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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 23 de desembre de 2008, a les 9.20
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.

Assistents: (Amb vot)

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

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

Vicedegana Fac. Medicina i
Odontologia:  Carmen Carda
Batalla

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

Director EU Infermeria I
Podologia: Lluis Francesc Sanjuan
Nebot

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia
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Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

Vicedegà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Vicente Martínez Soria

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

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. Economia: Fco. Javier
Escribá Pérez

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. Química: Armando
Codoñer Castellote

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

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

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

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

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 EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa
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(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

Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

President Junta PDI en funcions:
José Mª Amigó Descarrega

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

Absències justificades:

Vicerector de Convergència
Europea i Qualitat: Antonio Ariño
Villarroya

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de
novembre de 2008.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que
acompanya la convocatòria.

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

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

ACGUV 226/2008. “Aprovar l’acta de la sessió del
Consell de Govern de 26 de novembre de 2008”.

Punt 2. Informe del rector.

El rector informa en primer lloc, sobre les reunions que hi ha hagut des
de l’anterior Consell de Govern.

 El 2 de desembre es va reunir la Conferència de Rectors de les
Universitats Públiques Valencianes. Varen elaborar un comunicat amb la
posició en el procés d’integració a Bolonya i les acampades que estan
produïnt-se; el dia 4 es va reunir el Consell d’Universitats; l’11 de



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.23 DE DESEMBRE DE 2008

-4-

desembre es va reunir el Consell d’Administració d’Universia i el 15 de
desembre, la CRUE,

A continuació informa que l’Institut Confuci de la Universitat de València
ha estat triat com un dels vint millors centres del món per l’organisme
governamental xinés dedicat a la difusió de l’idioma mandarí. Així mateix,
informa de la inauguració del Centre d’Estimulació Primerenca.

D’altra banda, dóna la benvinguda a José Mª Amigó, que substitueix
Xavier Gómez, com a president de la Junta de la Junta de PDI en
funcions, en aquesta sessió.

Pel que fa als fets protagonitzats pels estudiants en la Facultat de Dret,
informa que hi hagueren dues compareixences a la Comissaria de Policia,
però no es va denunciar a cap persona. Si es va produir alguna detenció
va ser conseqüència de les diligències policials. Fins la setmana passada
han continuat les ocupacions dels centres. La setmana pasada va haver
una reunió entre respresentants de l’assemblea i membres de l’equip
rectoral que reiteraren la intenció de dialogar. Informa que aquesta
situació de protestes s’ha estès per tot el món universitari espanyol,
amb incidències fins i tot en universitats petites. L’associació
d’universitats públiques valencianes va reiterar la contribució a la millora
del diàleg.

Indica que a la reunio del 4 de desembre del Consell d’Universitats,
presidida per la ministra, es va fer una anàlisi de la implantació de l’espai
europeu. Es va fer un comunicat de rebuig de les accions de violència a
les universitats. Presenta una síntesi de la reunió. La ministra va exposar
l’oportunitat de la implantació de l’EEES i va dir que el Ministeri té la
intenció de continuar treballant en aquest procés. Desprès d’aquesta
intervenció, els rectors van parlar de la situació en les seues universitats
respecte als moviments anti-Bolonya. S’hi va demanar que el Ministeri
atenguera algunes qüestions que hi eran damunt la taula, com ara la
reconsideració de la implantació del màster en Educació Secundària,
l’anàlisi sobre la viabiliat dels postgraus i que el sistema de beques no es
circumscriga sols al grau, sinó també al postgrau. Igualment,
s’expressaren de forma crítica amb les actuacions de l’ANECA.
Finalment, es va dir que, desprès de les vacances es faran propostes
sobre aquests assumptes i els rectors reclamaren al Ministeri les accions
oportunes i les respostes de govern.

El 15 de desembre es va reunir la CRUE. Informa que el president va fer
un informe extens sobre les reclamacions contra el procés de Bolonya.
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Des de la Comissió Permanent de la CRUE es va dir que hi va haver
converses amb el Ministeri de Justícia sobre el decret de grau i postgrau
respecte de les professions d’advocat i procurador, i hi ha un escrit en el
que es demana la paralització del decret fins que els dos ministeris es
posen d’acord. També es va parlar sobre el reglament de disciplina
acadèmica i del seu anacronisme, ja que l’actual data del 1954.

El rector assenyala que la implantació de l’EEES és un procés que no
s’atura i que no és reversible. Ja hi són  més de 700 títols sotmesos a
verificació. Reitera que l’any 2010 la llei obligarà les universitats
públiques i privades i si no treballem en aquest sentit no podrem atendre
als estudiants, ja que les universitats han d’atendre allò que està legislat.
Un altre assumpte és el grau important de tensió que s’ha generat a les
universitats, tot menyspreant persones i coses. També s’han produït
incidents en les Universitats de Mallorca, Rovira Virgili, etc… Indica que
els rectors de les universitats públiques també estan preocupats pel
deteriorament de la imatge de la Universitat Pública.

A continuació, llegeix el comunicat de l’Assemblea General de la CRUE de
suport a la implantació de l’EEES, d’aposta per l’autonomia universitària i
de suport a les universitats on hi ha hagut problemes i on es demana
l’actuació del Ministeri.

Afegeix que diversos centres també han presentat escrits de suport
davant l’actuació dels moviments anti-Bolonya, com ara la Facultat de
Química, la Facultat de Psicologia, l’EU d’Infermeria i l’ETSE.

A més a més, indica que la implantació es vol fer mitjançant processos
de diàleg. Ratifica la seua posició en aquest assumpte i expressa davant
el Consell de Govern, el desig del Consell de Direcció de treballar pel
diàleg en qüestions que plantegen problemes o hi haja falta d’informació.
Fa un reconeixement a degans, deganes i directors de centre per la seua
actuació davant els tancaments.

Fa una crida al diàleg i diu que es continuarà treballant perquè els
procesos encetatas en la Universitat de València siguen valuosos.

Anuncia un Consell de Govern pel gener, que serà monogràfic per tractar
sobre els plans d’estudi, perquè puguen ser verificats. Informa que
quinze titulacions han estat informades ja per la Junta Consultiva, però
s’ha decidit ajornar la presentació al Consell de Govern.

S’obre un torn d’intervencions.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.23 DE DESEMBRE DE 2008

-6-

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques indica que li resulta díficil
unir la intenció de voler anar cap endavant i el fet que no hagen passat
els plans d’estudi per aquesta sessió, ja que la data li semblava prou
idònia i haguera estat una bona idea fer-ho. Així resulta que el seu
centre, que va ser un dels primer d’Espanya en començar a treballar-hi,
s’han quedat dels últims. Recorda la voluntat de la Facultat d’implantar
el curs 2009-2010.

El rector reconeix que tal vegada ha estat una decisió precipitada, però
volia que els plans d’estudis arribaren al Consell de Govern amb un
consens majoritari i hi havia problemes en alguns títols. Assumeix, però,
les crítiques.

Javier Pallares indica, respecte de les detencions d’alguns companys, que
s’ha sentit enganyat, ja que va parlar amb el delegat d’Estudiants i no
tenia constància de les denúncies del degà de la Facultat de Dret. Opina
que és impossible el debat en la Universitat Espanyola i demanda que no
es disfresse aquest assumpte, perquè no és real. No es pot consentir
que un estudiant passe una nit en comissaria. Reconeix que s’han fet
molts debats, i que la universitat té poca llibertat de moviments, però
des del seu punt de vista, els estudiants haurien d’haver-se queixat més.
Indica que cap tancament ha impedit la interrupció de les classes, tret
del dia de vaga i defensa els companys de la Universitat de Barcelona,
que han estat expedientats.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques afegeix que tampoc no es
pot consentir que un estudiant de la Universitat de València impedisca la
realització del Consell de Govern.

El vicedegà de la Facultat de Dret aclareix que la policia intervingué a
petició del degà de la Facultat de Dret, perquè algunes persones van
veure la seua seguretat amenaçada, però en cap moment van entrar en
la Facultat.

Punt 3. 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. Agraeix la tasca que fan totes les persones que
participen en els convenis internacionals i en les mobilitats Erasmus i
Seneca.
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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 227/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre l’Associaçao Caruaruense de
Ensino Superior (ASCES), Brasil i la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex
I

ACGUV 228/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Beijing Normal University (Xina)
i la Universitat de València, el text del qual s’adjunta
com a annex”. Annex II.

ACGUV 229/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad CES (Colombia) i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex”. Annex III.

El rector demana participació en aquests convenis, ja que, normalment,
no hi ha reciprocitat per part de membres de la Universitat.

Punt 4. Aprovació, si escau, de convocatòria de complement autonòmc.

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

El rector recorda que el complement autonòmic s’ha de sol·licitar, no és
automàtic i, per tant, s’ha de publicar la seua convocatòria.

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

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

ACGUV 230/2008. “Aprovar la convocatòria per a
l’avaluació dels mèrits del professorat als efectes de
concessió de la retribució addicional del decret 174/2002
(complement autonòmic), corresponent a l’anualitat del



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.23 DE DESEMBRE DE 2008

-8-

2009, la resolució de la qual  s’adjunta com a annex”.
Annex IV

Punt 5. Autorització si escau, del pagament amb caràcter de bestreta de
retribucions addicionals del professorat universitari per a l’any 2009.

El vicerector de Professorat i Organització Acadèmica 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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 231/2008.

“Per tal de garantir la continuïtat en la percepció de les
retribucions addicionals dels professors de la Universitat
de València funcionaris dels cossos docents universitaris,
i fins a la determinació i resolució per part del Consell
Social, de les percepcions corresponents a l’exercici
2009, aquest Consell de Govern ACORDA:

Autoritzar la Gerència de la Universitat al pagament en
concepte de bestreta, amb caràcter mensual i a partir de
gener de 2009, de la quantia que figura com avant-
proposta d’assignació individual en la convocatòria de
les retribucions addicionals de l’any 2009 corresponents
als articles 21,22, 23 i 25 del Decret 174/2002. Aquest
pagament s’entendrà com a bestreta de les quantitats
finalment reconegudes pel Consell Social i, per tant, serà
susceptible de compensació en cas que aquestes no
s’ajusten a les reconegudes provisionalment.”

Punt 6. Aprovació, si escau, del Reglament per al desenvolupament de la
carrera docent del professorat de la UVEG,

El vicerector de Professorat i Organització Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Explica les modificacions proposades. Indica que va
ser aprovat en Mesa Negociadora amb l’acord de totes les seccions
sindicals.
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S’obre un torn d’intervencions.

Josefina Boquera observa un error en l’art. 3, ja que l’apartat 3 s’hi trob
repetit. A més a més demana aclariments respecte de l’apartat 4 i de
l’art. 2.3. Recorda que l’anterior consell va preguntar si la partida
d’ampliació de plantilla era per a promoció d’acreditats. Considera que
segons estan les coses, enguany, es podrien traure totes les places.

El president de la Junta de PAS felicita al consell de direcció i,
especialment, al vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica pel
treball fet i demana una acció similar per al PAS, perquè cadascun es
puga administrar la seua carrera administrativa.

Armando Codoñer llegeix en representació dels acreditats de la Facultat
de Química, un escrit d’inclusió d’una disposició transitòria segona.

El degà de la Facultat de Física agraeix l’esforç per traure endavant el
reglament. Comparteix amb el vicerector l’opinió que poden haver-hi
problemes en els departaments amb molts acreditats i li preocupa que
els companys puguen arribar a situacions desagradables sinó es trauen
totes les places. L’any 2008 hi ha hagut una borsa molt gran
d’acreditats i resta un nombre important que no entraria en la
convocatòria de febrer. Opina que cal fer un esforç inicial en aquesta
convocatòria.

Ernest Cano manifesta la seua perplexitat. Indica que fins ara havien
problemes pressupostaris importants i ara veu un canvi de línia en la
Comissió de Professorat, sembla que hi ha diners per a tots. Demana una
memòria econòmica per poder votar favorablement. Vol saber d’on
eixiran els diners i espera que no siga a canvi d’ampliació de plantilla. A
partir d’açi, no hi ha prioritats i manté que, en primer lloc ha de ser
l’estabilització del personal i després altres coses. Finalment, indica que
no li sembla just que en l’art. 2.1 hi haja penalització i en el 3 no.

El president de la Junta de PDI en funcions, indica que sobre aquest
assumpte hi ha acord de totes les seccions sindicals i agraeix la
col·laboració del vicerector d’Economia.

La degana de la Facultat d’Economia demana aclariments respecte de les
àrees, ja que opina que no poden haver-hi desequilibris. Li sorprèn que hi
hagen desaparegut les ràtios, i això perjudica al Campus dels Tarongers.
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El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica informa que en la
negociació va quedar clar que no afectaria ni a l’estabilització ni a
l’ampliació. Respon Armando Codoñer que es procurarà que isquen totes
les places, encara que no totes alhora, per qüestions pressupostàries. Al
degà de la Facultat de Física li contesta que les situacions depenen dels
criteris de cada departament. Respecte a la qüestió econòmica es
compta amb diners per les jubilacions anticipades.

Respon Ernest Cano que hi ha voluntat política per traure diners, però no
afectarà a l’ampliació de plantilla. Està d’acord amb la memòria
econòmica, i accepta que en l’article 3 aparega una penalització
semblant a la del 2.1. Contesta a la degana de la Facultat d’Economia
que la idea és demanar als departaments quines persones estan
acreditades i les places que volen traure. La Universitat és molt diversa i
la idea és ordenar el procés.

Josefina Boquera proposa que s’elimine l’art. 3.4

El rector indica que està satisfet que un nombre tan gran de professors
hagen obtingut l’acreditació, però aquest èxit obliga a un esforç
econòmic. El procés és obert i la institució ha de tenir una cobertura
formal. Proposa que el punt 2 es trasllade també al cas dels catedràtics,
com indicava Ernest Cano. Considera que el Consell de Govern ha donat
exemple en els processos d’habilitació i li disgusten els manifests que
s’estan lliurant respecte als acreditats.

Sintetitza les propostes de modificació presentades: inclusió d’una
disposició transitòria segona; supressió del punt 3.4 i traslladar el 2 als
catedràtics. Aquesta darrera proposta és acceptada.

S’obre un segon torn d’intervencions.

Juan José Nuño proposa concursos simultanis per l’estalvi que suposen.
El rector li respon que això no s’exclou, però amb molta cura.

Josefina Boquera aclareix la seua proposta de supressió, i proposa que la
presa de possessió siga octubre i gener. El vicerector de Professorat i
Ordenació Acadèmica li contesta que és una qüestió econòmica.

La degana de la Facultat d’Economia proposa afegir-hi “àrea o
departament”, la qual cosa és acceptada pel vicerector.
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Se sotmet a votació l’esmena d’Armando Codoñer d’inclusió d’una
disposició transitòria segona. La votació es fa a mà alçada i per 3 vots a
favor, 20 en contra i 17 abstencions, no prospera.

A continuació se sotmet a votació l’esmena de Josefina Boquera de
supressió de l’art. 3.4. La votació es fa a mà alçada i pr 8 vots a favor,
19 en contra i 12 abstencions, no prospera.

Finalment se sotmet a votació la proposta de reglament amb les
modificacions acceptades. La votació es fa a mà alçada i per 35 vots a
favor, cap en contra i 8 abstencions, es pren l’acord seüent:

ACGUV 232/2008. “Aprovar el Reglament per al
desenvolupament de la carrera docent del professorat de
la Universitat de València, el text del qual s’adjunta com
a annex”. Annex V.

Punt 7. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de selecció
de personal docent i investigador de la UVEG.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General i al text d’una transitòria setena que s’ha lliurat als membres del
Consell de Govern en aquesta sessió. Assenyala que aquesta proposta va
ser informada favorablement per l’STEPV i pel CSIF. La resta de sindicats
s’hi van abstenir.

El president de la Comissió d’Estatuts assenyala que aquest reglament
pot servir de base per a les properes modificacions d’Estatuts, pel que fa
als concursos d’accés. Indica que la disposició addicional vuitena pot
tenir problemes de legalitat.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica no té inconvenient a
eliminar-la.

S’obre un torn d’intervencions.

Josefina Boquera entén la preocupació del president de la Comissió
d’Estatuts, però es parla d’un únic signant. Proposa que s’hi pose “es
podrà eximir”. Pel que fa als criteris, hi ha desigualtats amb altres
universitats que posen criteris més flexibles. Opina que aquesta
universitat no s’ha decidit pel millor sistema. Sería més lògic un sistema
similar al de les habilitacions i també idoni per a aquest tipus de concurs.
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Finalment, pel que fa a la celebració de les proves, indica que li sembla
bé el plantejament que ha fet el vicerector.

El president de la Junta de PDI en funcions, informa que en la Mesa
Negociadora hi hagueren discrepàncies respecte de les proves. Opina
que és un procés limitat i es pot caure en endogàmia.

Joan Carles Carbonell està d’acord amb la filosofia del vicerector. Fa
referència als problemes estatutaris perquè entén que hi ha coses que
requereixen reforma. Pel que fa a les comissions, la seua composició
(2+2+1) es va establir perquè cap organisme tinguera el control en el
nomenament de les comissions i, ara, es torna a donar al departament el
domini absolut. Proposa que es mantinga la composició que hi havia
(2+2+1), i es modifique l’exigència que siguen de l’àrea de coneixement.

Pel que fa a les proves de titulars està d’acord amb l’ordre, però no
entén que s’haja de tornar a avaluar el currículum docent i investigador.
Tampoc no entén  que hi haja una primera prova amb dos exercicis. Seria
més lògic unificar-ho i fer un projecte docent juntament amb el
currículum i una prova d’exposar una lliçó per sorteig.

Pel que fa a la prova de catedràtics, no entén que siga de 90 minuts,
també seria més lògic unificar les proves.

Pel que fa a la disposició addicional vuitena, no veu els problemes quan hi
haja només un candidat i això ho faria extensiu a totes les proves de
professorat tot eliminant la prova de currículum.

Dulce Contreras no està d’acord amb la presentació del currículum en les
proves de titular d’universitat, ja que tots són acreditats i alguns ja han
passat per proves d’habilitació. Pel que fa a la disposició addicional
vuitena, està d’acord a posar-hi “podrà eximir-se” tant per a places de
TU com de CU i, pel que fa a les proves de catedràtics, proposa una
única prova.

Armando Codoñer també està d’acord amb una única prova per als
catedràtics i per als titulars, proposa que es presente un programa
docent. Considera que les comissions han de ser semblants a les de
habilitació.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació proposa també
la composició de 2+2+1 en les comissions, pel principi d’estalvi i millora
de convivència.
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Juan José Nuño opina que s’ha de valorar la trajectòria docent més que
el projecte docent. Pel que fa a la investigació és més difícil valorar-la de
forma objectiva, i considera que és millor la presentació d’un treball
d’investigació original.

Ernest Cano planteja la revisió del catàleg d’àrees afins. Així mateix, i
sobre les comissions, els Estatuts preveien que participara un
representant sindical, però es va llevar en base a un dictamen. Considera
que el dictamen s’hauria de fonamentar més i tornar-ho a considerar en
la reforma d’Estatuts.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació proposa per a  la
disposició addicional vuitena, que es mantinga dient que el tribunal
“podrà eximir de la prova”, per als contractats doctors, en general, ja
que el que s’aprove serà el nucli de la futura modificació d’Estatuts. Pel
que fa, a la intervenció d’Ernest Cano, informa que el dictamen es basa
en una llei “Estatut bàsic de l’empleat públic”.

El president de la Comissió d’Estatuts recull el que ha plantejat la
vicerectora, i indica que quan hi ha un únic signant contractat doctor, el
tribunal podria eximir-lo, qualsevol que siga la seua procedència.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, pel que fa a la
composició de les comissions, defensa que els membres siguen de l’àrea
de coneixement. Assenyala que les proves per a TU són per afavorir als
candidats, no al contrari, ja que la qualificació no dependria només de la
lliçó. Pel que fa als CU, no hi ha inconvenient en canviar treball
d’investigació per projecte d’investigació.

Joan Carles Carbonell insisteix en la seua proposta de composició i que
siga de la mateixa àrea de coneixement.

Josefina Boquera fa la mateixa proposta.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques també demana la revisió
del catàleg d’àrees afins.

El rector indica que aquest catàleg està incomplet i s’hauria de
completar. Demana als membres del Consell que envien propostes.

El degà de la Facultat de Psicologia opina que cal enfortir el procés de
selecció.
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El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica assumeix la proposta
de Joan Carlos Carbonell, respecte de la composició de les comissions,
que els 5 membres siguen de l’àrea i 3 d’ells de fora del departament, és
a dir 2 proposats pel departament, 2 proposats pel centre i un per la
Junta Consultiva. Igualment, accepta la proposta de suprimir la
referència a la Universitat de València en la disposició addicional vuitena.
Finalment, s’aprova la disposició transitòria setena.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 233/2008. “Modificar el Reglament de selecció
del personal docent i investigador de la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex
VI.

Punt 8. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat
contractat doctor.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acdèmica 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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 234/2008. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a la convocatòria
de les places de professorat contractat doctor que
s’adjunta com a annex”.  Annex VII.

Punt  9. Transformació, si escau, de places dels Departaments de
Comptabilitat i d’Òptica.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acdèmica 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.
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Antoni Lloret informa que el departament va demanar que la plaça 5681
fóra d’ajudant encara que ho enviaren fóra de termini.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada  i per 31
vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 235/2008. “Transformar la plaça d’ajudant
doctor núm.5485 de l’àrea d’Òptica en plaça d’ajudant i
informar desfavorablement sobre la transformació de la
plaça d’ajudant doctor núm 5681, de l’àrea de
Comptabilitat,en plaça d’ajudant.”

Punt 10. Estabilització, si escau, d’investigadors del programa Ramon i
Cajal.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Indica que la investigadora Belen Fouz està en situació d’obtenir
una plaça en el departament i proposa que es retire. Afegeix que, tret de
Carolina Rausell que anirà a la Universitat, la resta es proposa contracte
a càrrec de la Fundació General.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia demana que se li lliure sobre l’estat
dels investigadors Ramon i Cajal aprovats i dels que resten.

El rector indica que traslladarà al vicerector d’Investigació i Política
Científica la petició.

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

ACGUV 236/2008. “Aprovar l’estabilització de la
investigadora Carolina Rausell Segarra, a una plaça de
Titular d’universitat de l’àrea de Genètica.”

ACGUV 237/2008. “Informar favorablement sobre la
contractació dels investigadors que tot seguit
s’esmenten, per part de la Fundació General de la
Universitat de València, dins del marc del programa
d’estabilització d’investigadors reincorporats:

. Bolink, Hendrik Jan
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. Fernández Martínez, Mercedes.

. Ferrando Monleón, Alejandro

. Gimeno García, Mª Eugenia.

. Porcar Miralles, Manuel.”

Punt 11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria.

La vicerectora d’Estudis 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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 238/2008. “Concedir premi extraordinari  de la
llicenciatura en Física, corresponent al curs 2007/2008, a
la llicenciada Cristina Camacho López i al llicenciat
Juan Manuel Martínez Fernández.

Els premis extraordinaris corresponents a la
diplomatura en Òptica i Optometria, corresponents al
curs 2007/2008 resten deserts.”

ACGUV 239/2008. “Concedir premi extraordinari de la
llicenciatura i/o diplomatura, de la Facultat de
Farmàcia, corresponent al curs acadèmic 2007/2008, a
les llicenciades i llicenciat i diplomades següents:

Llicenciatura en Farmàcia.
. Rosa Adam Ortiz
. Silvia Valero García.
. Beatriz Villacampa Crespo.
. Juan Eduardo Megias Vericat

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments:
Deserts.

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica:
. Patricia Feliz Llorca.
. Olga Moreno Marro.
. Samanta Gil Nicola.”

ACGUV 240/2008. “Concedir premi extraordinari de la
diplomatura, de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs
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Mach”, corresponent al curs acadèmic 2007/2008, a les
diplomades i diplomats següents:

Diplomatura de Mestre Educació Infantil:.
. Jacqueline Franco Ochoa.
. Anna Grau Fons.
. Laura Fernández Melero

Diplomatura de Mestre Educació Primària:
. Elena Cerdá Nebot.
. Susana García Sabater.

Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera:
. Maria Mercedes Ayza Martínez.
. María Huerta Torres.

Diplomatura de Mestre Educació Física:
. Luis Marcos Clemente.
. Germán Salvador Martínez.

Diplomatura de Mestre Educació Musical:
. Enric Palomares Mora.

Diplomatura de Mestre Educació Especial:
. Andrea Genovés Ferrero.
. Paula Benavent Bataller.

Diplomatura de Mestre Audició i Llenguatge:
. Isabel Corredera Cruz.
. Laura Iruzubieta Guaita.”

ACGUV 241/2008. “Concedir premi extraordinari de la
diplomatura, de l’Escola Univ. de Fisioteràpia
corresponent al curs acadèmic 2007/2008, a les
diplomades i diplomat següents:

. Ana Montrós Conejero.

. Pedro Juan  Frau Escales.

. Marina Martínez Molina.”

ACGUV 242/2008. “Concedir premi extraordinari de la
llicenciatura de la Facultat de Ciències Matemàtiques,
corresponent al curs acadèmic 2007/2008, a les
llicenciades següents:

Llicenciatura en Matemàtiques:
. Maria José Beltran Meneu.
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Llicenciatura en Ciències i Tècnicques Estadístiques:
. Concepción Castellar Piñol.”

ACGUV 243/2008. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura del centre adscrit Florida Universitària,
corresponent al curs acadèmic 2007/2008, al diplomat en
Ciències Empresarials, Bernardo Francisco Signes
Espiau.”

Punt 12. Aprovació, siescau, d’oferta 2008/2009 de cursos de la Nau
Gran d’Hivern i de la Nau Gran d’Estiu.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentación que  hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix
que la proposta inclou l’oferta de cursos de la Nau Gran de Gandia.

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

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

ACGUV 244/2008.
“1. Aprovar l’oferta de cursos de la Nau Gran d’Hivern
i de la Nau Gran d’Estiu, corresponents al curs
2008/2009, que s’adjuntan com a annex.”

2. Informar desfavorablement els cursos de la Nau  Gran
d’Hivern i d’Estiu, corresponents al curs 2008/2009, que
s’adjunten com a annex.” Annex VIII.

Punt 13. 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.  Es tracta de
tres activitats puntuals amb reconeixement de crèdits de lliure elecció.

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

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

ACGUV 245/2008. “Aprovar la realització de les
activitats puntuals que s’adjunten com a annex i el seu
reconeixement com a crèdits de lliure elecció.” Annex IX.
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Punt 14. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general 2009.

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 ha obtingut el vot favorable de totes les seccions
sindicals en Mesa Negociadora.

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

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

ACGUV 246/2008. “Aprovar l’addenda al calendari
laboral general, corresponent al 2009, que s’adjunta com
a annex.” Annex X.

Punt 15. Aprovació, si escau, de diversos sistemas selectius.

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. Es tracta del sistema selectiu del grup D en torn lliure i dels
cursos selectius per als grups A/B i B/C que tenen la titulació exigida. En
les seccions sindicals va haver diferències d’opinió al respecte.

Pel que fa al sistema selectiu per al grup D no té cost econòmic perquè
totes les places ja estan dotades.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PAS informa que el sistema selectiu per al
grup D ha obtingut el suport sindical. Pel que fa als cursos selectius,
indica que, en principi, no és una mala idea. El problema són els criteris.
Es continua sense un sistema organitzat amb criteris de plantilla. Si no hi
ha criteris objectius, tot el procés és discutible. Opina que cal fer un
esforç per millorar les coses i no anar fent pegats. Cal trobar uns criteris
clars.

Miguel Coll llegeix l’escrit que han presentat davant el rector un grup de
persones del grup C que se senten perjudicades en què sol·liciten poder
accedir al grup B pel sistema de promoció interna i que, cas que la
Universitat opte per mantenir el doble sistema d’accés: curs selectiu per
a uns i concurs-oposició per a altres, que aquest sistema siga una prova
tipus test.
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La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS indica que les condicions
per participar en aquests cursos són clares: ocupar un lloc de
responsabilitat, que la plaça la tinguen en propietat, que posseïsquen
titulació superior i que pertanguen a un grup inferior. Són places que no
necessiten diners. Vol deixar clar que no es barraran llocs bàsics, només
llocs de responsabilitat.

El president de la Junta de PAS pregunta si totes les persones que
ocupen aquestes places han concursat per a obtenir-les. Opina que tots
no tenen la mateixa oportunitat. El missatge  que ha d’arribar al PAS és
que hi ha criteris clars.

Maria Luisa Manzano està d’acord amb la intervenció del president de la
Junta de PAS. Els criteris han de ser iguals per a tots, no que cada any
es faça una selecció de personal diferent. Reivindica que tots els
funcionaris que tinguen titulació i capacitat puguen promocionar-se igual
i que els criteris es posen per escrit.

José Vicente Zafra informa que totes les places estan ocupades per
concurs.

La vicerectora d’organització dels Serveis i PAS assenyala que tots són
funcionaris de carrera, que tots els llocs estan ocupats
reglamentariament i que s’hi apliquen els barems vigents.

El president de la Junta de PAS insisteix que el procediment de millora no
és un procediment obert.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 28
vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 247/2008.

“1. Aprovar la realització del curs selectiu de promoció
interna per a l’accés als grups A i B d’administració
general, d’acord amb la documentació que s’adjunta
com a annex.

2. Aprovar les bases del sistema selectiu d’accés al grup
D d’auxiliars de serveis (administració general) i
auxiliars de serveis bibliogràfics (administració
especial), torn lliure, que s’adjunten com a annex.”
Annex XI.
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Punt 16. Derogació, si escau, de l’ACGUV 370/2005, respecte del
sistema selectiu.

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. Es tracta d’una conseqüència del punt anterior.

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

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

ACGUV 248/2008. “Derogar l’acord del Consell de
Govern  370/2005, de 29 de novembre, sobre aprovació
sistema selectiu, grup D.”

Punt 17. Modificació, si escau, de la RLT 4/2008, de 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.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PAS insisteix en el mateix assumpte dels
punts anteriors. Demana criteris clars. Seria aconsellable disposar d’un
model de plantilla objectivable. La proposta no té el recolçament de les
seccions sindicals.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 25
vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 249/2008. “Aprovar la modificació 4/2008, de
relació de llocs de treball del personal d’administració i
serveis de la Universitat de València, que s’adjunta com
a annex.” Annex XII.
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Punt 18. Aprovació, si escau, de propostes d’estudis propis de postgrau
i d’especialització per al curs 2008/2009.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es tracta de
tres diplomes i un màster.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Química crida l’atenció sobre el preu del màster
i les poques beques que hi ha.

El vicerector de Postgrau informa que els preus es fixen en el manual
d’execució pressupostària i les beques són d’un fons general d’estudis
propis.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 31
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 250/2008. “Aprovar les propostes d’estudis
propis de postgrau i especialització per al curs
2008/2009, que s’adjunten com annex.:

. Diploma de Técnico en Desarrollo y Movimientos
Migratorios.
. Diploma de Técnico en Planificación Integral de
Desarrollo.
. Diploma de Técnico en Operación al Desarrollo.
. Executive Master in Project Management with
Microsoft” Annex XIII.

Punt 19. Aprovació, si escau, de modificacions en els títols oficials de
màster universitari prèviament autoritzats als efectes de sol·licitud de
verificació del procediment abreujat.

El vicerector de Postgrau 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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 251/2008. “Aprovar modificacions en els títols
oficials de màsters universitari, prèviament autoritzats
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als efctes de sol·licitud de verificació del procediment
abreujat, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a
annex”. Annex XIV.

El vicerector de Postgrau mostra l’agraïment a totes les persones,
fonamentalment, al Servei General de Postgrau i l’Oficina de Plans
d’Estudis, que han fet possible presentar avui la proposta.

Punt 20. Aprovació, si escau, de modificacions de normativa i
procediment de concessió de premis extraordinaris de doctorat.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es proposa
introduir un període d’al·legacions entre la celebració de la Comissió de
Doctorat i del Consell de Govern. Considera que això donarà més agilitat.

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

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

ACGUV 252/2008. “Modificar el Reglament per a la
concessió de premis extraordinaris de doctorat, el text
del qual s’adjunta com a annex”. Annex XV.

Punt 21. Aprovació, sie scau, de modificacions en la composició de les
Comissions Elaboradores de plans d’estudi dels títols oficials de màster
universitari.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Observa que
hi ha un error: Amparo Ruiz és d’Anatomia i Embriologia Humana. Es
proposa canvi de president en les comissions on hi ha hagut canvi de
director de departament.

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

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

ACGUV 253/2008. “Aprovar modificacions en la
composició de les comissions elaboradores de plans
d’estudi dels títols oficials de màster universitari que
s’adjunten com a annex”. Annex XVI.
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Punt 22. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 23. Torn obert de paraules.

El rector desitja bones festes als membres del Consell i que l’any proper
siga millor que aquest, des del punt de vista econòmic, laboral, … Dóna
les gràcies a tots per l’esforç fet i especialment al gerent, degans,
deganes i directors de centre per l’estratègia de gestió durant els
darrers mesos tan complicats.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
14’15 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


