn d’intervencions.

Maria Luisa Manzano apunta la possibilitat de fer algun tipus de
mobilització davant aquesta situació.

Javier Pallarés opina que caldria coordinar les accions perquè es done
tota la informació al públic en general i no es repetisquen els errors. A
més, mentre açò està passant es crea la VIU, que és una universitat
privada amb fons públics.

Ernest Cano demana que el document econòmic es transforme en un
document polític perquè tota la Universitat tinga la informació que cal.

El degà de la Facultat de Dret està d’acord amb les intervencions
anteriors, però opina que l’equip de direcció és el que ha de donar la
informació als órgans socials i que els sindicats i les associacions
estudiantils són els que han de convocar les mobilitzacions. Opina que,
potser ha arribat el moment de fer alguna cosa i de ser més
bel·ligerants.

El degà de la Facultat de Dret demana una resposta massiva, seria i
contundent.

Miquel Coll opina que s’ha de fer alguna cosa més i que correspon a tots
fer un pas endavant perquè l’opinió pública se n’assabente i no esperar
més.

Al degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques li preocupa aquest
assumpte i opina que cal fer pedagogia amb la resta de companys.

Juan Carlos Carbonell opina que hi ha una falta de comunicació amb la
societat i interna en la universitat. La societat no sap res de la situació
de la Universitat Pública.

El vicerector d’Economia indica que els rectors van signar pel maig, un
acord amb la Generalitat i això ja ens deixava sense marge de maniobra.
Hi ha dues coses que no es poden consentir:  que les universitats rebren
menys diners en el 2009, que en el 2008 i que es genere un nou deute.
Opina que cal esperar que hi haja incompliment.
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El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació indica que
aquesta situació és nova des de dimecres. La situació anterior ja va ser
informada en els dos darrers claustres i també s’ha traslladat als centres.

El vicerector de Postgrau fa una reflexió en el sentit que cal posar-hi una
reserva, ja que no es pot donar a l’opinió pública la imatge d’una
universitat pública desastrosa, perquè això podria ser una de les
principals raons de la campanya.

A continuació, el rector proposa un canvi en el tractament dels punts de
l’ordre del dia, per tal de debatre sobre els punt 13 i 14, ja que ha
d’absentar-se per assistir a una reunió amb els altres rectors la qual cosa
s’accepta per assentiment. Comunica que presidirà el consell el
vicerector de Postgrau.

Punt 13. Aprovació, si escau, de proposta d’afiançament en favor de la
Fundació General, per a  la compra de l’edifici situat al carrer Amadeo de
Saboia, núm 4, propietat de Bancaixa.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Afegeix que hi ha 126 persones
disperses en diferents pisos de lloguer, de les quals 55 corresponen a la
Fundació General i 71 a la Universitat, pels que paguem 429.000
euros/any. Si es venen els locals de l’INTRAS del carrer Hug de
Montcada, aquesta proposta comportaria una operació financera sense
cost per a la Universitat. Si la Fundació General compleix, l’edifici seria
lliurat a finals del 2009. El Patronat de la Fundació ha proposat aquesta
operació a la Universitat.

S’obre un torn d’intervencions.

José Vicente Zafra pregunta per les condicions d’aquest edifici i per què
en lloc de comprar un altre edifici, no es fa el trasllat a l’antic local de
l’INTRAS.

El gerent informa que l’edifici es lliurarà totalment remodelat i es
prefereix vendre l’edifici del carrer Hug de Montcada perquè aquest és
fora de l’entorn de la Universitat i també de les comunicacions.

Alfons Esteve pregunta quins seran els serveis afectats pel trasllat.
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El gerent contesta que afecta tots els serveis que es troben en espais
de lloguer actualment.

El degà de la Facultat de Psicologia demana que, atesa la situació
econòmica de la Universitat, es tinga molta cura en la informació que
arriba a l’opinió pública.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (35 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 199/2008. “Aprovar l’afiançament de la
Universitat de València en favor de la Fundació General
de la Universitat, de l’operació de finançament
necessària, per import màxim de set milions dos cents
mil euros i una durada màxima de 25 anys, per a la
compra de l’immoble situat al carrer d’Amadeo de
Saboia, núm 4, propietat de Bancaixa.”

Punt 14. Aprovació, si escau, de proposta d’afiançament en favor de la
Fundació General de la Universitat de València.

El gerent presenta l’assumpte i fa la proposta d’autoritzar la pòlissa
d’afiançament a favor de la Fundació General per valor de 600.000
euros. Indica que és una operació necessària.

La secretària general afegeix que, com que no es reben els diners des del
Ministeri per a les contractacions dels investigadors del programa Ramon
i Cajal, la Fundació General està avançant-los, i per això es fa aquesta
proposta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (35 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 200/2008. “Autoritzar l’afiançament de la
pòlissa de crèdit a favor de la Fundació General de la
Universitat, per valor de 600.000 euros.”

Punt 4. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General.
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords
següents:

ACGUV 201/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Fachhochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin (Alemania) i la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex
II.

ACGUV 202/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Inholland University (Paisos
Baixos) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex III.

ACGUV 203/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Capital Normal University (Xina)
i la Universitat de València, el text del qual s’adjunta
com a annex.” Annex IV.

Punt 5. Convocatòria d’eleccions d’estudiants a Claustre.

La secretària general presenta l’assumpte i demana disculpes pel
retardament en incloure’l en l’ordre del dia. Fins ara, hi ha dues
propostes: la del 27 de novembre i la del 4 de desembre. Proposa la data
del 27 de novembre amb el compromís que l’any vinent es farà la
proposta, després de la consulta prèvia amb els estudiants.

S’obre un torn d’intervencions.

El vicedegà de la Facultat d’Economia pregunta si s’han tingut en
compte els terminis per fer la proposta.

La secretària general respon afirmativament.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 204/2008. “Convocar les eleccions de renovació
d’estudiants a Claustre per al proper dia 27 de
novembre de 2008.”
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Punt 6. Concessió, si escau, de premi extraordinari de diplomatura.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
la nota mitjana és de 2’9.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 205/2008. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura, de l’Escola Universitària d’Infermeria La
Fe, corresponent a la promoció 2005/2008, a la
diplomada Pilar Geraldo Pérez.”

Punt 7. Proposta i aprovació, si escau, de cessament com a patró de la
Fundació General de la UVEG i nomenament de nou patró.

La secretària general presenta l’assumpte i informa que part dels patrons
de la Fundació General han de ser elegits pel Consell de Govern. Proposa
el cessament de Pilar Sarrión i el nomenament Daniel González.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 206/2008. “Proposar el cessament, com a patró
de la Fundació General de la Universitat de Valencia de
Pilar Sarrión Ponce i, proposar el nomenament de
Daniel González Serisola en el mateix càrrec.”

Punt 8. Aprovació, si escau, de títols de màster i comissions
elaboradores de plans d’estudi (CEPE).

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
es va obrir un període d’al·legacions i les que es presentaren s’han
debatut. La resolució està a la documentació.

S’obre un torn d’intervencions.
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La degana de la Facultat de Farmàcia intervé, en nom de la resta de
degans, respecte del màster de Psicologia de la Intervenció social i
comunitària. No entèn com es pot elaborar un títol del qual no es té
clara la denominació. S’hauria d’haver fet una reunió amb els
representants dels dos centres.

El vicerector de Postgrau indica que la reunió no s’ha pogut fer i aclareix
que l’aprovació era condicionada a l’informe de la Comissió d’Estudis.

Ernest Cano indica que s’ha proposat a una CEPE que faça un títol del
que encara no se sap la denominació. Opina que cal la reunió esmentada,
ja que la Facultat de Ciències Socials no està contenta amb aquest títol i
demana que les coses queden clares, ja que hi ha colisions en àmbits
professionals i acadèmics.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques opina que el conflicte
continuarà sinó s’aclareix amb les parts.

El degà de la Facultat de Dret indica que si aquest màster conflueix amb
altres, s’hauria d’unificar i fer un amb diferents itineraris.

El degà de la Facultat de Psicologia indica que el centre ha acceptat la
modificació de la denominació però no hi ha hagut altra proposta. Opina
que es una proposta diferent del màster en Benestar Social, ja que
pretèn formar en els aspectes psicològics. Són ámbits relacionats però
diferents.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que la
seua intervenció va en la línia de la del degà de la Facultat de Dret, i no
està d’acord amb la política de màsters. Afegeix que fins ara no ha dit
res, però també als educadors socials no se’ls ha tingut en compte i
proposa una reunió per debatre. El que seria lògic és un màster
d’intervenció social amb diferents itineraris.

El vicerector de Postgrau aclareix que es parla de professionals de la
psicologia i que no s’està aprovant un títol, sinó un projecte.

José Manuel Almerich indica que el màster d’Investigació Biomèdica i
Clínica Odontològica té aprovades les CEPE.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 22
vots a favor, 2 en contra i 7 abstencions, es pren l’acord següent:



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.28 D’OCTUBRE DE 2008

-17-

ACGUV 207/2008.
“1. Aprovar els títols de màster i les comissions
elaboradores de plans d’estudi (CEPE), que s’adjunten
com a annex.

2. Informar desfavorablement el màster i la CEPE
“Transtorns addictius”, pels motius que s’indiquen a
l’annex adjunt.” Annex V.

Punt 9. Modificació, si escau, del reglament que regula els estudis de
postgrau.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. La
modificació de l’article 41 és per imperatiu legal.  En primer lloc proposa
que es debata sobre l’article 12 del reglament. Ho proposa per donar
agilitat a les propostes, amb el compromís que el Servei de Postgrau
faça arribar amb temps la documentació, fins i tot a l’Aula Virtual.

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez proposa que es retire, ja que està en contra de la
reducció de terminis. Opina que aquesta proposta va en contra de les
garanties de la nostra Universitat.

El degà de la Facultat de Química indica que també li preocupa aquest
assumpte i s’hauria de garantir una agilitat màxima.

El vicerector de Postgrau indica que la intenció és augmentar l’agilitat i
no té cap inconvenient a donar informació per correu electrònic per tal
de ser més transparents.

El vicedegà de la Facultat d’Economia també veu molt ajustats els
terminis.

El vicerector de Postgrau, ateses les intervencions anteriors, retira la
proposta. A continuació presenta la modificació proposada a l’art. 41.3.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell de Govern, pren l’acord
següent:
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ACGUV 208/2008. “Modificar l’article 41.3 del
Reglament que regula els estudis de Postgrado, referent
a la composició del tribunal,  en el sentit de canviar
l’actual redacció:

“3. En el tribunal no podrà haver-hi més de dos
membres de l’ORP ni més de tres membres de la
mateixa universitat o institució.”

Per la següent redacció:

3. En el tribunal no podrà haver-hi més de dos  membres
de la mateixa universitat o institució.”

Punt 10. Aprovació, si escau, de cursos d’extensió universitària per al
curs acadèmic 2008/2009.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
hi ha 457 propostes, de les quals 142 són externes i 315, de
departaments, centres i instituts.

La secretària general indica que la documentació inicial que es va posar
en el web era provisional, perquè encara no s’havia reunit la Comissió
d’Extensió Universitària.

S’obre un torn d’intervencions.

Javier Pallarés indica que aquest tipus de cursos no s’han de restringir,
sinó que s’han d’acabar.

La vicerectora d’Estudis aclareix que desapareixerà el concepte de
reconeixement de crèdits de lliure elecció, però es podran oferIr cursos
per completar la formació dels estudiants.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria opina que hauria
d’haver un reglament per controlar la quantitat de cursos, la docència
dels professors, etc..

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 209/2008.
“1. Informar favorablement sobre la realització de
cursos de formació extracurricular i sobre cursos, tallers
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i seminaris, corresponents al curs 2008/2009, que
s’adjunten com a annex.

2. Informar desfavorablement sobre la realització de
cursos de formació extracurricular i sobre cursos, tallers
i seminaris, corresponents al curs 2008/2009, que
s’adjunten com a annex,  que no reuneixen les
condicions exigides en la convocatòria.” Annex VI.

Punt 11. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió
universitària.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
aquesta oferta també implica reconeixement de crèdits de lliure elecció.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Pe assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 210/2008. “Aprovar la realització de l’activitat
puntual d’extensió universitària: I Congrés
Internacional  sobre docència i investigació en els estudis
de grau i postgrau en fisioteràpia, que s’adjunta com a
annex i el seu reconeixement com a crèdits de lliure
elecció.” Annex VII.

Punt 12. Informe sobre modificació 3/2008 de Relació de Llocs de Treall
del Personal d’Administració i Serveis.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Informa que correspon al desenvolupament de les línies
estratègiques.

S’obre un torn d’intervencions.

M. Luisa Manzano manifesta el seu desacord i el de la resta de companys
claustrals perquè aquest assumpte ve sense l’aprovació de Mesa
Negociadora. S’amortitzen places i es privatitzen consergeries, la qual
cosa implica pèrdues de llocs de treball i una explotació excessiva de la
mà d’obra privada.
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La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS indica que la proposta és
independent d’això. Tenia el compromís de no disminuir el nombre de
personal d’administració i serveis i ho ha complert; és més s’han
incrementat, però cal tenir en compte que els recursos són els que són.
Pel que fa a les amortitzacions, no es proposa amortitzar cap plaça que
no siga vacant. Informa que quasi 250 persones han vist millorada la
seua situació sense moure’s del seu lloc de treball. El que ara es proposa
és per fer front a les necessitats que s’han plantejat des de centres i
serveis.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 24
vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 211/2008. “Informar favorablement sobre la
modificació 3/2008, de Relació de Llocs de Treball del
personal d’administració i serveis, que s’adjunta com a
annex”. Annex VIII.

Punt 15. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap propost.a

Punt 16. Torn obert de paraules.

Javier Pallarés  indica que lliurarà als degans i directors de centre la
informació sobre unes taules redones que es faran próximament sobre
l’espai d’educació superior europea perquè ho facen extensiu. D’altra
part, manifesta el malestar pel comportament de la polícia en l’acte
d’obertura de curs en el carrer de la Nau, i en demana responsabilitats.

Lluis Hurtado esperava que el rector fera esment d’aquests fets en el
seu informe, al punt 2 de l’ordre del dia, però no ho ha fet. Pregunta
perquè se’ls va invitar a l’acte i després no se’ls deixà entrar. Opina que
havia massa polícia i hagueren de suportar la seua prepotència i les
actituts amenaçadores. D’altra banda, pregunta si val la pena convidar-hi
al president de la Generalitat, ja que en el seu discurs semblava que
s’estava burlant de nosaltres. Pel que fa a les manifestacions, el BEA ja
està al carrer i està a soles. Anuncia que el dia 13 de novembre hi haurà
una manifestació en favor de l’ensenyament públic. Invita a tothom a
participar-hi i demana una resposta del rector.

El vicerector de Postgrau indica, pel que fa a l’acta d’obertura, que es va
convidar molta gent, però calia confirmar-hi l’assistència, ja que la
capacitat és limitada.
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Antoni Martínez s’acomiada dels membres del Consell, ja que s’acaba el
període de manament del seu càrrec de director de departament.

El vicerector de Postgrau li agraeix la tasca feta i manifesta que el
trobarem a faltar.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS anuncia la inauguració
de les noves instal·lacions del Centre d’Autoaprenentatge del Campus
de Burjassot-Paterna, demà a les nou del matí. Indica que s’atendrà
l’ensenyament de valencià i també d’anglès.

El vicerector de Postgrau informa que hi haurà una pàgina web per
participar en la discussió sobre la Llei de la Ciència.

La secretària general anuncia que el proper Consell de Govern serà el 26
de novembre de 2008.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
14,30 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


