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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 27 d’abril de 2009, a les 10.00 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

Degana Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

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

Vicedegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardo
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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Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

Vicedegà Fac. Dret. José Estruch

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Vicente Martínez Soria

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac. Economia: Juan
Francisco Martínez Pérez

PDI Fac. Química: Armando
Codoñer Castellote

PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

PDI Fac, Dret: Juan Carlos
Carbonell Mateu.

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

PDI Fac. Economia: Joan Antoni
Lloret Badia

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

Estudiant Fac. Dret: Arnau
Alonso Mompó

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

(sense vot):

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Directora EU Fisioteràpia:
Celedonia Igual Camacho

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega
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Absències justificades:

D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia

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. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de
març de 2009.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i Arnau Alonso hi
presenten modificacions que són acceptades.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta si amb les
actes definitives es podrien penjar els annexos corresponents.

La secretària general li contesta que es penjaran sempre que això siga
possible.

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

ACGUV 82/2009. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 26 de març de 2009 amb les modificacions següents:

A la pag. 5, el final del 1r paràgraf del punt 6 queda
redactat així: “…..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.”.

. A la pàg. 5, el pàragraf 4t queda redactat així: “El
vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica
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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”.

. A la pàg. 6, l’ACGUV 62/2009, queda redactat així:
“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.

. A la pàg. 14, penúltim paràgraf substituir Arnau
Alonso en lloc de Sergio Godoy.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs de
María Josefa Ten López, professora titular de l’Escola Universitària de
Magisteri “Ausiàs March”. (Dept. de Didàctica de l’Expressió Musical,
Plàstica i Corporal).

Informa que, s’han produït canvis importants en el Govern de l’Estat. Les
competències en matèria d’universitats canvien del Ministeri de Ciència i
Innovació al Ministeri d’Educació, el cap del qual és Àngel Gabilondo,
rector de la Universitat Autonòma de Madrid i president de la CRUE.
Desapareix el càrrec de secretari d’estat d’Universitats que passa a
ocupar el càrrec de secretari general d’Universitats. Indica que amb el
nou organigrama sembla que es perd presència política de les
universitats.

El 21 d’abril es va reunir l’Assemblea General de la CRUE per tal de
complir el tràmit de la renovació de càrrecs, com a conseqüència de la
renúncia d’Ángel Gabilondo, fins ara president de la CRUE. Indica que els
rectors no hi eren contents amb la pèrdua de pes polític esmentada i així
ho van manifestar. És la primera vegada que desapareix la Secretaria
d’Estat i el fet que investigació i ensenyament pertanyen a ministeris
diferents suposa un entrebanc.

Comunica que s’han convocat eleccions per elegir president de la CRUE
per al 22 de maig. La presentació de candidatures serà fins al 4 de maig
i la campanya electoral fins al 20 de maig. Aquest càrrec té una durada
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de dos anys prorrogables indefinidament, sempre que siga elegit per
l’Assemblea.

Felicita també Martí Dominguez, director de la revista Mètode, que ha
estat guardonat amb el Premi de la Crítica “Serra d’Or” dins de l’apartat
de recerca. Des del seu naixement, l’any 92, Mètode s’ha convertit en un
referent a la divulgació científica, tant a nivell nacional com internacional.
Li dóna l’enhorabona per l’impuls que està donant a la revista i la gran
qualitat científica que té.

Felicita Julio Fernández Garrido per haver estat elegit director de l’Escola
Universitària d’Infermeria i Podologia.

El Parc Científic de la Universitat i FINERGETIC han desenvolupat un
projecte d’eficiència energètica per reduïr els consums energètics en un
10 o 15%. És una iniciativa medioambiental i econòmica per tal
d’estalviar.

Recorda que la Universitat té un stand a la Fira del Llibre per presentar
les novetats editades pel Servei de Publicacions.

Informa que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració mitjançant l’Opal, amb l’Ajuntament de
Paterna, per establir i desenvolupar línies de col·laboració en l’àmbit de
la formació per a la inserció professional, la promoció i divulgació de la
qualitat, i també per a realitzar activitats de difusió.

. Conveni de col·laboració mitjançant la Facultat de Dret, per al
desenvolupament d’activitats de formació, investigació, divulgació
científica i assessorament tècnic sobre la consolidació de l’aplicació de
les tecnologies de la informació i la comunicació.

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

Finalment, recorda que avui, a les 8 de la vesprada, tindrà lloc al
Paranimf de la Universitat l’acte d’homenatge a Antoni Viñas.

La secretària general indica que s’ha fet constar al Ministeri l’oposició al
contingut de l’art. 26 del RD  sobre l’accés a la Universitat d’acord amb
l’escrit que s’ha lliurat als membres del Consell en aquesta sessió.
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Punt 3. Informe sobre els comptes anuals de la Universitat de València,
2008.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que
acompanya la convocatòria. Agraeix el treball de tot l’any fet per les
persones, serveis i unitats que han participat en l’elaboració d’aquest
assumpte. Explica la documentació i indica que el grau de compliment ha
estat menor que el de l’any passat i, per tant, el deute a tercers és
major.

Respecte del pressupost d’ingressos s’han ingressat aproximadament 70
milions més del que s’ha gastat. Per tant, tenim una sostenibilitat
raonable, però cal continuar reivindicant davant de l’Administració, ja
que, segons l’evolució del deute de la Generalitat, si augmenta la
Universitat no podra suportar-ho. Si el nou model de finançament manté
l’augment del nivell de finançament com ara, la sostenibilitat de la
Universitat estarà assegurada, però cal un compliment estricte dels
compromisos.

El rector afegeix que les dades representen una bona gestió. La
informació ha estat molt minuciosa i detallada. Indica que la gestió d’un
pressupost amb un desfasament tan gran entre tresoreria i pressupost
és possible gràcies a un equip econòmic que treballa molt bé.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciencies Biològiques també transmet el seu
agraïment pel treball fet i pregunta com està les negociacions sobre del
model de finançament.

El gerent opina que el model estarà enllestit, possiblement en el segon
semestre d’aquest any.

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

ACGUV 83/2009. “Informar favorablement sobre els
comptes anuals, corresponents a l’exercici econòmic
2008, que s’adjunten com a annex.” Annex I.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.27 D’ABRIL DE 2009

-7-

Punt 4. Torn obert de paraules.

La degana de la Facultat d’Economia felicita al gerent per la presentació
de l’assumpte del punt anterior. Indica que en el Campus dels Tarongers
s’ha produït una reducció en el confort docent i, per exemple, no es
poden canviar les aules d’informàtica, la qual cosa afecta als estudiants.
Demana alguna solució.

El gerent informa que hi ha una sol·licitud del Campus en aquest sentit.
Anuncia que en els propers mesos es reprendrà el tema en tota la
Universitat perquè els centres no estiguen tan afectats.

Arnau Alonso demana que s’incloga en un proper Consell de Govern
l’assumpte de la renovació de representants d’estudiants del Consell de
Govern en el Consell Social. D’altra banda, pregunta en quina fase està el
procés d’elaboració del reglament d’usos lingüístics.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS contesta que hi és en el
Servei de Política Lingüística.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
11’15 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


