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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 26 de març de 2009, a les 9.25 hores, a la
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del vicerector de
Postgrau que presideix la sessió fins que s’incorpore el 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

Degana Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

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

Degana Fac. Física en funcions:
Chantal Ferrer Roca
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D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia

Vicedegana Fac. Ciències
Biològiques: Emilia Matallana
Redondo

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Secretari Fac.  Economia: Felix
Ruiz Ponce

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. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac. Economia: Juan
Francisco Martínez Pérez

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

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

Estudiant Fac. Dret: Arnau
Alonso Mompó

Estudiant Fac. Fac. Ciències
Biològiques: Sergio Godoy Olmos

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

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

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Secretari Fac. Química: Raul
Crespo Crespo

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

Convidats:

President de la Comissió
d’Estatuts: Alejandro Fernández
Lajusticia

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. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 17 de
febrer de 2009.

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 57/2009. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de la Universitat de València de 17 de febrer de 2009.”

El punt 2 s’ajorna fins que s’incorpore el rector a la sessió.

Punt 3. Modificar l’acord 79/2005 de Consell de Govern de 28 d’abril,
sobre delegació del Consell de Govern en la Junta Electoral de la
competència d’adscripcions censals.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta
l’assumpte i informa que és conseqüència de l’aprovació de l’IDOCAL.
Proposa l’adscripció censal a la Facultat de Psicologia.
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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 58/2009. “Modificar l’acord 79/2005 del Consell
de Govern de 26 d’abril sobre delegació del Consell de
Govern en la Junta Electoral de la competència
d’adscripcions censals, en el sentit d’afegir al quadre de
l’apartat 2.1 l’IDOCAL (Institut Universitari
d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del
Desenvolupament Organitzacioinal i de la Qualitat de
Vida Laboral) i adscriure´l a la Facultat de Psicologia. ”

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

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

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

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

ACGUV 59/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la  Université de Sfax (Tunis) i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex I.

ACGUV 60/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad Autónoma de Nuevo
León (Méjico) i la Universitat de València, el text del
qual s’adjunta com a annex.” Annex II.

Punt 5. Aprovació, si escau, de convocatòria de concursos d’accés.

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. Anuncia que la resta de places aniran a un proper Consell de
Govern.
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La secretària general recorda que les comissions han de complir la Llei
d’Igualtat pel que fa a la paritat i fa una crida per al seu compliment.

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

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

ACGUV 61/2009. “Aprovar la convocatòria de
concursos d’accés per a la provisió de places de
professorat universitàri, d’acord amb la documentació
que s’adjunta com a annex.” Annex III.

Punt 6.  Aprovació, si escau, de pròrroga del programa de jubilació
incentivada per a PDI i PAS.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte.
Informa que el termini per a demanar l’acolliment a aquest programa
acaba el 30 de març i, amb el vot favorable de totes les seccions
sindicals en reunió de la Mesa Negociadora, s’ha informat favorablement
proposar la pròrroga per, almenys, un any més a l’espera de l’anàlisi que
ha de fer la Comissió de Seguiment del programa en els mesos de maig o
juny. Afegeix que es donarà informació de com ha anat aquest
programa.

S’obre un torn d’intervencions.

Francisco Martínez pregunta per les dades de l’any passat.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica informa que l’any
passat 66 persones es van acollir al programa. Trenta-set de les vacants
es van transformar en places d’ajudant doctor i dues es van confirmar
com a places de TU TC. La resta es va amortitzar.

El president de la Junta de PDI indica que el suport de la Mesa
Negociadora és per aquest equip i per un any, no general com en altres
universitats. Considera que la CRUE hauria d’estudiar el problema. Opina
que es podria plantejar com en altres universitats europees que, a partir
de determinada edat, hi haguera reducció d’hores lectives en compte de
jubilació anticipada.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que a Espanya
no és un dret, Fins ara són programes amb els quals hem d’anar amb
molta cura perquè poden estar en el límit de la legalitat.
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 62/2009. “Prorrogar  provisionalment el
programa d’incentivació de la jubilació del PDI i del
PAS de la UVEG, aprovat pel Consell de Govern de 19
de desembre de 2007, durant un any més, a l’espera de
l’anàlisi de la incidència del programa que durà a terme
la Comissió de seguiment en els mesos de maig o juny.”

Punt 7. 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.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que en la
lliceciatura d’Odontologia Rocio Marco no arriba a la puntuació del 2’50 i
per tant, es retira de la proposta.

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

ACGUV 63/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en la titulació de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport, adscrita a la Facultat de Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport, corresponent a la promoció
2003/2008 a la llicenciada i als llicenciats següents:

. Alexandra Valencia Peris.

. Vicente Puig Esteban.

.  Xavier García Masso.”

ACGUV 64/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Dret, corresponents al curs acadèmic 2997/2008 a les
llicenciades i als llicenciats següents:

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de
l’Administració:
. José María Cardos Elena

Llicenciatura en Criminologia:
. Lázaro Hipólito Quesada.
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. Mercedes Nieto López-Arias

Llicenciatura en Dret:
. Carlos Ochoa Arribas.
. Jesica Zafra Ayllón.
, José Maria Cardos Elena.
. Vicente Roig Company.
. Antonio Ventura Belinchón.
. Vicent Josep Sorrenti Costa.
. Amadeo A. Lerma Casar.
. Ángela Soriano Torres.”

ACGUV 65/2009. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura en les titulacions adscrites a l’Escola
Universitària d’Infermeria i Podologia, corresponents al
curs acadèmic 2007/2008, a les diplomades i als
diplomats següents:

Diplomatura en Infermeria:
. Francisco Cano Aranda.
. Noelia Cano Sanz.
. Noelia García Dolón.
. Silvia Álvarez Navarro
. Paula Roselló Añon.

Diplomatura en Podologia:
. Francisco Pablo Vera Ivars.”

ACGUV 66/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Medicina i Odontologia, corresponent al curs acadèmic
2007/2008 a les llicenciades i als llicenciats següents:

Llicenciatura en Medicina:
. Ana Andrés Lahuerta.
. Lucía Doñate Bertolín.
. Sandra Sánchez Zahonero.
. Julio Talavan Serna.
. Javier Caballero Daroqui.

Llicenciatura en Odontologia:
. Elisabet Ferrer Veliz.”

Punt 8. Convocatòria per a la renovació del Claustre.

La secretària general presenta l’assumpte i proposa el 26 de novembre
de 2009 com a data per a la renovació total de membres del Claustre.
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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 67/2009. “Convocar les eleccions per a la
renovació del Claustre per al 26 de novembre de 2009.”

Punt 9. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic, curs 2009/2010.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
es mantenen tres setmanes optatives per al període d’exàmens i, per a
les proves de PAU són necessaris quatre dies, ja que hi ha modificació en
el decret d’accés que planteja problemes d’horaris. La Conselleria
contempla o la setmana del 8 a l’11 de juny o la setmana del 14 al 17
de juny.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de Farmàcia indica que els estudiants de 5è curs han de
començar abans del 15 de setembre per poder fer les pràctiques.

Lluis Hurtado proposa retardar els exàmens de febrer per a desprès del
dia 22 de gener.

La vicerectora d’Estudis contesta que pot haver-hi problemes en els
centres que necessiten tres setmanes per fer exàmens.

La secretària general indica que es pot aplicar en els centres amb dues
setmanes d’exàmens, i començar el 25 de gener.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” indica
que cal tenir en compte que alguns centres comparteixen espais  i pot
haver-hi problemes.

El vicerector de Postgrau proposa que siga una recomanació.

La degana en funcions de la Facultat de Física detecta alguns errors com
el dia 17 de setembre i el dia 1 de setembre que hauria de ser dimecres
en lloc de dijous. El vicerector de Postgrau indica que aquestes errades
seran subsanades.
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El vicedegà de la Facultat d’Economia manifesta que si s’amplia el
nombre de dies de les proves d’accés, també s’haurà d’ampliar el període
d’exàmens en el seu centre i  pregunta si hi ha informació de la CRUE
sobre la proposta de modificació del calendari acadèmic. Opina que
s’hauria de treballar per fer un calendari més coherent.

La vicerectora d’Estudis informa que hi ha una proposta d’eliminar la
convocatòria de setembre i passar-la al mes de juliol perquè comence el
curs l’1 de setembre, però això hauria d’estar coordinat amb el
batxillerat i la selectivitat.

El vicerector de Postgrau afegeix que aquesta proposta està encara en la
Ponència. Indica que també es vol unificar el calendari per afavorir els
intercanvis.

Se sotmet a votació la proposta de calendari amb les recomanacions
acceptades i la correcció d’errors acceptada. La votació es fa a mà
alçada i per 36 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord
següent:

ACGUV 68/2009. “Aprovar el calendari acadèmic de la
Universitat de València, corresponent al curs acadèmic
2009/2010, que s’adjunta com a annex.”Annex IV.

Punt 10. Informe sobre el límit d’accés a la UVEG, curs 2009/2010.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Agraeix
l’esforç de la Facultat de Dret per proposar un increment de 25 places i
també de la titulació de Podologia. També la Facultat de Ciències
Matemàtiques proposa increment de deu places. La Facultat d’Economia
planteja reduccions al voltant del 5%, i algunes enginyeries proposen
reducció per adaptar oferta i demanda.

S’obre un torns d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausias March” informa
que el centre també planteja increment de places d’educació infantil,
però va acordar no implantar ek grau d’Educació Infantil a Ontinyent,
com es va comunicar al Rectorat.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació proposa 30
places per a segon cicle de Pedagogia.
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El degà de la Facultat de Dret explica la proposta del centre i indica que
es tracta d’ajustar l’oferta a la demanda.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que han
mantingut els nivells de l’any passat, i informa que la conferència de
degans considera inviable l’augment d’unes set mil places a nivell estatal.
A més, amb l’aplicació del decret d’accés i l’entrada directa dels
estudiants de formació professional, no es podran complir els nivells de
qualitat que s’exigeixen.

Francisco Martínez indica que la Facultat d’Economia està obligada a
ajustar també la seua oferta a la capacitat docent. Agraeix l’equip
rectoral el suport a la proposta del centre.

La vicerectora d’Estudis contesta al vicedegà de la Facultat de Medicina i
Odontologia que l’accés des de la formació professional és un tema molt
greu, ja que en les titulacions amb molta demanda podría suposar un 80
ó 90% de les places.  Des de la CRUE s’ha proposat bé mantenir la quota
o bé que facen un examen d’accés. S’està estudiant però no hi ha
resposta.

Pel que fa a la intervenció del director de l’Escola Universitària de
Magisteri “Ausiàs March”, no està en condicions de proposar que es
retire la titulació d’Educació Infantil a Ontinyent.

El vicerector de Postgrau proposa que es retire la proposta i s’estudie.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” insisteix
que la proposta  està molt estudiada i s’han lliurat escrits a totes les
instàncies escaients. Tal i com està la situació respecte a
infraestructures i professorat, considera impossible que es continue en
eixes condicions.

La vicerectora d’Estudis contesta que hi ha una proposta per millorar les
infraestructures a Ontinyent, però l’Ajuntament té problemes de
finançament i no han arribat queixes dels estudiants.  Reconeix l’esforç
del professorat però considera que es pot ofertar el grau amb garanties.

El vicedegà de la Facultat d’Economia opina que el Consell de Govern
s’hauria de pronunciar sobre el decret d’accés. La vicerectora d’Estudis
està d’acord, i s’elaborarà un document per remetre-lo a les autoritats
escaients.
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El vicerector de Postgrau proposa que les 350 places d’Educació Infantil
siguen conjuntes , i en un proper Consell de Govern es decidirà sobre
l’extensió d’Ontinyent.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 69/2009. “Informar favorablement sobre la
proposta de límit d’accés a la Universitat de València,
corresponent al curs acadèmic 2009/2010, que s’adjunta
com a annex.” Annex V.

Punt 11. Aprovació, si escau, de resolucions de recursos interposats a
l’acord d’aprovació de plans d’estudi de grau de Mestre/a d’Educació
Infantil i d’Educació Primària.

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

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Farmàcia demana aclariments que fa la
vicerectora.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que es
demanen 12 crèdits en atenció a l’educació especial per a alumnes amb
necessitats especials i opina que la Junta Consultiva hi estava d’acord.
Demana major claredat perquè la resolució pot induir a error, ja que
apareix conjuntament l’Educació Primària i l’Educació Infantil.

La secretària general aclareix que la Junta Consultiva estava d’acord en
el cas d’Educació Primària i per això es plantejà intensificació, i es
podrien fer resolucions separades.

Carlos Martínez dóna suport al recurs i opina que s’haguera pogut fer un
esforç per acceptar aquestes reivindicacions.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” indica
que l’assumpte té díficil solució, ja que hi ha una incongruència que no és
gens fàcil de resoldre. La solució està en un màster de 60 crèdits per
formar especialistes. Afegeix que està en contra que hi hagen dues
resolucions.
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La vicerectora d’Estudis aclareix que no es tracta d’aprovar una menció
o una intensificació en un títol o en altre, sinó la resolució dels recursos.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació fa palés que
aquest assumpte no va lligat al màster esmentat.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34
vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 70/2009. “Desestimar els recursos interposats
per l’Associació Asindown i altres, contra l’acord  del
Consell de Govern d’aprovació del pla d’estudis de grau
de mestre en Educació Infantil i de mestre en Educació
Primària, d’acord amb la resolució que s’adjunta com a
annex.” Annex VI.

Sent les 11’15 hores s’incorpora el rector a la sessió i es procedeix al
tractament del punt 2.

Punt 2. Informe del rector.

El rector manifesta el condol dels membres del Consell de Govern per
traspàs del professor Francisco Molina Lucas, titular del Departament de
Química Física (Facultat de Farmàcia).

D’altra part informa que el 4 de març es va reunir el Consell
d’Universitats, al qual va assistir la vicerectora d’Estudis. Li cedeix la
paraula perquè n’informe.

La vicerectora d’Estudis informa que en el Consell d’Universitats s’hi va
manifesar la preocupació pel procés de verificació dels títols. S’hi va urgir
l’ANECA perquè contestara ràpidament les titulacions de llarga tradició.
S’hi va demanar que el màster en Educació Secundària s’ajornara,
almenys, durant un any. Indica que també es van plantejar els problemes
que apareixen en el decret d’accés a la Universitat, especialment que els
estudiants es puguen examinar de les assignatures que vulguen i de les
que no han cursat, i sobre l’accés directe dels estudiants des de la
formació professional o des de cicles formatius superiors, ja que es
podria bloquejar l’accés dels estudiants de batxillerat i es va demanar la
modificació del decret. Altre assumpte, i respecte al decret, és que en el
termini de cinc dies, els estudiants podran demanar la revisió del seu
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examen, la qual cosa en la nostra Universitat, suposaria problemes a
l’hora de traure les qualificacions de selectivitat.

D’altra part indica que per part dels rectors de les grans universitats s’hi
va manifestar la urgència d’agilitzar la implantació masiva de titulacions
en el curs 2009/2010. La ministra va dir que el procés serà imparable.

S’hi va consituir una comissió de verificació dins del Consell
d’Universitats que agilitzarà el procés i es podria convocar pel 20 de
març. Les conclusions del secretari d’estat van ser: recomanar al director
general que en una setmana conteste sobre el calendari de l’ANECA;
sol·licitar a l’ANECA mecanismes de simplificació ; i accelerar el resultat
en la comissió sobre doctorat. També s’hi va plantejar l’assumpte de
l’excel·lència 2015, i pel que fa a la presentació de l’Estatut de
l’estudiant universitari, s’hi va fer una crida a la participació. El rector de
la Universitat Pública de Navarra va proposar que es coordine amb
l’Estatut del Professorat i que es faça una memòria econòmica.

A continuació el rector dóna la benvinguda al professor Juan Francisco
Martínez Pérez i als estudiants Arnaru Alonso Mompó, Sergio Godoy
Olmos i Carlos Martínez Nuñez, elegits pel Claustre del proppassat
dimarts, i felicita a la resta que ha estat reelegida. Agraeix als membres
del Consell de Govern que han deixat de ser-ho, la tasca realitzada.

Igualment felicita a Carlos Pascual que s’ha estat nomenat pel  Consell
de la Generalitat Valenciana de nou, com a president del Consell Social.

Felicita als nous degans/es elegides: Salvador Montesinos Oltra, degà de
la Facultat de Dret i Elena Grau Almero, degana de la Facultat de
Geografia i Història i transmet l’agraïment Carlos Alfonso Mellado i Jorge
Hermosilla per la seua tasca .

Finalment, felicita Rafael Crespo, Óscar Barberá, Ramón López, José
Ramos, José Antonio Peñarrocha, Vicente Roca, Trinidad Casasús i Mª
José Coperias, per haver estat reelegits en els seus càrrecs.

Comunica que s’ha posat en marxa la nova biblioteca de Ciències de la
Salut “Pelegrí Casanova”, que integra fons bibliogràfics de les antigues
biblioteques de la Facultat de Medicina i Odontologia, i de les Escoles
Universitàries d’Infermeria i Podologia i de Fisioteràpia.

Indica que la família de Gonzalo Anaya ha dipositat l’original de la tesi
doctoral del prof. Anaya en la universitat.
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S’ha constituït amb la concurrència de la Universitat i el món empresarial
valencià, la Fundació Parc Científic de la Universitat de València, amb
l’objectiu d’impulsar activitats innovadores i crear espais de
col·laboració que contacten la investigació i el sistema productiu.

El Palau Cerveró acull fins al 15 de setembre una exposició
commemorativa del bicentenari de Darwin.

Recorda que el dimarts 31 de març, tindrà lloc la investidura com a
doctor honoris causa, de Richard Dawkins i es lliurraran els premis a
l’experiència .

A més a més, informa que el Centre Internacional de Gandia de la
Universitat de València, ha rebut el Premi Valldigna d’investigació.

S’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cullera per fer
l’evaluació i seguiment del projecte “Cullera Impuls” cofinançat amb fons
FEDER.

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

A més, informa que s’ha tramès a la ministra i al conseller d’Educació, el
text que va ser aprovat en el Claustre, dimarts passat.

S’obre un torn d’intervencions.

Lluís Hurtado dóna informació complementària sobre l’Estatut dels
Estudiants. Ell ha proposat que es mantinga la Carta de Drets i Deures.
S’han fet dues reunions a la Universitat Polítècnica per manifestar el
desig de diàleg. S’està fent un informe que es presentarà properament i
demana el suport del Consell de Govern.

Arnau Alonso llegeix alguns articles de l’Estatut de l’Estudiant, que li
semblen preocupants, i demana que el Ministeri tinga en compte l’opinió
dels estudiants.

El rector indica que no hi ha res aprovat definitivament. En aquest
moment l’Estatut dels Estudiants és tan sols un esborrany, però ha de
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tenir l’esperit de la participació i una aplicació positiva. Afegeix que, tant
estudiants com treballadors i treballadores de la Universitat, hem de
tenir drets i deures  però també se’ns demana responsabilitats.

El secretari de la Facultat d’Economia indica que cal felicitar-mos pel
desenvolupament de la sessió del Claustre. Agraeix als estudiants,
especialment al BEA, la capacitat que tingueren per articular una
proposta que desatascà la sessió.

El rector afegeix que la proposta va ser presentada per 17 claustrals,
alguns del BEA, però també d’altres col·lectius.

Punt 12. Autorització, si escau, en la vicerectora d’Estudis per a la
correcció d’errades materials en els Verifica.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i demana suport per a la
proposta que presenta de delegar en els vicerectors de Postgrau i
d’Estudis la modificació dels plans d’estudis de postgrau i de grau,
respectivament, com a conseqüència d’errors materials, prèvia consulta
amb els responsables i es donarà compte al Consell de Govern de les
modificacions que es facen.

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

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

ACGUV 71/2009.

“1.Delegar en la vicerectora d’estudis de la Universitat
de València la modificació dels plans d’estudi dels nous
estudis de Grau, aprovats per aquest Consell de Govern,
com a consequència de la correcció de possibles errors
materials i/o suggeriments o recomenacions formulades.
tant per part del “Consejo de Universidades” com de la
“ANECA”, en el procediment de verificació dels
mateixos, prèvia consulta amb els responsables dels
centres afectats.

2. Delegar en el vicerector de postgrau de la Universitat
de València la modificació dels plans d’estudi dels nous
estudis de Màster Universtitari, aprovats per aquest
Consell de Govern, com a consequència de la correcció
de possibles errors materials i/o suggeriments o
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recomenacions formulades. tant per part del “Consejo
de Universidades” com de la “ANECA”, en el
procediment de verificació dels mateixos, prèvia
consulta amb els responsables dels Màsters Universitaris
afectats”

Punt 13. Aprovació, si escau, de reglaments de règim intern.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta
l’aprovació del Reglament de règim intern de l’INTRAS i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
el 13 febrero s’aprovaren pel Consell de l’Institut els suggeriments de la
Comissió d’Estatuts que arreplegaven els de l’Assessoria Jurídica.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Comissió d’Estatuts informa que la Comissió d’Estatuts
va fer el seu informe el 26 de febrer de 2008 i el centre ha acceptat
tots els suggeriments.

Arnau Alonso indica que al text hi ha faltes d’ortografia que s’haurien de
corregir.

Alfons Esteve indica que la denominació del Centre hauria de ser …de
Seguretat Viària.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació respon que no es
pot canviar ací, ja que l’Institut hauria de fer la proposta i seguir els
tràmits fiins ser aprovat per la Generalitat.

El rector demana una revisió ortogràfica.

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

ACGUV 72/2009. “Aprovar el Reglament de règim
intern de l’Institut Universitari d’Investigació en Trànsit
i Seguretat Vial (INTRAS), que s’adjunta com a annex.”
Annex VII.

Punt 14. Informe sobre modificació 1/2009 de RLT de PAS.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que acompanya la convocatòria. Indica que
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en Mesa Negociadora va tindre el vot en contra de la CGT i les
abstencions de CCOO, UGT, STEPV i CSIF.

S’obre un torn d’intervencions.

José Antonio Calañas indica que, pel que fa al seu departament, el
control horari del PDI implica més treball, i és ara quan desapareix una
plaça. Entén les dificultats per reajustar, però no li sempla coherent la
mesura en el seu departament.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS explica que hi ha una
plaça amortitzada que es trallada a altre departament i els recursos són
els que són. La decissió s’ha pres ara, quan la plaça ha quedat vacant, i
hi ha departaments amb molta càrrega de treball i menor dotació. Està
oberta a compartir amb els responsables les dades per prendre les
decisions per organitzar la plantilla.

José Antonio Calañas manifesta que no és un comportament insolidari
del departament, sinó que és un departament gran amb docència en els
tres campus i ara, s’ha afegit el control horari del PDI. Demana que
s’estudie aquesta situació.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 30
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 73/2009. “Informar favorablement sobre la
modificació 1/2009 de Relació de Llocs de Treball de
Personal d’Administració i Serveis, que s’adjunta com a
annex.” Annex VIII.

Punt 15. Aprovació, si escau, de l’oferta  d’ocupació pública 2009.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que acompanya la convocatòria. Informa
que es publicarà al BOE. En Mesa Negociadora ha tingut el vot unànim
favorable de totes les seccions sindicals.

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 32
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:
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ACGUV 74/2009. “Aprovar l’oferta pública d’ocupació
per a l’any 2009, referida al personal d’administració i
serveis de la Universitat de València, que s’adjunta com
a annex.” Annex IX.

Punt 16. Aprovació, si escau, de curs selectiu de promoció interna per a
l’accés a l’escala bàsica de suport administratiu.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que acompanya la convocatòria. Informa
que estudiarà de com regular la situació de les persones que no tenen
accés, com ara el personal laboral. Indica que la proposta també té el
suport de totes les seccions sindicals de la Mesa Negociadora.

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 pr 35
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 75/2009. “Aprovar el curs selectiu de promoció
interna per a l’accés al grup D (C2) d’administració
general, escala bàsica de suport administratiu, d’acord
amb la documentació que s’adjunta com a annex.”Annex
X.

Punt 17. Aprovació, si escau, de propostes de programes de doctorat a
l’empar del RD 1393/2007 i extinció dels programes ofertats a l’empar
del RD 779/1998 i del RD 56/2005.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix un
programa més: “Parasitologia Humana i Animal”, que s’ha presentat
desprès de la reunió de la Comissió d’Estudis de Postgrau, però s’ha
revisat i demana que s’incloga per a la seua aprovació.

Indica que correspon a la transformació completa dels doctorats de la
Universitat dels antics sistemes al nou decret 1393/2007. Cal aprovar-
ho per a la verificació del doctorat per part del Consell d’Universitats.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Psicologia intervé per assenyalar que el director
de Psicogerontologia serà Juan José Zacarés González.
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El degà de la Facultat de Dret no s’oposa a l’aprovació del programa de
Parasitologia Humana i Animal, però els terminis s’haurien de respectar i
hi ha altres propostes que no s’han tingut en compte.

Josefina Boquera manifesta l’agraïment als centres que han fet l’esforç
per complir els terminis. D’altra banda, pregunta pel significat d’”extinció
progressiva”.

El vicerector de Postgrau respon que no té coneixement d’altres
propostes. Respecte a l’extinció progressiva, significa que els estudiants
matriculats poden acabar en el seu pla, fins al 2015, però ja no es poden
matricular més estudiants.

La degana de la Facultat de Farmàcia dóna suport al programa
Parasitologia Humana i Animal, però en el cas de Biomedicina i Farmàcia li
han arribat queixes d’alguns professors, ja que consdieren que el títol no
s’ajusta a les competències.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia opina que això no és
un argument suficient.

Se sotmet a votació la proposta amb la inclusió del curs de Parasitologia
Humana. La votació es fa a mà alçada i per 35 vots a favor, cap en
contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 76/2009.
“1. Aprovar els programes de doctorat, d’acord amb el
RD 1393/2007 següents:
. Banca i Finances Quantitatives.
. Biodiversitat.
. Biomedicina i Farmàcia.
. Bioquímica i Biomedicina.
. Biotecnologia.
. Ciències de l’Alimentació.
. Ciències Socials, del Treball i dels Recursos Humans.
. Comunicació.
.  Comptabilitat.
 . Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals.
. Cooperació i Desenvolupament.
. Dret Administratiu.
. Dret Mercantil i dels Negocis.
. Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional.
. Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible.
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. Desenvolupament Local i Territori.

. Direcció d’Empreses.

. Economia Industrial.

. Economia Internacional i Turisme.

. Economia Social(Cooperatives i entitats no lucratives).

. Estadística i Optimització.

. Estudis de Gènere.

. Estudis Jurídics, Ciència Política i Criminologia.

. Ética i Democràcia.

. Física.

. Fisiologia.

. Història Contemporània.

. Història de la Ciència i la Comunicació Científica.

. Historia de l’Art.

. Història Medieval.

. Història Moderna.

. Enginyeria Electrònica.

. Enginyeria Química, Ambiental i de Processos.

. Investigació en Didàctica de les Ciències
Experimentals.
. Investigació en Didàctiques Específiques.
. Investigació en Psicologia.
. La Traducció i la Societat del Coneixement.
. Lectura i Comprensió de Textos.
. Llengües i Literatures.
. Els processos d’envelliment: estratègies sociosanitàries.
. Marquèting
. Matemàtiques.
. Medicina.
. Medi Ambient i Territori.
. Mobilitat Humana.
. Nanociència i Nanotecnologia.
. Neurociències.
. Odontologia.
. Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió.
. Pensament Filosòfic.
. Prehistòria i Arqueologia  del Mediterrani.
. Psicogerontologia.
. Psicologia de l’Educació i Desenvolupament Humà en
Contextos Multicuturals.
. Psicologia de la Salut.
. Psicologia dels Recursos Humans.
. Química.
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. Química Sostenible.

. Química Teòrica i Modelització Computacional.

. Recursos Marins.

. Tecnologies de la Informació, Comunicació i
Matemàtica Computacional.
. Teledetecció.
. Parasitologia Humana i Animal.

2. Aprovar l’extinció progresiva dels programes de
doctorat ofertats a l’empar del RD 778/1998, que es
relacionen a l’annex adjunt. L’extinció s’iniciarà a
partir de l’1 d’octubre de 2009.

3. Aprovar l’extinció progresiva dels programes de
doctorat a l’empar del RD 56/2005 que es relacionen a
l’annex adjunt. L’extinció s’iniciarà a partir del moment
que s’haja obtingut la verificació i autorització per a
l’implantació del corresponent programa de doctorat
regula pel RD 1393/2007.”
Annex XI.

Punt 18. Resolució, si escau, de recursos contra acords de concessió de
premis extraordinaris de doctorat.

Es retira aquest punt, ja que no hi ha cap proposta.

Punt 19. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau i
especialització, curs 2008/2009 i curs 2009/2010.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que el
diploma en Seguretat Vial Laboral correspon al curs 2008/2009. La
resta correspon a títols propis per al curs 2009/2010. Indica que al
llistat cal afegir “màster en Infermeria i Salut Escolar”, del qual és
responsable el Centre Internacional de Gandia, i el de “Arqueologia
Subaquàtica” que té informe favorable de la subcomissió.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano  pregunta si la Comissió d’Estudis de Postgrau ha revisat la
possible competència amb els màsters oficials..
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El vicerector de Postgrau indica que pot haver-hi coincidència en els
continguts però l’orientació dels màsters és diferent, ja que aquestos
estan més dirigits al món professional. De tota manera, no hi ha una
frontera molt delimitada.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32
vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 77/2009.
“1. Aprovar el títol propi de postgrau i especialització (1ª
edició) corresponent al curs 2008/2009 “Diploma en
Seguridad Vial Laboral.”, la documentació del qual
s’adjunta com annex.

2. Aprovar els títols propis de postgrau i especialització
(1ªedició), corresponents al curs 2009/2010, relacionats al
certificat de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que
s’adjunta com a annex.

3. Informar desfavorablement la proposta de cursos, que
s’adjunta com a annex.

4. Aprovar els títols propis de postgrau i especialització
(2ª o més edicions), relacionats al certificat de la
Comissió d’Estudis de Postgrau, que s’adjunta com a
annex.” Annex XII.

Punt 20. Aprovació, si escau, de sol·licitud dins del marc del programa
especial d’estabilització d’investigadors reincorporats.

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. Afegeix que l’investigador proposat té un currículum molt
complet i demana el vot favorable.

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

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

ACGUV 78/2009. “Informar favorablement sobre la
contractació del prof. investigador Joan Cano Boquera,
per part de la Fundació Gral. de la UVEG dins del marc
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del Programa especial d’estabilitzció d’investigadors
reincorporats”.

Punt 21. Autorització, si escau, per a la subscripció del contracte de
llicència per a l’explotaoció de la patent “Pantalla antropométrica
transparente” de la Universitat de València en favor de l’empresa TAM
(Tecnologia Aplicada a la Maquinaria, 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.

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 41
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 79/2009. “Autoritzar la subscripció del
contracte per a llicència d’explotació de la patent
“Pantalla antropométrica transparente” de la
Universitat de València en favor de l’empresa TAM
(Tecnología Aplicada a la Maquinaria, S.L:), que
s’adjunta com a annex.” Annex XIII.

Punt 22. Aprovació, si escau, de proposta de reorganització del Centre
de Formació i Qualitat.

El vicererector de Convergència Europea i Qualitat presenta la proposta
que hi ha en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” demana
que s’estudie la possibilitat de canviar la denominació, ja que opina que
innovació educativa és molt més ampli que educació en xarxa.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat no està d’acord, ja que
el que es fa no és només TIC, sinó també altres tipus d’innovació.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada ai per 40
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:
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ACGUV 80/2009. “Aprovar la proposta que s’adjunta
com a annex, de reorganització del Centre de Formació i
Qualitat “Manuel Sanchis Guarner.”Annex XIV.

Punt 23. Aprovació, si escau, de proposta de canvi de denominació de la
Delegació del rector per a la Convergència Europea a la Delegació del
rector per a la Innovació Educativa.

El vicererector de Convergència Europea i Qualitat presenta la proposta
que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que aquest
assumpte és 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 81/2009. “En el procés de  reorganització
funcional i agrupació de programes al si del Centre de
Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner, ha estat
creada la Unitat de Innovació Educativa, que integra la
actual Oficina de Convergència Europea, el programa
de recolzament a la implantació de les NTIC en la
docència i el programa de implantació del Open Course
Ware (OCW).

En conseqüència i amb la finalitat de efectuar una
coordinació eficaç, s’aprova la transformació de la
actual Delegació del Rector per a la Convergència
Europea en la Delegació del Rector per la Innovació
Educativa.”

Punt 24. Modificacions pressupostàries.

No hi ha proposta.

Punt 25. Torn obert de paraules.

Ernest Cano intervé respecte dels programes de movilitat. El plenari de
coordinadors va prendre un acord sobre adjudicació de programes
ERASMUS, però sembla que s’han reduit significativament les
adjudicacions de places. Demana un informe d’impacte quan es facen les
primeres adjudicacions i sobre la futura assignació.
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El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació respon que
enguany hi han hagut 3.200 sol·licituds per a intercanvi de programes
internacionals i Erasmus. Hi ha previst dues proves d’idiomes, una pel
febrer i l’altra per l’abril, i en la de febrer havien aprovat una mitjana del
50%, però encara estem a la meitat del procés i quan acabe es farà una
anàlisi.

Sergio Godoy transmet el desig dels estudiants que hi haja aun
comunicat contra l’actuació policial a Barcelona.

Josefina Boquera planteja dubtes respecte del calendari sobre les
acreditacions.

El vicerctor de Professoorat i Ordenació Acadèmica indica que el dia 30
hi haurà una Junta Consultiva y el 6 de maig un Consell de Govern.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” expressa
l’estupor per la denominació imposada pel Ministeri dels graus en
Educació Infantil i en Educació Primària, que són incoherents. Opina que
el decret d’accés a la Universitat està molt mal fet i suposa una
discriminació per als estudiants de Batxillerat molt important.

La vicerectora d’Estudis informa que, respecte a la denominació dels
graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària, ja s’ha demanat una
modificació. Respecte del decret d’accés, el Ministeri no s’ha pronunciat
encara sobre les modificacions sol·licitades per la RUNAE, la CRUE i el
Consell d’Universitats. Es farà també un pronunciament d’aquest Consell
de Govern per remetre-lo a les autoritats escaients.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix la
intervenció del director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March”
respecte al decret d’accés i proposa que es done la informació escaient
en el programa Conèixer que comença ara.

El vicerector de Relacions Institucionals i Comunicació informa que els
orientadors de secundària estan molt preocupats pel tema, però se’ls ha
donat tota la informació.

La secretària general anuncia que després de les vacances de Setmana
Santa es farà una reunió per renovar el vot dels degans/nes,
directors/res en Consell de Govern.
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
12’45 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El Rector

Francisco Tomás Vert.


