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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 6 de maig de 2009, a les 9.25 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 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: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

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

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Vicente Martínez Soria

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

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. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan
José Nuño Ballesteros

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. 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. Fac. Ciències
Biològiques: Sergio Godoy Olmos

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

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):

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

Vicedirector EU Fisioteràpia:
Francisco José Pérez Moltó

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

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

Convidat:

President Comissió Estatuts:
Alejandro Fernández Lajusticia

Absències justificades:

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac, Dret: Juan Carlos
Carbonell Mateu

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 27 d’abril
de 2009.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria presenta
modificacions que són acceptadas.

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

ACGUV 84/2009. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 27 d’abril de 2009, amb la modificació següent:

. A la pàg.7, el segon paràgraf del punt 4 es redacta així:
“El gerent informa que hi ha una sol·licitud del Campus
en aquest sentit. Anuncia que en els propers mesos es
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reprendrà el tema en tota la Universitat, perquè els
centres no estiguen tan afectats.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de
Mavi Dolz, professora de la Universitat Autonòma de Barcelona, que va
ser membre de la Comissió Permanent de la Xarxa Vives, en
representació de la Universitat Oberta de Catalunya.

El 29 d’abril es va reunir el ple del Consell Social, on es van aprovar els
comptes anuals i es va fer pública l’adjudicació dels premis Universitat-
Empresa.

Felicita l’equip de tennis universitari per haver estat el millor en aquesta
modalitat (Medalla d’Or) entre totes les universitats espanyoles. L’equip
s’ha proclamat també el millor d’Espanya en la competició de Valladolid.

Igualment felicita Isabel Fariñas, del Departament de Biologia Cel·lular i
Parasitologia de la Facultat de Ciències Biològiques que ha rebut el premi
Alberto Sols al millor treball científic en el camp de la Salut.

Informa que enguany l’stand de la Universitat en la Fira del Llibre ha
estat un èxit.

D’altra banda, dóna la benvinguda a Julio Jorge Fernández Garrido, nou
director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia, agraïnt
l’anterior director, Lluís Sanjuan la seua dedicació i compromís amb la
institució.

Comunica que s’ha creat la Comissió Redactora que elaborarà el pla
d’igualtat per a la Universitat de València, formada per les següents
persones: Olga Quiñones, que la presideix; M. Luisa Moltó, Joan
Pelechano, José Campos, Rosa Marín, Magdalena López, Gemma
Fabregat, Gonzalo Montiel, Teresa Domingo, Eugenio Benimeli i Paula
Serrano.

El 4 de maig es va reunir la comissió de la branca de Ciències del Consell
d’Universitats, a Madrid, que ell presideix, per a conéixer el dictamen de
l’ANECA sobre un ventall de titulacions en el camp de les Ciències.
Informa que no hi havia cap titulació de la nostra Universitat. La majoria
eren favorables, tret d’algunes que tenien recomanacions.
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Indica que s’hi va fer palesa la queixa per la lentitut de l’ANECA a l’hora
de revisar els expedients. Esperem que al llarg d’aquest mes es revisen
els de la nostra Universitat.

A continuació comunica que el 5 de maig es va reunir la Junta
d’Accionistes d’Universia, que va atorgar els premis de l’Open Course
Ware, que en la branca d’Humanitats i Art va recaure en l’equip que
dirigeix Beatriz Gallardo, a la qual felicita.

El mateix dia es va reunir l’Assemblea General de la CRUE on es va fer
pública la candidatura del rector de la Universitat de Cantabria, Federico
Jiménez Solana, per a la presidència de la CRUE. També s’hi va plantejar
la necessitat d’un calendari fiable per saber la dinàmica de les revisions
dels expedients de les titulacions.

Finalment comenta la incidència de la grip A en la nostra Universitat.
Indica que ha tingut una certa importància ja que 400 persones
aproximadament han estat a la zona de la crisi (Mèxic), la qual cosa
suposa una major possibilitat de contagi. Hi ha dos casos confirmats
d’aquesta malaltia. El Servei de Prevenció, Salut i Qualitat Ambiental ha
tingut una comunicació fluida amb la Conselleria de Sanitat per saber les
directrius escaients. Sanitat recomana que les persones que vinguen de
Mèxic es queden en casa durant 10 dies i, en cas de presentar-ne
símptomes, acudisquen a La Fe. Continuem en contacte amb la
Conselleria de Sanitat per si de cas hi ha algun canvi, incidència o noves
directrius. Indica que aquesta és una situació excepcional, i cal
compensar les absències a les classes per aquest motiu, tenint en
compte, sobretot, els cursos de lliure elecció que són de curta durada.
Demana als degans i directors de centres que es mantinguen en
contacte amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació.

S’obre un torn d’intervencions.

El vicerector de Postgrau notifica la correcció d’errors en alguns màsters
ja aprovats en la sessió del Consell de Govern del 29 de gener de 2009,
com ara, el màster en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials, en lloc
d’Intervenció Psicològica en el Àmbit Social i Comunitari; Advanced
Sciencies of Modern Telecomunications, en lloc de Ciencias Avanzadas de
las Telecomunicaciones Modernas i Técnicas para la Gestión del Medio
Ambiente y del Territorio, en lloc de Tècniques en la Gestió del Medi
Ambient i del Territori.
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Igualment comunica que en el màster de Benestar Social, la Universitat
coordinadora és la de Navarra. Aquestes modificacions s’han corregit en
el document del Verifica.

Lluis Hurtado indica que en un article del diari El Mundo s’ataca a la
institució i a persones concretes de la nostra Universitat pel tema del
finançament, i qualifica al gerent d’irresponsable. Opina que cal donar-hi
alguna resposta i demana que es prenga un acord semblant al del Consell
de Govern d’octubre de 2008, pel bon nom de la Universitat. També
considera inadmissibles les declaracions del Sr. Rus en les quals insulta al
professorat que parla en valencià.

El rector indica que no deixarà passar les declaracions del president de la
Diputació, i per això ha demanat les declaracions íntegres, ja que la
premsa extrau el que vol i poca cosa s’hi pot fer. El preocupen les
amenaces més que els insults als estaments de la Universitat. Quan tinga
les declaracions, farà les gestions oportunes  i n’assabentarà al Consell
de Govern. No cal dir que rebutja les declaracions d’amenaces i
menyspreu als professors i a les institucions a què pertànyen. Respecte a
les notícies de El Mundo, la premsa agafa només el titular.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta si hi ha
prevista una reunió del ple del Consell d’Universitats.

El rector li contesta negativament.

Punt 3. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria.

La vicerectora d’Estudis presenta la proposta rectificada de la Facultat
de Medicina i Odontologia, segons el que ja es va aprovar en el Consell
de Govern anterior.

Punt 4. 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. D’altra
banda, indica que hi ha una nova activitat que va arribar fóra de termini.
Cedeix la paraula el vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació
perquè la presente.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació presenta
l’activitat Jovenes y Nuevos Media Europeos, que s’impartirà els dies 7,
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8 i 9 de maig i té el suport de diverses institucions. Es tracta de
ponències i tallers per a la posada en marxa de mitjans en línia. Els
participants són periodistes de l’àmbit espanyol o europeu i professors, i
també del Centre de Documentació Europea. En demana l’aprovació.

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

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

ACGUV 85/2009. “Aprovar la realització de les
activitats puntuals, que s’adjunten com a annex.” Annex
I.

Punt 5. Proposta i aprovació, si escau, d’oferta de places a l’extensió
d’Ontinyent.

La vicerectora d’Estudis indica que el Consell de Govern ja va aprovar
l’oferta de places per al curs 2009/2010. Pel que fa a Magisteri, se’n va
aprovar l’oferta global sense desglossar les places per a Ontinyent. Ara
el que s’ha de fer és el desglossament per al grau d’Educació Infantil.
Proposa ofertar 50 places per a l’extensió d’Ontinyent, desglossades del
total.

El rector afegeix que coneix l’acord de la Junta de l’Escola Universitària
de Magisteri “Ausiàs March” on es proposa que no s’implante aquest
grau a Ontinyent.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PDI dóna suport a la proposta de la
vicerectora d’Estudis, sempre que no hi haja dificultats insalvables.

Carlos de la Cruz opina que, si hi ha demanda a Ontinyent, no té sentit
reduir l’oferta. Proposa mantenir-la i pregunta quines raons hi ha per
reduir-la.

El director de l’EU de Magisteri “Ausiàs March” indica que les raons són
múltiples. Hi ha demanda a Ontinyent igual que en altres llocs, i és molt
més forta a València. Cal saber que solament set dels estudiants que
l’any passat accediren a la titulació de Mestre en Educació Infantil
d’Ontinyent tenien nota per a entrar a València. La resta s’haguera
quedat fora. Fa un resum de la trajectòria  i història de l’extensió
d’Ontinyent  i indica que les instal·lacions són deplorables i els
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estudiants estan en pitjors condicions que en Montolivet.  A més, en el
temps que porta l’extensió no s’ha pogut arribar a la configuració de
centre, ni s’ha intentat implantar altres titulacions que també tenen una
forta demanda. Aquesta situació la precipita la implantació del grau.
Actualment hi ha 20 professors associats i, per tant, és irresponsable
que els estudis hi continuen, ja que no hi ha professors que vulguen
anar-hi. Pregunta quines són les raons per a continuar-hi els estudis i
indica que hi ha un acord unànime de l’Escola per a no implantar aquesta
titulació a Ontinyent. Fa temps ja es va comunicar al Rectorat el que es
pensava al respecte, i no es volia arribar a un conflicte. Recorda que
l’Escola no proposa que la Universitat abandone l’extensió, sinó només
que no s’oferte el grau en Educació Infantil. Demana votació secreta.

La degana de la Facultat d’Economia indica que l’extensió d’Ontinyent
començà amb la titulació d’Empresarials, que també hi ha problemes,
encara que no és el mateix, però per a l’any que vé també es plantejaran
si continuen o no amb el grau d’Empresarials en aquestes condicions.

S’obre un segon torn d’intervencions.

Carlos de la Cruz informa que a Ontinyent s’impartissen les clases en un
institut antic i caldria invertir en infraestructures i serveis. Opina que no
hem de retirar-nos i que hauria de ser igual que ha fet la Universitat
Politècnica a Gandia.

La vicerectora d’Estudis indica que l’acord de l’Escola li va arribar ahir.
Pel que fa a les infraestructures, no són les d’un campus. Se ha demanat
de millorar-les, però cal que s’implique l’Ajuntament i la Fundació Vall
d’Albaida. Opina que el millor camí no és la retirada, ja que hi ha un
compromís social. S’ha d’insistir en la col·laboració de les institucions,
que ara no hi és.

Dulce Contreras opina que hi ha demagogia en aquest assumpte. De fet,
és una via per a entrar en la Universitat amb una nota més baixa de la
que cal per als estudiants de València. Pregunta quin és l’interès quan no
hi ha col·laboració per part de les institucions. Opina que l’any que ve la
situació serà pitjor i que s’ha de prendre-hi una decissió.

El rector informa que la Universitat fa 10 anys va prendre la decissió
d’expandir-se als pobles. Reconeix que la situació material d’Ontinyent,
en aquest moment, no és bona, perquè les autoritats locals no
inverteixen, el sistema financer de cobertura no funciona i la Universitat
tampoc no hi ha invertit, ja que, en primer lloc, s’havien de millorar les
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instal·lacions a València. Pel que fa al problema del professorat, és greu,
ja que no és gens fàcil que un catedràtic o un titular vulguen impartir-hi
docència. Opina que la proposta de 50 places és la idònia per poder
garantir la docència. Reconeix que la responsabilitat ha recaigut sobretot
en l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” i això no hauria de ser així.
En cas d’implantar-se, la proposta de la vicerectora d’Estudis hauria
d’anar acompanyada dels recursos necessaris per a afrontar la situació.
Hem de ser conscients de la responsabilitat que comporta i es
compromet a entrevistar-se amb la Generalitat i les autoritats
d’Ontinyent per reclamar els recursos necessaris i revisar les
instal·lacions. Com a rector i, des de la perspectiva institucional, en
aquests moments, no pot proposar la interrumpció dels ensenyaments
d’Educació Infantil a Ontinyent, ja que això no és positiu per a la
institució.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” indica
que és injust carregar sobre l’Escola Univ. tota la responsabilitat del que
suposa la projecció pública a Ontinyent i que l’acord unànime no té la
finalitat de pressionar. Va ser la vicerectora qui va demanar el
pronunciament de l’Escola. Opina que no hi ha capacitat per resoldre el
problema i indica que l’Escola mai no va tenir voluntat d’anar a
Ontinyent, però sempre va acceptar la decisió del Consell de Govern.
Insisteix en la seua proposta de no-implantació i reitera que no hi ha
voluntat de ser un obstacle entre dos òrgans de govern.

El rector indica que cal tenir en compte tots els arguments. Reconeix
l’esforç considerable de l’Escola Universitària de Magisteri, però cal
prendre-hi una decissió.

La vicerectora d’Estudis dóna suport a la proposta del rector. Se sotmet
a votació secreta la proposta. Realitzat l’escrutini s’obté el resultat
següent: 30 vots a favor de la implantació, amb 50 places a Ontinyent
amb els compromisos assenyalats pel rector, 4 en contra i 11 en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 86/2009. “Aprovar l’oferta de 50 places del
grau d’Educació Infantil a l’extensió d’Ontinyent amb
els següents compromisos:

. Atendre les necessitats de personal que això implique.

. Millorar les infraestructures i reprendre el projecte
d’edifici que en el seu moment es plantejà.
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. Demanar davant les autoritats competents el
reconeixement formal de l’extensió d’Ontinyent”.

Punt 6. Proposta i adaptació, si escau, dels articles 81 i 101 dels
Estatuts, a la LOMLOU, pel que fa a les eleccions a Claustre i a rector o
rectora.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Indica que és conseqüència de la modificació de la
Llei Orgànica d’Universitats. La disposició addicional vuitena preveu que
s’hi adapten els Estatuts de les universitats en un termini de 3 anys. Es
proposa modificar els art. 81 i 101 per tal d’adaptar-los als art. 16 i 20
de la LOMLOU, pel que fa al concepte de professorat permanent i no
permanent i personal investigador en formació.

El rector  agraeix la presència del president de la Comissió d’Estatuts en
aquesta sessió.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PAS opina que haguera estat una bona ocasió
per a tornar al Claustre la potestat de triar rector.

La secretària general indica que el Consell de Govern té capacitat per
adaptar els Estatuts quan hi ha contradicció entre aquests i la LOMLOU.

El rector comunica que el procés de modificació dels Estatuts, està en
marxa.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 87/2009. “Aprovar el següent text, per tal
d’adaptar els articles 81 i 101 dels Estatuts de la
Universitat de València, pel que fa a les eleccions a
Claustre i a rector o rectora,  al que es disposa en els
articles 16 i 20 de la LOMLOU:

A) Tenen la consideració de personal docent i
investigador amb vinculació permanent a la Universitat,
els funcionaris i funcionàries dels cossos docents
universitaris i el professorat contractat doctor amb
contracte indefinit.
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També tenen la consideració, a tots els efectes, de
personal docent i investigador amb vinculació
permanent a la Universitat de València, el professorat
funcionari dels cossos de catedràtics d’escola
universitària i de professors titulars d’escola
universitària, així com el professorat col·laborador amb
contracte indefinit.

B) Substituir-hi becaris  i becàries d’investigació per
personal investigador en formació.”

Punt 7, Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

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

S’obre un torn d’intervencions.

Josefina Boquera pregunta si es tracta d’universitats públiques o
privades.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació contesta que la
Universitat de Nebraska és pública, però no està clar el caràcter de la
Universitat Vargas Torres.

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

ACGUV 88/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre el Consell Universitari de la
Universitat de Nebraska per part de la Universitat
Nebraska-Lincoln (EUA) i la Universitat de València, el
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex II.

ACGUV 89/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universitat “Luis Vargas
Torres” (Equador) i la Universitat de València, el text
del qual s’adjunta com a annex.” Annex III.

ACGUV 90/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió i
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Administració de la Red Joves.Net i la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex
IV.

Punt 8 Autorització, si escau, perquè la Universitat forme part del
Patronat de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i
Biomèdica de la Comunitat Valenciana.

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 és una fundació d’investigació i el rector formarà
part del seu Patronat.

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

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

ACGUV 91/2009. “Autoritzar el rector per formar part
del Paronat de la Fundació per al Foment de la
Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat
Valènciana, els estatuts de la qual s’adjunten com a
annex.” Annex V.

Punt 9. Aprovació, si escau, de sol·licituds per al desenvolupament de la
carrera docent del professorat de la Universitat de València, curs
2009/2010.

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 la promoció de Piedad Sahuquillo, i de M. Dolores Añón,
però no la de Francisco Sánchez, ja que no compleix els requisits.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret intervé a favor de la promoció del prof.
Sánchez López, ja que acredita una trajectòria investigadora dilatada i
tan sols li falten quatre dies per complir els requisits. Demana que es
reconsidere i afegeix que l’àrea assumeix una elevada càrrega docent.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica contesta que no ha
presentat beca homologada.
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Javier Martínez dóna suport a la proposta del vicerector respecte del
prof. Añón Higón.

Igualment el degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació dóna
suport la proposta del vicerector pel que fa a la professora Sahuquillo.

La degana d’Economia demana votació separada per al prof. Sánchez
López. La votació es fa a mà alçada i pr 3 vots a favor, 26 en contra i
11 abstencions no s’aprova.

Finalment se sotmet a votació la proposta amb les modificacions
acceptades. La votació es fa a mà alçada i per 39 vots a favor, cap en
contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 92/2009.

1) Aprovar la proposta de promoció de plantilla per al
curs acadèmic 2009/2010 següent, tenint  en compte que,

2) A l’apartat Associats TC tipus II a tipus III, informa
desfavorablement la sol·licitud del professor Santiago
Cantarero Sanz.

3) De l’apartat promoció d’Associats TC a Ajudants
Doctors, Contractat Doctor o Titular d’Universitat,
aprova  la promoció a Contractat Doctor de la professora
María Pilar Bonet Sánchez.

4) Respecte de l’apartat d’Ajudants a Ajudants Doctors,
aprova les peticions de promoció a Ajudants Doctors dels
professors Currás Pérez, García Folgado, Mohedano
Suanes, Robles Sabater, García Wistädt, Pérez
Rodríguez, García Fernández, Grimaldo Moreno, Gomez
Chova, Francés Bozal i Palau Sampio, i informa
desfavorablement les promocions dels professors
Fernández Colomer i Moreno Clarí, per no complir els
requisits.

5) De l’apartat Ajudant Doctor a Contractat Doctor o
Titular d’Universitat, aprova la promoció a Contractat
Doctor dels professors Cervera Ferri, Pérez Cabañero,
Landete Casas, Dolz Dolz, Coll Serrano, Colado Sánchez,
Pérez Soriano, Gomez Cabrera, Carretero Asunción,
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Torres País, Bolós Lacave, Añón Higón i Sahuquillo
Mateo i també la promoció a Titular d’Universitat dels
professors Tarnawski Geslowska, Mª Luz Sánchez
Peinado, Pérez Samaniego i Manzanedo Pérez i informa
desfavorablement les promocions dels professors Fayos
Gardó, González-Gallarza Granizo, Moliner Velázquez,
Ruiz Mafé, Ruiz Molina, Sánchez López, Trapero
Gimeno, Ferrer Más, Rueda Pascual, Fuente Soler,
Ramos Santana i Almerich Cerveró, per no complir els
requisits.

6) Respecte de l’apartat promoció Contractat Doctor a
Titular d’Universitat, aprova la promoció dels professors
Sanús Vitoria, García Martínez, Escriche Bertolín,
Marcote Zaragozá, Pardo Iranzo, Sánchez Patrón, Esther
Sánchez Peinado, Pellicer Porres, Vallés Martí, Segarra
Irles, Artero Allepuz, Navarro Navarro, Magdalena
Benedito, Martín Guerrero, García Gil, Jordán Martínez,
Cháfer Ortega, Gadea Doménech, Herrero Martínez i
Beltrán Llavador.

7) Pel que fa a l’apartat de promoció de Titular
d’Universitat a Catedràtic d’Universitat, aprova
l’assignació de les següents places de promoció a les àrees
de coneixement que es relacionen a continuació:

ÀREA DE CONEIXEMENT PLACES ASSIGNADES
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 2+1 Vacant
Anàlisi Matemàtica 2
Astronomia i Astrofísica 1
Relativitat i Gravitació (Pròpia) 1
Biologia Funcional (Pròpia) 1
Bioquímica i Biologia Molecular 1
Dret Administratiu 1
Dret Civil 1
Dret Constitucional 1 Vacant
Dret Financer i Tributari 1
Dret Mercantil 1
Dret del Treball i de la Seguretat Social 1
Organització d’Empreses 1
Estadística i Investigació Operativa 1
Estructura Econòmica (Pròpia) 1
Farmacologia 3
Llengua Espanyola 1
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Literatura Espanyola 2
Filologia Francesa 1 Vacant
Filologia Italiana 1
Física Aplicada 1
Física Atòmica, Molecular i Nuclear 1
Física Teòrica 2
Fisiologia 1
Genètica 1
Geometria i Topologia 1
Història Medieval 1
Història Contemporània 1
Història Moderna 1
Tecnologia Electrònica 1
Enginyeria Química 1
Medicina 1 Vacant Confirmada + 1Vacant TP a

Transformar a TC + 1 Vacant per Confirmar
Medicina Preventiva i Salut Pública 1
Nutrició i Bromatologia 1
Metodologia de les CC. Del Comportament1
Psicobiologia 1
Metafísica i Teoria del Coneixement (Pròpia)1
Microbiologia 2 Vacants
Patologia (A. Patològica) 1
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicolog.1
Psicologia Bàsica 1
Psicologia Evolutiva i de l’Educació 1
Química Analítica 2
Química Física 2
Química Inorgànica 1
Química Orgànica 1
Comunicació Audiovisual i Publicitat 1
Lingüística General 2
Física de la Terra 2
Treball Social i Serveis Socials 1

8) Respecte de l’apartat de canvis de dedicació, aprova
les peticions dels professors Baeza Avallone, Talens
Carmona i Calpe Maravilla; els efectes de canvi del
professor Calpe seran des de l’aprovació de la sol·licitud
pel Consell de Govern, en atenció a que la seua petició
no té repercussions en l’organització docent d’aquest
curs acadèmic.

9) Informa desfavorablement les peticions de Real
Collado, Sanchis Forés, Prieto Andrés, Montesinos
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Mezquita, Delegido Gómez, Richart Marset, Pellicer
Rosell, Siurana Aparisi, García Pérez i Errandonea, atès
que no compleixen els requisits de cap apartat del
Reglament de carrera docent. “

Punt 10. Informe sobre comissions de serveis.

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.

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

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

ACGUV 93/2009. “Informar favorablement la pròrroga
de la comissió de serveis a favor del catedràtic de la
Universitat de València, de l’àrea de coneixement
d’Estètica i Teoria de les Arts, Roman de la Calle de la
Calle, per a prestar els seus serveis al MUVIM, des de
l’1 de juny de 2009 fins al 31 de maig del 2010.”

Punt 11. Modificació, si escau, del Reglament de selecció del personal
docent i investigador de la UVEG.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Exposa les raons del canvi en el barem del professorat ajudant
Proposa modificar habilitat  per acreditat. La proposta va ser aprovada
en Mesa Negociadora pels sindicats  CCOO, CGT i STEPV, l’abstenció
d’UGT i no va acudir el CSIF.

S’obre un torn d’intervencions.

Josefina Boquera proposa en l’article 8è eliminar el projecte investigador
i posar-lo en l’historial, la qual cosa és acceptada.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació demana que es
trasllade la mateixa inquietut del barem dels ajudants al barem dels
ajudants doctors.

El rector pren nota d’aquesta intervenció.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 94/2009. “Modificar el reglament de selecció del
personal docent i investigador de la Universitat de
València, d’acord amb la proposta següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta modificació del Reglament de Selecció del Personal
Docent i Investigador de la Universitat de València es
fonamenta en la necessitat d’adaptar la redacció del
Reglament a les disposicions de la Llei Orgànica 4/2007, de
12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre d’Universitats (LOU), concretament, pel
que fa a la substitució del sistema d’habilitació, previ a
l’ingrés en els cossos docents universitaris, pel sistema
d’acreditació. L’article 48.3 de la LOU, relatiu a la
contractació de professorat mitjançant concurs, actualment
disposa: “Se considera mérito preferente estar acreditado o
acreditada para participar en los concursos de acceso a los
cuerpos docentes universitarios”.
Per altra banda es modifiquen els criteris generals
d’avaluació de les places d’ajudant per tal d’adaptar els
criteris de selecció al caràcter formatiu del contracte.
Finalment s’aclareix i es millora la redacció d’altres
preceptes.

Es proposen les següents modificacions:

ANNEX II

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ QUE HAN D’OBSERVAR
LES COMISSIONS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DOCENT

CONTRACTAT

Redacció actual: En aplicació de les disposicions de la LOU,
els barems per a la selecció del professorat contractat
establiran 10 punts afegits a la valoració dels mèrits per als
candidats habilitats per a participar en els concursos d'accés
als cossos de funcionaris docents universitaris.

Proposta de modificació: En aplicació de les disposicions de
la LOU, els barems per a la selecció del professorat
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contractat establiran 10 punts afegits a la valoració dels
mèrits per als candidats acreditats per a participar en els
concursos d'accés als cossos de funcionaris docents
universitaris.

Redacció actual:

PROFESSORS AJUDANTS

Expedient…………………………………….fins a un màxim de 15 punts.
Docència Universitària ………………………fins a un màxim de 10 punts.
Beques FPI, FPU i homologades…………….fins a un màxim de 15 punts.
Títols Universitaris…………………………...fins a un màxim de 10 punts.
Investigació (Incloses beques postdoctorals i contractes d’investigació) :
 ……………………………………………… fins a un màxim de 30 punts.

Altres mèrits:

Docència no Universitària.
Experiència professional.
Cursos de formació complementària.
Altres beques.
Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió.
Idiomes………………………………………fins a un màxim de 10 punts.
Coneixement de la llengua pròpia de la Universitat de València:
………………………………………………..fins a un màxim de 10 punts.

En el cas d’estrangers, un requisit per a poder concursar serà el
coneixement, degudament acreditat, de qualsevol de les dues
llengües oficials a la Universitat de València.-

Proposta de redacció:

PROFESSORS AJUDANTS

Expedient…………………………………….fins a un màxim de 35 punts.
Docència Universitària i cursos de formació docent:
……………………………………………….fins a un màxim de 10 punts.
Beques FPI, FPU i homologades…………….fins a un màxim de 20 punts.
Investigació (incloses beques de projecte)…...fins a un màxim de 10 punts.
Títols universitaris (Diplomatura, Llicenciatura, Grau, Postgrau,
Doctorat)(*)............................…………...........fins a un màxim de 5  punts.
Altres mèrits ........................……………..…..fins a un màxim de 10 punts.
Docència no universitària.
Experiència professional.
Beques de col·laboració.
Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió.
Idiomes.
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Coneixement de la llengua pròpia de la Universitat de València:
   ……………………………………………..fins a un màxim de  10 punts.

En el cas d’estrangers, un requisit per a poder concursar serà el
coneixement, degudament acreditat, de qualsevol de les dues llengües
oficials a la Universitat de València.

(*) Nota: La puntuació màxima correspon al títol de Doctor, que no tindrà
una valoració superior als 3 punts.

Art. 8 Presentació de candidats.

Redacció actual:

1.- Dins del termini màxim de cinc dies des de l’endemà de
l’acte de constitució de la comissió i amb una antelació
mínima de quinze dies, es convocarà a tots els candidats
admesos per a la realització de l’acte de presentació, amb
indicació de la data, hora i lloc. En tot cas l’acte de
presentació de candidats caldrà que es celebre en el termini
màxim de dos mesos des de la data de l’acte de constitució.
L’acte de presentació serà públic i en aquest els candidats
lliuraran  al president de la comissió cinc exemplars (set en
el cas de concursos d’accés a places vinculades amb
institucions sanitàries concertades) del seu historial
acadèmic, docent,  investigador i de gestió, un exemplar de
les publicacions i documents acreditatius dels mèrits i cinc
exemplars dels programes docent i investigador,
respectivament.

Proposta de modificació:

1.- Dins del termini màxim de cinc dies des de l’endemà de
l’acte de constitució de la comissió i amb una antelació
mínima de quinze dies, es convocarà a tots els candidats
admesos per a la realització de l’acte de presentació, amb
indicació de la data, hora i lloc. En tot cas l’acte de
presentació de candidats caldrà que se celebre en el termini
màxim de dos mesos des de la data de l’acte de constitució.
L’acte de presentació serà públic i en aquest els candidats
lliuraran  al president de la comissió cinc exemplars (set en
el cas de concursos d’accés a places vinculades amb
institucions sanitàries concertades) del seu historial
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acadèmic, docent,  investigador i de gestió, un exemplar de
les publicacions i documents acreditatius dels mèrits i cinc
exemplars del projecte docent (guia docent i justificació i
incardinació de l’assignatura dins del pla d’estudis),
respectivament.

Disposició addicional huitena

Redacció actual: En les convocatòries per a la provisió de
places de professor titular d’universitat en les que només es
presente un candidat que siga contractat doctor, s’eximirà
al candidat de la realització de la segona part de la primera
prova (article 9.1.b).

Proposta de modificació: En les convocatòries per a la
provisió de places de professor titular d’universitat en les que
només es presente un candidat que siga o haja sigut professor
contractat doctor, catedràtic d’universitat, catedràtic
d’escola universitària o professor titular d’universitat,
s’eximirà al candidat de la realització de la segona part de la
primera prova (article 9.1.b).  ”

Punt 12. Aprovació, si escau, de convocatòria de concursos d’accés de
places de professorat.

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 i a la relació de places que es lliura als membres del Consell en
aquesta sessió. Proposa que es retire la plaça 5760, ja que no compleix
ni de lluny la Llei d’igualtat en la proposta de tribunal i que s’incloga la
plaça 5775, de l’àrea de coneixement de Física Aplicada.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret i respecte a la plaça 5760, informa que ha
intentat que es modificara la proposta de tribunal, però no ha estat
possible.

Dulce Contreras pregunta quin és el percentatge adequat per a complir
la Llei d’Igualtat.

La secretària general contesta que la proporció sería tres i dos. La
proposta hauria de venir dels centres i departaments, ja que cadascun



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.6 DE MAIG DE 2009

-21-

d’ells proposen dos membres del tribunal i els seus suplents i, en cas
d’incompliment, justificar-la.

Vicente Martínez Soria indica que els criteris s’haurien d’establir a priori i
es queixa que la documentació s’hauria de conéixer abans. A més indica
que en algunes àrees de coneixement hi ha poques catedràtiques
d’universitat.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que els
terminis es van acordar a finals del mes de març;. Respecte a la
composició dels tribunals, recorda que la Llei d’igualtat diu “es
procurarà”.

El degà de la Facultat de Dret opina que els criteris haurien d’estar
coordinats i establir-los a priori.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat indica que realment el
procediment és molt senzill. El departament ha de fer la proposta, si no
compleix la Llei d’igualtat, no hauria de passar a la Junta de Centre, i el
mateix respecte a la Junta Consultiva. Informa que s’està elaborant un
pla d’igualtat a la Universitat on s’explicitaran els criteris. Es tracta de
complir l’esperit de la llei i li sorpren aquest debat.

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

ACGUV 95/2009. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a convocar
concursos d’accés de les places de professorat que
s’adjunten com a annex.” Annex VI.

Punt 13. Resolució, si escau, de rcurs de reposició contra acord del
Consell de Govern.

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.

El degà de la Facultat de Dret indica que el prof. Casas Pardo va estar
proposat pel Departament, per la Junta de Centre i per la Junta
Consultiva i per això entèn el recurs, però no discrepa de la resolució.
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El rector recorda que va ser una votació secreta dels membres del
Consell de Govern i el resultat va ser negatiu. Tal vegada, s’hauria de
revisar el procediment.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació entèn la
intervenció del degà de la Facultat de Dret, però votarà a favor de la
desestimació per coherència.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 26
vots a favor de la resolució, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord
següent:

ACGUV 96/2009. “Desestimar el recurs presentat pel
catedràtic de la Universitat de València, José Casas
Pardo, contra l’acord  142/2008, del Consell de Govern
de 28 de juliol de 2008, d’acord amb la resolució que
s’adjunta com a annex.” Annex VII.

Punt 14. Estudi i aprovació, sie scau, de l’expedient de modificació del
Centre Florida Universitària per impartir el títol de màster univ ersitari en
Innovació i Desenvolupament de Projectes de Negoci.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència 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 26
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:

ACGUV 97/2009. “Informar favorablement 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 que
s’adjunta com a annex.” Annex VIII.

Punt 15. Aprovació, si escau, de Normativa de desenvolupament de
treballs de fi de màster i d’adjudicació dels premis extraordinaris de
doctorat.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
té els informes favorables de la Junta Consultiva i de l’Assessoria
Jurídica.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.6 DE MAIG DE 2009

-23-

El president de la Comissió d’Estatuts indica que el text recull els
suggeriments que ha fet la Comissió d’Estatuts.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Psicologia planteja dubtes respecte de la
disposició addicional primera. Proposa ….”podrà assignarse-se”

Ernest Cano indica que veu problemes a l’hora d’assignar crèdits desprès
de fet el POD. Considera que els crèdits s’han de reconeixer.

El vicerector de Postgrau està d’acord amb la intervenció, i el
reconeixement de crèdits en aquest cas es podria fer el curs
següent.Recorda que en el grau s’haurà de plantejar una qüestió
semblant, ja que també hi ha treball de fi de grau.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 27
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 98/2009. “Aprovar la Normativa de
Desenvolupament dels treballs de fí de màster i
d’adjudicació dels premis extraordinaris de màster, que
s’adjunta com a annex.” Annex IX.

Punt 16. Resolució, si escau, de recursos contra acord de concessió de
premis extraordinaris de doctorat, convocatòria 2008.

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.

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

ACGUV 99/2009. “Estimar parcialment el recurs
presentat per la Sra. Concepción Maldonado Adrián
contra acord del Consell de Govern de concessió de
premis extraordinaris de doctorat, d’acord amb la
resolució que s’adjunta com a annex.” Annex X.

ACGUV 100/2009. “Estimar parcialment el recurs
presentat pel Sr. Juan Vicente Luciano Devis contra
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acord del Consell de Govern de concessió de premis
extraordinaris de doctorat, d’acord amb la resolució que
s’adjunta com a annex.” Annex XI.

ACGUV 101/2009. “Estimar parcialment el recurs
presentat per la Sra. Raquel Cerdán Otero contra acord
del Consell de Govern de concessió de premis
extraordinaris de doctorat, d’acord amb la resolució que
s’adjunta com a annex.”Annex XII.

ACGUV 102/2009. “Estimar parcialment el recurs
presentat pel Sr. Bruno Rodolfo Ribeiro do Couto
contra acord del Consell de Govern de concessió de
premis extraordinaris de doctorat, d’acord amb la
resolució que s’adjunta com a annex.” Annex XIII.

Punt 17. Aprovació, si escau, de propostes d’estudis oficials de màster a
l’empar del RD 1393/2007.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es tracta
d’aprovar el títol i la composició de la Comissió per a reformular el
màster d’investigació.

S’obre un torn d’intervencions.

Lluis Hurtado presenta dubtes sobre el punt 12 de la documentació
annexa, ja que fa referència a que la formació de grau és generalista i
que es considera necessari el màster per a exercir la professió, quan
aquest màster no és professionalitzador.

El degà de la Facultat de Psicologia dóna les gràcies al vicerector per
l’esforç a presentar la proposta.

El vicerector de Postgrau coincideix en la valoració que fa Lluís Hurtado.
Si el pla d’estudis conté afirmacions d’aquests tipus, s’haurien de retirar.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 30
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 103/2009. “Aprovar la proposta d’estudis
oficials del màster universitari en Investigación,
Tra tamiento  i  Pato log ias  Asoc iadas  en
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Drogodependencias, que s’adjunta com a annex,  l’òrgan
responsable del qual és la Facultat de Psicologia.”Annex
XIV.

Punt 18. Aprovació, si escau, de propostes d’estudis propis de postgrau
i d’especialització per al 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.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques indica que la Junta de
Centre n’emetrà l’informe próximament.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 31
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 104/2009. “Aprovar les propostes d’estudis
propis de postgrau i especialització, per al curs
2009/2010, següents:

CODI CURS
9223290 Diploma d’especialització professional

universitari en Elaboració i Implantació de
Plans d’Autoprotecció, 1ª edició.

9711040 Màster en Anàlisis Clínics. 16ª edició.

Punt 19. Modificació, si escau, en els òrgans responsables de màster
(ORM).

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
la Comissió d’Estudis de Postgrau va informar favorablement la proposta
del canvi d’adscripció.

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

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

ACGUV 105/2009. “Canviar l’adscripció dels màsters
següents:

.  Màster en Ciencias Avanzadas de las
Telecomunicaciones, l’òrgan responsable del qual era el



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.6 DE MAIG DE 2009

-26-

Departament de Robòtica, canvia a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria.

. Màster en Gestió Cultural, l’òrgan responsable del qual
era el Departament de Sociologia i Antropologia Social,
canvia a la Facultat de Ciències Socials.”

Punt 20. Modificacions, si escau, en les composicions de les Comissions
Elaboradores de Plans d’Estudi (CEPE) dels títols oficials de màster.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix la
inclusió de la CEPE del màster universitari en Investigación, Tratamiento i
Patologias Asociadas en Drogodependencias, aprovat en el punt 17 de
l’ordre del dia d’aquesta sessió.

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

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

ACGUV 106/2009.
“1. Aprovar la següent composició de la CEPE del
màster  universitari en Investigación, Tratamiento y
Patologias Asociadas en Drogodependencia:

Coordinador: D. José Miñarro López.
Departament: Psicobiologia.

PDI:
. Dª Mª Teresa Cortés Tomás. Dpt. Psicologia Bàsica.
. D. Javier Pons Diez. Dpt. Psicologia Social.
. Dª Asunción Aguilar  Calpe. Dpt. Psicobiologia.

PAS: Dª Isabel Belmonte González.

2. Modificar la composició de les CEPE, dels títols
oficials de màster que s’adjunten com a annex.” Annex
XV.

Punt 21. Modificacions pressupostàries.

No hi ha propostes.

Punt 22. Torn obert de paraules.

No hi ha sol·licituds.
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
13’25 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


