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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 17 de febrer de 2009, 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

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

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Vicente Martínez Soria

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

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 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

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Carlos
de la Cruz Moya

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 Derecho: José Vicente
Zafra Pertusa

Representant Consell Social: Juan
Antonio Gabaldón Domínguez

(sense vot):

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

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López
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Degà Fac. Ciències de l’Activitat
Física i Esport: José Francisco
Campos Granell

Director EU Fis ioteràpia:
Celedonia Igual Camacho

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

Absències justificades:
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. Filosofia i C. Educació:
Adoración Sánchez García

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

Punt 1. Aprovació, si escua, de l’acta del Consell de Govern de 29 de
gener de 2009.

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

La secretària general presenta una modificació a la pàg. 8, que
s’accepta.

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

ACGUV 24/2009. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 29 de gener de 2009 amb la modificació següent:

. A la pàg. 8, afegir un penúltim paràgraf amb el text
següent:

“Pel que fa a aquells plans en els quals s’observa la
manca d’una matèria d’igualtat, es recull la proposta
feta pel degà de la Facultat de Dret. Pel que fa al pla
d’estudis de Mestre en Educació Primària i atenent a
l’informe de la Junta Consultiva, proposa aprovar el pla,
però indicant a l’Escola que cal preparar una
intensificació de 30 crèdits d’Educació Especial.
Respecte a l’atenció als compromisos del Concordat amb
la Santa Seu, mitjançant el conveni corresponent,
s’haurà de dissenyar un mòdul de caràcter voluntari,
que no formara part del pla d’estudis, que permeta
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obtenir la declaració eclesiàstica de competència
acadèmica. Aquestes qüestions són acceptades.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector demana disculpes per l’ampliació tan precipitada de l’ordre del
dia del Consell.

A continuació, comunica que ahir a les 9 de la nit es va difondre un
correu electrònic des de l’assemblea antibolonya, indicant que avui a les
9’45 hores, hauria una cassolada per l’avinguda Blasco Ibañez, per tal de
recollir personal i anar cap al Rectorat. Indica  que, davant els incidents
del darrer Consell de Govern, es va plantejar la possibilitat d’obrir
expedients i presentar accions davant la Fiscalia. La dimensió del
conflicte fa que encara no s’haja pres una decisió. Comenta els incidents
de fa uns dies a Barcelona i opina que, si la tendència canvia cap a una
situació més conflictiva, l’autoritat hi haurà de dir alguna cosa.

D’altra banda, comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs
de Joaquin Maldonado Almenar, membre fundador de la Fundació General
de la Universitat de València i Medalla de la Universitat.

Informa que s’estan produint diversos procesos electorals per elegir nous
degans o deganes i director o directores de centre. Han estat reelegits
els degans/-anes de la Facultat de Medicina i Odontologia, de la Facultat
de Ciències Socials, de la Facultat de Farmàcia i de la Facultat de
Psicologia; i s’ha elegit Celedonia Igual com a directora de l’Escola
Universitària de Fisioteràpia, Vicente Cerverón, com a director de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria i Pilar Campins, com a degana de la
Facultat de Química, els quals felicita i, així mateix, agraeix a Nicolàs
Esteve, Joan Pelechano i José M. Moratal, respectivament, la tasca
realitzada al capdavant d’aquests centres.

El 9 de febrer es va reunir l’Assemblea General de la CRUE, en la qual es
va presentar un estudi sobre la conveniència de canviar el calendari
acadèmic per començar el curs el setembre i acabar-lo el juliol. Està en
fase de posada en comú i és iniciativa de la comissió permanent de la
CRUE, encara que la competència correspon a les universitats.

També s’hi va informar sobre la norma legal d’ensenyaments artístics.
Informa que s’hi va constituir un comité amb els Instituts d’Estudis de la
Dona, per establir els ensenyaments bàsics sobre estudis de gènere, que
s’haurien de contemplar en els nous plans d’estudi.
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El 10 de febrer es va reunir el Consell Interuniversitari Valencià per
tractar sobre les modificacions de centres privats, entre altres
assumptes.

Pel que fa als ensenyaments de grau de les universitats valencianes s’ha
fet públic que els graus proposats per aquesta Universitat, la Univ.
Politècnica, la Universitat Miguel Hernandez, la Universitat Cardenal
Herrera i la VIU estan en fase d’informe de l’ANECA i de l’AVAP.

També informa que en la Universitat Catòlica s’ha creat un nou centre: la
Facultat de Ciències Socials i Jurídiques i tres instituts universitaris, a la
Universitat Jaume I.

Igualment informa que el director general d’Investigació va comunicar
que el Govern Valencià entrarà en converses per perfilar el pla de
finançament.

El 30 de gener es va reunir el Consell de la Xarxa Vives, la presidència del
qual correspon ara a la Universitat Autonòma de Barcelona, però en sis
mesos es produirà el canvi i, aleshores, la presidència correspondrà a
aquesta Universitat. Comunica que s’hi van retre comptes i s’hi va
anunciar una reunió per establir actuacions comunes.

Dóna l’enhorabona al professor Martí Dominguez, director de la revista
Mètode, que ha estat elegida com a revista de referència de la Xarxa, i
posa ènfasi en la seua excel·lència, fins al punt de ser triada com a
referent del que ha de ser la transmissió del coneixement.

Informa que la nostra Universitat ha estat catalogada segons la Web of
Science, la quarta més influent d’Espanya dins de la comunitat científica
internacional, per les citacions referides als seus investigadors i la
recerca en publicacions científiques.

Ahir es va reunir l’Associació de les universitats públiques valencianes,
on es va debatre sobre el finançament i s’hi va acordar adoptar postures
conjuntes. També s’hi va acordar designar un representant de les
universitats valencianes per establir normes bàsiques de col·laboració
amb la VIU, semblant a les que hi ha amb la UOC. Finalment es va
debatre sobre els plans d’estudi i els conflictes que s’estan plantejant en
les universitats.

S’han signat els convenis següents:
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. Conveni de col·laboració mitjançant la Facultat de Geografia i Història
amb l’Alcaldia de Quart de Poblet, per tal de treballar sobre les dades
obtingudes sobre aqueixa població.

. Conveni de col·laboració, mitjançant la Facultat de Geografia i Història
amb l’Alcaldia de Torrent per fer un estudi sobre la història d’aquest
poble.

. Conveni de col·laboració, mitjançant la Fundació Unversitat-Empresa de
València, amb Microbank, l’objectiu del qual és establir les condicions de
col·laboració i facilitar el suport financer a les iniciatives empresarials
sorgides del col·lectiu universitari, fonamentalment immigrant, per tal de
crear i desenvolupar microempreses i iniciatives d’autoempleament, dins
del marc del conveni subscrit també amb La Caixa.

. Conveni amb  la CAM, la Federació Nacional de Treballadors Autònoms
Depenents (ATA), per a la creació, a la Universitat de València, d’una
Cátedra Caja Mediterráneo –ATA- Universitat de València sobre Trabajo
Autónomo.

. Mitjançant la Fundació Universitat Empresa de València i dins del
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents
entitats.

Finalment, el rector comunica que ha arribat un correu electrònic de
l’Assemblea Antibolonya convocant una concentració a les 11’30 hores.

La secretària general informa de la darrera reunió de la comissió 0’7, en
la qual es va aprovar la II convocatòria de projectes de cooperació, de la
qual cosa es donarà informació a la web.

Punt 3. Aprovació, si escau, dels plans d’estudi de les titulacions de grau
següents:
Farmàcia.
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Nutrició Humana i Dietètica.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web. Informa que s’han lliurat als membres
del Consell les fitxes resum de cadascun dels plans. La Junta Consultiva
va estudiar les propostes i va emetre informe favorable, ja que s’ajusten
als criteris. Ahir arribà al Vicerectorat d’Estudis un escrit del
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Departament de Farmacologia sol·licitant un increment de la matèria
Farmacologia Clínica, que amb els sis crèdits que té en el pla d’estudis
proposat, aminora la formació dels farmacèutics en aquesta àrea. En la
proposta de pla s’han inclós tres intensificacions que responen a les
orientacions que ja estaven contemplades en el pla d’estudis. Demana
informe favorable per a les propostes de pla d’estudis.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Farmàcia indica que li sorprèn l’escrit d’un
grup de professors de Farmacologia, que no del departament, ja que
l’estructura del pla d’estudis es va aprovar el 25 de gener i la CEPE es va
reunir diverses vegades fins arribar al consens. El pla s’aprovà amb excés
d’optativitat i la CEPE es va reunir dues vegades més per debatre sobre
les al·legacions presentades. Finalment la comssió assesora del rector
va informar favorablement sobre la reducció de l’optativitat i totes les
àrees implicades n’estan informades. El pla està en el percentatge que
marca el llibre blanc, i no entèn l’escrit que s’ha presentat.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es prenen els acords següents:

ACGUV 25/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Farmàcia que
s’adjunta com a annex”. Annex I.

ACGUV 26/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Ciència i
Tecnologia dels Aliments, que s’adjunta com a annex”.
Annex II.

ACGUV 27/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Nutrició Humana i
Dietètica, que s’adjunta com a annex”. Annex III.

Punt 4. Canvi d’adscripció, si escau, de l’àrea de Física de la Matèria
Condensada del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica al
Departament de Física Aplicada.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretària
General. Els dos departaments implicats hi han emès informe favorable.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 28/2009. “Aprovar el canvi d’adscripció de
l’àrea de coneixement de Física de la Matèria
Condensada, del Departament de Física de la Terra i
Termodinàmica al Departament de Física Aplicada i
Electromagnetisme”.

Punt 5. Modificació, si escau, dels RRI dels departaments de Física
Aplicada i Electromagnetisme, de Física de la Terra i Termodinàmica i de
l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta
l’assumpte i indica que la proposta dels departaments és conseqüència
de l’acord anterior, i la de l’Escola respon a un ajust pel canvi de nom.

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

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

ACGUV 29/2009. “Modificar el Reglament de règim
intern del Departament de Física Aplicada i
Electromagnetisme en els articles que pertoquen, com a
conseqüència de l’adscripció de l’àrea de coneixement de
Física de la Matèria Condensada a l’esmentat
departament”.

ACGUV 30/2009. “Modificar el Reglament de règim
intern del Departament de Física de la Terra i
Termodinàmica en els articles que pertoquen, com a
conseqüència de la desadscripció de l’àrea de
coneixement de Física de la Matèria Condensada del
departament”.

ACGUV 31/2009. “Modificar el Preàmbul i els articles 1,
2 i 4 del Reglament de règim intern de l’Escola
Universitària d’Infermeria i Podologia, que fan
referència al nom oficial de l’Escola d’acord amb la
proposta que s’adjunta com annex”.
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Punt 6. Proposta i aprovació, si escau, d’eleccions de membres de la
Comissió de Doctorat.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte.
Es tracta de cobrir 3 vacants a la comissió.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Geografia i Història, en nom dels degans,
deganes i directors, demana la retirada del punt, ja que hi ha confusió en
la proposta  i la Facultat de Ciències Socials per la seua representació.

El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que la Facultat no tenia
coneixement d’aquest tema i que es podia haver fet una consulta. Tal
vegada s’hauria de plantejar una ampliació en la seua composició.

El vicerector de Postgrau informa que els membres de la Comissió no
representen a cap centre. Els proposa la Comissió de Professorat i la
seua tasca és supervisar el procés del doctorat. Es proposa augmentar
els membres del Campus de Burjassot, ja que té un nombre molt elevat
de tesis. La composició té un sentit més institucional i menys
representatiu i aquesta forma de treballar està avalada per molts anys
de funcionament.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica ratifica les paraules
del vicerector de Postgrau. Afgeix que va parlar amb la Facultat de Física
amb la Facultat de Filologia, però no va poder fer-ho amb la Facultat de
Ciències Socials.

El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que en la normativa es
parla que no pot haver-hi més d’un per centre. Lamenta que no s’haja
contactat amb la Facultat i indica que no suposa un enfrontament amb la
Facultat de Física, però no troba sentit a la distribució que es proposa.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació aclareix que el que
diu la normativa és que els membres seran de centres diferents, per tal
d’assegurar una representació equilibrada de totes les àrees
acadèmiques de la Universitat.

La degana de la Facultat de Farmàcia indica que la persona proposada
pertanyent a la Facultat de Farmàcia li sembla molt adequada.
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Dulce Contreras manifesta que està clar que la representació no és per
centre, però fa referència al resultat de la votació de la Comissió de
Professorat: 6 a favor, cap en contra i 8 abstencions, i això li sembla
molt cridaner.

El rector recorda que la votació ha de ser secreta i, atesa la discussió,
proposa tornar l’assumpte a la Comissió de Professorat perquè el
reformule  i faça una proposta raonada amb una consulta als centres
afectats. D’altra banda, encomana al vicerector de Postgrau una revisió
del reglament de la Comissió de doctorat.

Per tant, es retira l’assumpte.

Punt 7. Modificació, si escau, del Reglament de mesures per a la
integració del PDI amb discapacitat.

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. Proposa eliminar del text “la fotocopia del DNI”, la qual cosa
s’accepta.

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

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

ACGUV 32/2009. “Modificar l’apartat 2 de l’article 3
del Reglament de mesures per a la integració del
personal docent i investigador amb discapacitat de la
Universitat de València, que queda redatat així:

Article 3:

2. Les reduccions docents de l'apartat c) d'aquest article
s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima de
quatre mesos al començament del curs o del
quadrimestre. La sol·licitud es presentarà juntament
amb la documentació acreditativa del grau i tipus de
discapacitat, declaració jurada que no es realitzen altres
activitats relacionades amb la docència que les inherents
al seu regim de dedicació en la Universitat de València.”.
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Punt 8. Aprovació, si escau, de convocatòria de concursos d’accés entre
habilitats.

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.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia està a favor de la proposta, però
planteja el cas de dos professors que es van habilitar com a TU però
impugnaren les seues places i han tingut que habilitar-se de nou. Demana
que es considere en aquest consell eixa situació.

Dulce Contreras dóna suport a la intervenció anterior, i encara que estan
fora de termini, per circumstàncies alienes a ells, demana que se’ls
aplique el procediment per a habilitats.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que hi ha
molta sensibilitat cap a la situació d’aquestes persones, però encara no
ha eixit al BOE el seu nomenament. Intentarà trobar alguna solució.i, si es
pot fer una interpretació més ampla, es farà.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (31 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 33/2009. “Aprovar la convocatòria de concurs
públic per a la provisió de places de professorat
universitari que s’adjunta com annex”. Annex IV.

Punt 9. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent de la Universitat de
València, curs acadèmic 2008/2009.

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. Destaca que la major part de departaments, com és habitual,
han remés un POD equilibrat

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a m à alçada i per
unanimitat (36 vots) es pren l’acord següent:
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ACGUV 34/2009. “Aprovar i fer seu l’informe favorable
de la Comissió de Professorat sobre el POD dels
Departaments per al curs 2008/2009, següent:

La Subcomissió Permanent valora positivament que la
major part dels Departaments han formulat en aquest
curs un POD ben equilibrat. No obstant s’han detectat
en alguns Departaments situacions de desequilibri en la
distribució de la càrrega docent, d’aquestes les més
preocupants són les que afecten a ajudants i associats a
temps parcial que estan per damunt de la seva
dedicació en àrees de coneixement amb funcionaris per
baix de la seva dedicació.

D’acord amb el que ha estat exposat la Subcomissió
proposa a la Comissió de Professorat el següent
informe:

Primer: Informar favorablement el Pla d’Ordenació
Docent de tots els Departaments de la Universitat de
València que no es relacionen a l’apartat següent
d’aquest informe.

Segon: Requerir als departaments següents per a que
rectifiquen o justifiquen els desequilibris detectats en
els POD del professorat per damunt i per baix de la
seva dedicació i facultar al vicerector de Professorat i
Ordenació Acadèmica per a la seva avaluació i
estimació si escau:

-Dret Administratiu i Processal
-Dret Constitucional, Ciència Política i de
l’Administració
-Història Contemporània
-Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

Tercer: Pel que fa a les àrees de Ciències de la Salut
que a continuació es relacionen, s’aprecien evidents
incoherències en les dades reflectides al POD. La
Comissió proposa que s’estudien les especials
característiques de la docència assistencial amb la
finalitat d’efectuar una valoració de la distribució de
les tasques en aquestes àrees de coneixement.
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-Medicina
-Cirurgia
-Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Quart: Es proposa que el Consell de Govern faculte al
vicerectorat de professorat i Ordenació Acadèmica la
supervisió de les modificacions del POD posteriors a la
seva aprovació.”

José Antonio Calañas fa constar que s’ha donat un termini molt breu per
a donar la  informació.

Punt 10. Aprovació, si escau, de Criteris per a l’elaboració de l’oferta
dels ensenyaments oficials de primer i/o segon cicle i de grau del curs
2009/2010.

El vicerector de Professorat presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Agraeix la
comprensió de la Facultat d’Economia i es tindrà en compte en l’oferta.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano indica que les normes són correctes, però li sembla que no
hi són tots els criteris per a elaborar l’OCA del curs vinent, ja que per als
nous plans no s’han previst determinades necessitats que es plantejaran.
Si es produeixen borses d’adaptació als nous títols, s’hauran de
contemplar mesures de necessitats docents específiques que cal aclarir.

El rector indica que s’ha de començar a treballar en això. A més, hi ha
diplomatures que poden generar peticions de cursos pont per a tenir el
grau.

La vicerectora d’Estudis informa que l’adaptació als graus serà diferent si
els estudis tenen pocs estudiants dels que tenen més, i ja s’està
treballant en l’adaptació al grau de les diplomatures antigues.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica pren nota de la
intervenció d’Ernest Cano.

El degà de la Facultat de Geografia i Història indica que els degans i
deganes han sol·licitat una reunió amb la vicerectora d’Estudis i amb el
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vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica per tratar de solucionar
els problemes que es puguen plantejar amb la implantació.

El rector demana comprensió perquè serà difícil que la normativa ho
tinga en compte tot.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent

ACGUV 35/2009. “Aprovar els Criteris per a
l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de
primer i/o segon cicle i de grau, del curs acadèmic
2009/2010, que s’adjunten com annex”. Annex V.

Punt 11. Aprovació, si escau, de la proposta d’annex IV del reglament de
selecció de personal docent i investigador de la Universitat de València.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que es lliura als membres del Consell en
aquesta sessió. Afegeix que en Didàctica de les Ciències Experimentals i
Didàctica de les Ciències Socials, s’haurien de posar totes les
didàctiques.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” proposa que s’hi
afegisquen a les didàctiques de les Ciències Experimentals i de les
Ciències Sociales les següents: Didàctica de la Matemàtica, de la Llengua
i la Literatura, de l’Expressió Musical, Corporal i Plàstica.

Vicente Martínez Soria fa referència a l’escrit en què se sol·liciten als
departaments propostes coherents. El seu departament no ha fet cap
proposta, la qual cosa significa no adscriure’s ni a Expressió Gràfica ni a
Tecnologia del Medi Ambient.

José Antonio Calañas proposa que a l’àrea de Traducció i Interpretació se
li assignen, a més, totes les àrees de filologia moderna, espanyola i
catalana com a àrees afins. Afegeix que falta un catàleg d’àrees afins a
Lingüística General..

Josefina Boquera opina que ha d’haver una relació de reciprocitat entre
els departaments i el fet d’apareixer o no és assumpte de cada
departament, ja que tan sols s’utilitzarà en els concursos.
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El rector li dóna la raó i demana al vicerector de Professorat i Ordenació
Acadèmica que fixe les àrees i que, tenint en compte les intervencions
anteriors, es puguen modificar de forma raonable.

El vicedirector de l’Escola Universitària de Fisioteràpia proposa incloure
l’àrea de Filologia Anglesa i Psicologia en l’àrea de Fisioteràpia. La qual
cosa no s’accepta.

Javier Martínez Plume pregunta si s’inclouran les àrees del departament
d’informàtica. El vicerector de Professoat i Ordenació Acadèmica li
contesta afirmativament.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Interpretació recorda
que va ser ella la que demanà la revisió del catàleg d’àrees afins, però la
situació no s’ha solucionat.

El rector proposa que les modificacions es puguen afegir al llistat i es
notifiquen al Consell de Govern.

El rector sotmet a votació la proposta amb les modificacions
acceptades. La votació es fa a mà alçada i per 31 vots a favor, cap en
contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 36/2009.
“1.Aprovar l’Annex IV del reglament de selecció de
personal docent i investigador de la Universitat de
València, que s’adjunta com a annex.

2. Delegar en el vicerector d’Ordenació Acadèmica i
Professorat la facultat de fer les modificacions escaients
en l’esmentat annex, que hauran de ser comunicades al
Consell de Govern”. Annex VI.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques vol fer constar el sentit
de la seua abstenció: els departaments de la Facultat que coincideixen
amb les àrees de coneixement han fet la petició d’inclusió d’àrees afins,
no per necessitat de nombre de professors per a formar part dels
tribunals, sinó perquè la distinció docent i investigadora de les mateixes
no sols no està clara, sinó que el fet de pertànyer a una o altra pot ser
arbitràri; per exemple, en les universitats politècniques tot professor
està adscrit a l’àrea de Matemàtica Aplicada. Formar tribunals amb
professors sols de la mateixa àrea de Matemàtiques no és la millor
solució en el nostra cas.
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Punt 12. Modificació, si escau, del reglament de permisos, llicències,
vacances i situacions administratives del PDI de la Universitat de
València.

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 proposta fa referència a les llicències per any
sabàtic.

S’obre un torn d’intervencions.

Josefina Boquera anuncia el seu vot en contra, ja que opina que es
premia la docència en valencià en lloc de la investigació.

El degà de la Facultat de Dret està d’acord i, opina que hi ha
desproporció manifesta, encara que cal valorar la docència en valencià.

Alfons Esteve no està d’acord amb les intervencions anteriors. En la
Universitat de València hi ha un dèficit molt gran de docència en
valencià. Si no es poden prendre mesures positives, no sap el que es pot
fer. Demana que s’elimine el límit dels cinc crèdits.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica no està d’acord a
eliminar els cinc crèdits. Manifesta que s’hauria de modificar la normativa
en el sentit que hi haguera un mínim de puntuació per a gaudir de
sabàtic.

La vicerectora d’Organització de Serveis i PAS intervé com a presidenta
de la Comissió de Política Lingüística. Opina que les persones fan un gran
esforç per donar les classes en valencià i s’ha de reconéixer tota la
docència que es dona. Proposa que es faça una gradació fins als cinc
crèdits.

Ernest Cano proposa en lloc de cinc crèdits, 4’5 crèdits en sintonia amb
la nova estructura de graus i la resta es podria graduar. Indica que és la
primera mesura i per a promocionar la impartició de classes en valencià.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica accepta les
propostes.
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Se sotmet a votació la proposta amb les esmenes acceptades. La
votació es fa a mà alçada i per 34 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 37/2009. “Modificar el Reglament de permisos,
llicències, vacances i situacions administratives del
personal docent i investigador de la Universitat de
València,  en el sentit següent:

Article 8.2.b):

b) Docència: fins un màxim de 10 punts:

- Docència en valencià: La puntuació es calcularà
d'acord amb la següent gradació en què “C” és el
nombre de crèdits de docència en valencià en
assignatures de primer i segon cicle per curs acadèmic:

- C menor que 1: 0 punts.
- C major o igual que 1 i menor que 3: 0.15 punts.
- C major o igual que 3 i menor que 4.5: 0.20 punts
- C major o igual que 4.5: 0.25 punts.

- Quinquennis: 2 punts per cada quinquenni a partir del
quart, inclusivament.

Article 10, apartat 2:

 Així mateix, els professors que gaudeixen de llicència
per any sabàtic conserven els drets derivats de la seua
situació de servei actiu, encara que han de cessar en
l’exercici de càrrecs acadèmics unipersonals i no poden
exercir cap funció docent (ensenyaments reglats i no
reglats) a la Universitat de València.”.

El rector manifesta que la llicència per any sabàtic és un premi i un dret,
però, caldrà proposar un mínim per a poder gaudir.

Punt 13. 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.
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

ACGUV 38/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura i diplomatura en les titulacions adscrites a
la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació,
corresponents al curs acadèmic 2007/2008, als llicenciats,
llicenciades i diplomats i diplomades següents

Llicenciatura en Filosofia:
. Efrén Poveda García.
Llicenciatura en Pedagogia:
. Paula Pedregal Llosa.
. Elena Borrero Molina.
. Silvia Bueno Fabregues.
Llicenciatura en Psicopedagogia:
. Dulce Hernández Seguí.
. Raquel Fuentes Vivanco.
. Patricia Miguel Robres.
Llicenciatura en Humanitats:
. Roberto Albero Hernández.
Diplomatura en Educació Social:
. Pablo Garrido López.
. Maria Luisa Manzano Hernández.
. Amparo Giménez Martínez.”

ACGUV 39/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura i diplomatura en les titulacions adscrites a
la Facultat d’Economia, corresponents al curs acadèmic
2007/2008, als llicenciats, llicenciades i diplomats i
diplomades següents

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses:
, Núria Fernández Clemente.
. Ava Maria Albert Grancha.
. Marta Grau Abalos.
. Alberto Forner Iborra.
Llicenciatura en Economia:
. Teresa de Jesús Gisbert Angel.
. Adolfo Ramada Correa.
. Rocio Simarro Parreño.
. Alicia Gómez Tello.
Llicenciatura en Investigació i Técniques de Mercat:
. Carmen Boronat Badia.
Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres:
. Desert.
Diplomatura en Turisme:
. Mercedes Aragó Ferrer.
Diplomatura en Ciències Empresarials:
. Manuel Alejandro Penades Fons.
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. Elena Monerris Rollan.

. Eduardo Montesinos Sansaloni.

. Pilar Bellver Gil.

. Mari Trini Muñoz López”

ACGUV 40/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura i diplomatura en les titulacions adscrites a
la Facultat de Geografia i Història, corresponents al curs
acadèmic 2007/2008, als llicenciats, llicenciades i
diplomats i diplomades següents

Llicenciatura en Geografia:
. Joaquin Panella Piera.
Llicenciatura en Història de l’Art.
. Maria Belén Romero Caballero.
. Óscar Calvé Mascarell.
. Elizabeth Bertolin Mercado.
Llicenciatura en Història:
. Antonio Vizcaino Estevan.
. Francisco Fuster García.
. Paula Martínez Martínez.

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació:
. Milagros Ortells Montón.”

ACGUV 41/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Ciències Biològiques, corresponents al curs acadèmic
2007/2008, als llicenciats i llicenciades següents

Llicenciatura en Ciències Ambientala:
. Desert.
Llicenciatura en Bioquímica:
. Laura Rovira Esteban.
Llicenciatura en Biologia:
. Gema García García.
. Jorge Oliver de la Cruz.
. Esther Gamero Sandemetrio.
. Aida Rodrigo Albors.”

ACGUV 42/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura i diplomatura en les titulacions adscrites a
la Facultat de Psicologia, corresponents al curs acadèmic
2007/2008, a les llicenciades, llicenciat i diplomada
següents

Llicenciatura en Psicologia:
; Maria José Lara García.
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, Maria del Carmen Picazo Ruiperez.
, Maria Luisa Gil Canela.
. Carlos Martí Mezquita.
. Paloma Isach Estiguin.
. MªJosé Martín-Villalba Peña.
. Mireia Roca Munarriz.
Diplomatura en Logopedia:
. Sarika Chandru Mahtani Chandiramani.”

ACGUV 43/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació, corresponents al
curs acadèmic 2007/2008, a les llicenciades i llicenciats
següents

Llicenciatura en Filologia Clàssica:
. Ángel Narro Sánchez.
Llicenciatura en Filologia Hispànica:
. Purificación García Mascarell.
. Sonia Saz Mas.
Llicenciatura en Filologia Francesa:
. Kristel Meyer.

Llicenciatura en Filologia Italiana:
. Elena Moreno Angulo.
Llicenciatura en Filologia Catalana:
, Maria Amparo López Javier.
Llicenciatura en Filologia Anglesa:
. Santiago Abad Ferrer.
. Julia Foldenyi
Llicenciatura en Filologia Alemanya:
. Margarita Cortés Quiles.
Llicenciatura en Traaducció i Interpretació:
. Pablo Salvador López.
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual:
. Maria Desamparados Caballero Simón.
. Sandra Rodríguez Chillida.
Llicenciatura en Periodisme:
 . Lorena Tortosa Guerrero.
. ”Francisco Cerdá Arroyo.”

ACGUV 44/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura de la Facultat de Química, corresponent al
curs acadèmic 2007/2008 a les llicenciades i llicenciat
següents:

Llicenciatura en Química:
. Alicia Monleón Ventura.
. Ana Maria Gimeno Cardells.
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. Jesús Ferrando Soria.”

ACGUV 45/2009. “Concedir premi extraordinari
d’enginyeria i enginyeria tècnia en les titulacions
adscrites a l’Escola Tènica Superior d’Enginyeria,
corresponents al curs acadèmic 2007/2008. als enginyers
i enginyers tècnics següents:

Enginyeria Química:
. Roberto Baviera Palencia.
Enginyeria Informàtica
. Abraham Marín Pérez.
. Joan Sanz Cueves.
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Sistemes
Electrònics):
. Hector Ruiz Fernández.
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Telemàtica):
. Joan Sanz Cueves.”

El rector felicita Maria Luisa Manzano pel premi extraordinari aconseguit.

Punt 14. Aprovació, si escau, de proposta de resolució de recurs sobre
concessió de premi extraordinari de llicenciatura.

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.

El degà de la Facultat de Dret indica que no hi ha obligació de rectificar,
encara que la llei ho permeta, però no té inconvenient que se li atorgue
el premi, ja que no perjudica a ningú.

Al president de la Junta de PDI li sorprén aquest recurs, que es presenta
desprès de 20 anys.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (39 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 46/2009. “Estimar la sol·licitud de Juan Carlos
Artero Mora sobre concessió de premi extraordinari de
llicenciatura, d’acord amb la resolució que s’adjunta
com a annex.” Annex VII.
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Punt 15.  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.

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

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

ACGUV 47/2009. “Aprovar les activitats puntuals
d’extensió universitària  que s’adjunta com a annex.”
Annex VIII.

Punt 16.Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de la partida
pressupostària per a centres, departaments i instituts, corresponent al
2009.

El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. La quantitat
total a distribuir és 7.072.488’91 euros. Informa que s’ha aplicat el
mateix model d’altres anys, però fa referència al pla operatiu que es va
aprovar on constava que la partida global es reduiria un 10%. Per a l’any
vinent, si hi ha nou pla plurianual de finançament, s’haurà de revisar el
model per atendre als indicadors dels quals es rep la subvenció.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret està d’acord amb la proposta, però
presenta dues situacions de greuge que es donen en el seu centre: el cas
de Criminologia i de Dret, pel que fa al factor d’experimentalitat. Demana
que es revise principalment el cas de Criminologia.

El vicerctor d’Economia indica que les propostes sobre els factors
d’experimentalitat ja s’han lliurat a la Generalitat.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (42 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 48/2009. “Aprovar la distribució de la partida
pressupostària per a centres, departaments i instituts,
corresponents a l’exercici econòmic 2009, que s’adjunta
com a annex.” Annex IX.
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Punt 17. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució econòmica
per a laboratoris docents, 2009.

El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
s’ha aplicat el mateix model d’altres anys.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Geografia i Història, en nom de la resta de
degans, demana que es flexibilitzen les bases i es puguen adquirir altres
tipus de material, ja que no hi ha el programa de confort docent.

Ernest Cano demana una reformulació en el punt 5 de les normes de
gestió. Proposa que s’elimine la clàusula cinquena o, almenys, que es
puga considerar la compra de mobiliari.

El vicerector d’Economia respon que el model marca aquesta restricció,
encara que, enguany, es pot fer una excepció, si tots hi estan d’acord.

El rector demana que es respecte el que hi ha, i proposa que es delegue
en el vicerector d’Economia l’autorització d’altres despeses, justificades.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria proposa que per a
propers anys es carregue en la partida de confort docent en lloc de
carregar-ho en la partida de laboratoris.

El vicerector d’Economia està d’acord amb la proposta.

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

ACGUV 49/2009. “Aprovar la distribució de la partida
pressupostària per a l’adquisició d’equipaments per a
laboratoris docents, corresponents a l’exercici econòmic
2009, i les normes de gestió que s’adjunten com a
annex.” Annex X.

Punt 18. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del reglament
d’execució pressupostària, 2009.

El gerent 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 pren l’acord següent:

ACGUV 50/2009. “Modificar el Reglament d’execució
pressupostària, corresponent al 2009, d’acord amb la
proposta que s’adjunta com a annex.” Annex XI.

Punt 19. Aprovació, si escau, d’acords relatius a la creació de la iniciativa
empresarial “Green Molecular” com a spin-off de la Universitat de
València:
 Conveni de suport per part de la Universitat de València.
. Contracte de transferència de tecnologia.
. Participació de la UVEG en el capital social de l’empresa.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Recorda que el 28 de juliol de 2008 el Consell de Govern va
aprovar un contracte d’explotació de l’empresa Cross Road. Ha passat el
temps i l’empresa ens ha lliurat una carta per exercir el dret d’opció i,
per tant, constituir-se en l’empresa derivada Green Molecular, amb
l’objectiu de desenvolupament i comercialització de serveis i productes
biomèdics i tècniques i procediments antienvelliments, entre d’altres.
Afegeix que la comissió assessora i l’OTRI h han emès informe favorable.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano planteja dubtes respecte del contracte entre socis, on es
diu que el 75% de l’empresa és privada, i crida l’atenció sobre l’apartat
de les majories qualificades, on es diu que per adoptar acords la Junta
General de Socis, caldrà la majoria requerida, d’acord amb la normativa
aplicable, sempre que tinga el vot favorable de la UVEG o del Dr. Estrela.

El vicerector d’Investigació i Política Científica aclareix que l’empresa CVR
es dedica a participar en empreses biotecnològiques. Es tracta de
desenvolupar medicaments i cal l’aportació de capital. Des del punt de
vista legal, no hi ha inconvenients. L’empresa inicial és molt petita i el
negoci és   el desenvolupament de la patent, arribar a un producte i
liderar altra empesa amb més possibilitats. En aquest cas els
investigadors no han volgut ser capitalistes de l’empresa i han trobat
capital extern. El capital inicial és de 3000 euros, però la idea és trobar
més capital.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34
vots a favor, cap en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 51/2009. “Aprovar els acords següents relatius
a la creció de la iniciativa empresarial “Green
Molecular” com a spin-off de la Universitat de València:

1. Autoritzar la signatura del conveni de suport per part
de la Universitat de València a l’empresa Green
Molecular, S.L., el text de qual s’adjunta com a
annex.

2. Autoritzar la signatura del contracte de transferència
de tecnologia entre la Mercantil Green Molecular,
S.L i la Universitat de València, que s’adjunta com
annex.

3.  Aprobar la participació de la Universitat de València
en el capital social de l’empresa més amunt
esmentada, d’acord amb contracte entre socis, que
s’adjunta com a annex, als efectes del que disposa la
disposició addicional 24ena de la LOMLOU (llei
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
Modificada per llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril)”
Annex XI.

Punt 20. Proposta i aprovació, si escau, de subscripció del contracte de
llicècies per a l’explotació de tecnologia de la Universitat de València en
favor de l’empresa spin-off ESAM (Estudios de Software Avanzado y
Mantenimiento de Tecnologias, S.L).

El vicerector d’investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Indica que no és un cas nou. Es tracta de demanar l’autorització
del Consell de Govern per transferir a l’empresa l’ús de software i del
hardware. La investigació es fa en l’Institut Univ. de Robòtica.

S’obre un torn d’intervencions.

Javier Martínez Plume informa que l’explotació dels simuladors es fa a
l’Institut de Robòtica i ESAM formalitza els productes.

Ernest Cano indica que aquest contracte no planteja problemes perquè
és una llicència no exclusiva, mentre que l’anterior era una sessió
exclusiva.

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:
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ACGUV 52/2009. “Autoritzar la subscripció del
contracte de llicències per a l’explotació de tecnologia de
la Universitat de València en favor de l’empresa spin-off
ESAM (Estudios de Software Avanzado y
Mantenimiento de Tecnologias, S.L.), que s’adjunta com
a annex.” Annex XII.

Punt 21. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 22. Transformació, si escau, de la plaça vacant de TU núm 1478
del Departament de Microbiologia i Ecologia, en plaça de contractat
doctor per a l’estabilització de Ramon i Cajal, Belén Fouz.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmic 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 53/2009. “Transformar la plaça vacant de TU
núm.1478 del Departament de Microbiologia i Ecologia,
en plaça de contractat doctor per a l’estabilització de la
investigadora del programa Ramon i Cajal, Belen
Fouz.”

Punt 23. Autorització, si escau, per a l’adjudicació d’acords marc per a la
realització d’obres en la UVEG.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Es demana autorització per a licitar
per dos anys, i per un import de 30 milions d’euros, ja que totes les
licitacions superiors a 12 milions, necessiten autorització del Consell de
Govern. Suposa la renovació del que ja s’estava fent, ajustant a la nova
llei de contractes de l’Estat.

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a má alçada i per
unanimitat (42 vots a favor) es pren l’acord següent:

ACGUV 54/2009. “Autoritzar l’adjudicació d’acords
marc per a la realització d’obres de reparació, ampliació
i millora de la Universitat de València, amb una vigència
inicial de dos anys, d’acord amb l’informe que s’adjunta
com a annex.”Annex XIII.
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Punt 24. Elaboració, si escau, d’informe sobre l’expedient de modificació
del Centre Florida Universitària, pr a impartir el nou títol de Graduat/da
en Mestre/a d’Educació Infantil.

La vicerectora d’Estudis presnta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es tracta
d’aprovar un annex al conveni marc amb el Centre Florida Universitària
per impartir la titulació de graduat/-ada en Mestre/-a d’Educació Infantil.
Ja s’ha acabat el període d’informació pública i demana informe
favorable.

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (41 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 55/2009. Informar favorablement sobre
l’expedient de modificació del Centre Florida
Universitaària, adscrit a la Universitat de València, per
impartir el nou títol de Graduat/a en Mestre/a
d’Educació Infantil,  que s’adjunta com a annex.”Annex
XIV.

Punt 25. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de modificació del
Centre Florida Universitària, per a impartir el nou títol de Màster
universitari en Innovació i Desenvolupament de Projectes de Negoci.

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

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (41 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 56/2009. Iniciar l’expedient de modificació del
centre adscrit Florida Universitària per a impartir el
nou títol de màster universitari en Innovació i
Desenvolupament de Projectes de Negoci, informar
favorablement la proposta de conveni i obrir el periode
d’informació pública, d’acord amb l’art. 47 dels
Estatuts.”

Punt 26. Torn obert de paraules.

El degà de la Facultat de Dret s’acomiada dels membres del Consell de
Govern, ja que molt prompte es faran eleccions a degà en el seu Centre.
Dóna les gràcies a tots i demana disculpes si alguna vegada ha molestat
a algú.
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El rector li expressa el seu agraïment per la tasca duta a terme en un
centre tan gran com la Facultat de Dret, i per la seua implicació social. Li
desitja una vida acadèmica molt profitosa.

El degà de la Facultat de Geografia i Història intervé en nom dels degans
i deganes respecte de la sentència sobre el control horari, que cal
complir. Demana que es dissenye un sistema de control amb les noves
tecnologies, que el sistema identifique qui incomplisca les obligacions i
demana una moratòria de l’aplicació de la sentència mentre no hi haja
aquest sistema de control. D’altra banda, també aquest serà el seu
darrer Consell de Govern i s’acomiada, donant les gràcies pel tracte que
ha rebut el seu centre així com la seua persona.

El rector també li agraeix la tasca feta, sobretot per la transferència de
coneixements a la societat i l’esforç que ha suposat, sobretot, aquest
últim temps, a l’igual que al degà de la Facultat de Dret.

Vicente Martínez Soria pregunta fins a quan es garantitza la jubilació
anticipada incentivada.

El rector indica que el procediment de la jubilació anticipada acaba
aquest any. S’està estudiant de prorrogar-lo. D’una banda hi és la crisi
econòmica i d’altra la plantilla. Es farà una proposta al Consell de Govern
amb una durada limitada. També s’està estudiant la possibilitat de
jubilacions parcials.

Afegeix que Josè Maria Amigó ja ha estat elegit president de la Junta de
PDI i el felicita.

D’altra banda informa que s’ha rebut un escrit de la Facultat de Medicina
i Odontologia de repulsa davant els fets ocurreguts en el proppassat
Consell de Govern.

A continuació anuncia un acte per a rebre als nous degans, deganes,
directors i directores de centre elegits al qual estaran invitats els antics
càrrecs.

Comunica que Javier Escribá Pérez ha presentat un escrit de renuncia
com a membre del Consell de Govern i d’altres òrgans, que ell lamenta,
però que respecta.

Finalment, anuncia que el proper 31 de març està previst l’acte
d’investidura de doctor honoris causa a favor del Dr. Dawkins i que el 26
de març serà el proper Consell de Govern.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació intervé respecte
de la sentència sobre el control horari. Indica que la normativa no es pot
suspendre, ja que la sentència ens obliga i el termini per aplicar-la ja s’ha
acabat.
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El rector afegeix que ha s’estan estudiant altres sistemes, però en
aquest moment, ja estem en execució de sentència.

I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les 13
hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta acta.

Vist i plau,
El rector

Francisco Tomás Vert.


