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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 23 de juny de 2009, a les 9.15 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

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. Filologia, Traducció i
Comunicació: Mª José Coperias
Aguilar

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Vicedirector EU Fisioteràpia:
Francisco J. Pérez Moltó

Director EU Infermeria I
Podologia: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra
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Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Representant departaments:
Santiago Noguera Puchol

R e p r e s e n t a n t  I n s t i t u t s
universitaris: José Emilio Biosca
Mares

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. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

PDI Fac. Química: Armando
Codoñer Castellote

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac, Dret: Juan Carlos
Carbonell Mateu.

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

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

PDI Fac. Economia: Joan Antoni
Lloret Badia

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

PDI Fac. Ciències Socials:
Magdalena López Precioso

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

Estudiant Fac. Dret: Arnau
Alonso Mompó

Estudiant Fac. Fac. Ciències
Biològiques: Sergio Godoy Olmos

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Derecho: José Vicente
Zafra Pertusa

(sense vot):

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

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

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

Absències justificades:

Vicerectora de Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

PAS Fac. Filosofia i C. Educació:
M.Luisa Manzano Hernández

Convidats:

President de la Junta Electoral:
Alejandro Fernández Lajusticia.

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 6 de maig
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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 107/2009. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 6 de maig de 2009.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica el condol dels membres del Consell, pel traspàs dels
membres de la comunitat universitària següents:

. Rafael Vendrell, tècnic de laboratori de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria.
. Carlos Carbonell, catedràtic jubilat de Cirurgia, que va ser degà de la
Facultat de Medicina i Odontologia.

Dóna la benvinguda al degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física
i l’Esport, Víctor Tella Muñoz, i agraeix l’anterior degà, José Campos
Granell la tasca duta a terme.
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A continuació informa que el nou president de la CRUE és Federico
Gutiérrez-Solana Salcedo, rector de la Universitat de Cantabria.

Informa que l’1 de juny de 2009 es va reunir el Consell d’Universitats, al
qul va assistir el vicerector de Postgrau i que el 17 de juny es va reunir
la Comissió Permanent de la Xarxa Vives. Ara correspon a la nostra
Universitat exercir-ne la presidència. A la vesprada es va fer la
presentació de la revista Mètode, un referent de la Xarxa com a revista
de divulgació científica.

Comunica que Angel Ortí Lahoz, catedràtic del Departament d’Anàlisi
Econòmica, ha estat nomenat delegat del rector per a Intercanvi i
Mobilitat, amb efectes del 16 de juny de 2009.

Cedeix la paraula la secretària general perquè informe dels canvis en la
composició del Consell de Govern.

La secretària general indica que els dies 2 i 3 de juny es van fer les
eleccions per triar els degans/nes i directors/es de centres amb veu i
vot i els nous representants de departaments i d’instituts universitaris
per formar part del Consell de Govern, i els felicita.

El rector agraeix als anteriors representants de departaments -Vicente
Martínez Soria (dept. Enginyeria Química), Josefina Boquera Matarredona
(dept. Dret Civil), José Antonio Calañas Continente (dept. Filologia
Anglesa i Alemanya) i al representat d’instituts universitaris, Ferran
Carbó Aguilar (Instit. Interuniversitari de Filologia Valenciana)- la tasca
feta en el si del Consell de Govern.

Afegeix que també agraeix la seua tasca a Adoración Sánchez, que està
en situació de serveis especials i, per tant, ha causat baixa en el Consell
de Govern. En el seu lloc ha designat Magdalena López Precioso, a qui
felicita.

A continuació cedeix la paraula el vicerector de Postgrau perquè informe
sobre la reunió del Consell d’Universitats.

El vicerector de Postgrau destaca la presència a la reunió del secretari
d’Estat. El ministre va resaltar la continuïtat política. Es va anunciar per
al dia següent un Consell General de Política Universitària amb els
representants de les comunitats autònomes per a tracar sobre el
finançament. El model de finançament arribarà abans de finals d’any i
estarà lligat a les comunitats autònomes. Un altre assumpte que s’hi va
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tractar va ser el l’oferta de places amb un increment de places en
Medicina. També es va tractar sobre la verificació de les titulacions. S’ha
decidit que els informes favorables de l’ANECA passen al Consell
d’Universitats. Pel que fa als màsters, es van anunciar millores en el
procés de verificació, com el fet de no avaluar qüestions comunes a
altres universitats, si ja s’han avaluat anteriorment. S’hi va dir que
l’ANECA no té capacitat per a dictaminar criteris d’avaluació i que es farà
un esforç per agilitzar el procés de verificació.

Pel que fa al màster de Secundària es reconeix que hi ha problemes
relatius al procediment i organització de centres per fer el Practicum i es
demanarà a les comunitats autònomes que redacten la convocatòria
d’oposicions per al curs següent tenint en compte que puguen
presentar-se les persones que cursen el màster enguany.

Es va proposar implantar en el curs 2009/2010 i es va demanar que el
preu del màster fóra el més baix dels que marquen les comunitats
autònomes. S’hi autoritzà que el màster comence al gener del 2010 i,
finalment, indica que hi hagué una iniciativa de prestar 70 milions a
llicenciats en atur, entre els 25 i 40 anys que vulgen fer el màster.

La vicerectora d’Estudis informa sobre la situació actual de les
titulacions que es van trametre per a verificació. Indica que totes les
nostres propostes s’hi van lliurar amb informe favorable, encara que hi
haja que realitzar xicotets ajusts, que ja s’han remés i només falta la
contestació de la titulació de grau de Geografia i Medi Ambient.

Agraeix a les CEPE, a l’Oficina de Plans d’Estudis i en general a tots els
que han treballat per poder dur endavant les propostes.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret demana informació sobre la normativa de
permanència.

El vicerector de Postgrau indica que el Consell de Govern ho va aprovar, i
ara ha de passar pel Consell Social, però s’està esperant l’informe
obligatori del Consell d’Universitats per tal de què es puga aprovar.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” planteja
dubtes respecte dels graus de l’Escola.
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La vicerectora d’Estudis indica que l’ANECA ha mantingut la paraula
mestre  en la denominació dels graus.

El rector felicita els investigadors Vasiliki Mitsou i Elena Martínez,
guardonats en la primera edició del Premi Idea, atorgats per la Fundació
Ciutat de les Arts i de les Ciències i al professor  Vicente Martínez Tur
per haver estat elegit membre del Comité Executiu de la European
Association of Work and Organizational Psychology.

Igualment, felicita el professor Eugenio Coronado que ha estat nomenat
membre de l’Acadèmia Europea en la secció de Ciències i ha estat
distingit amb la medalla d’or de la Real Societat Espanyola de Química.

També li dóna l’enhorabona Josep Ribera, professor associat del
Departament de Filologia Catalana, per haver estat distingit amb el Premi
Pompeu Fabra de Gramàtica (dins dels premis Sant Jordi) per la tesi “La
cohesió lèxica en seqüències narratives”, dirigida per Mª Josep Cuenca.

Comunica que l’Institut d’Estudis de la Dona ha estat guardonat amb el
premi Isabel de Villena, IV edició, que atorga l’Ajuntament de Quart de
Poblet.

També felicita Guillermo Mínguez, investigador de l’Institut de Ciència
Molecular (ICMOL) que ha estat guardonat amb el “RSC Dalton Young
Researches Award” que atorga la Royal Society of Cheministry (Regne
Unit) a joves investigadors en Química Inorgànica, amb menys de 27
anys, i M. José Beltrán Meneu, llicenciada en Ciències Matemàtiques i
seleccionada per al programa de la Fundació Carolina “Jóvenes líderes
iberoamericanos 2009”.

Felicita igualment, Justo Serna professor del Departament d’Història
Contemporània pel premi de la Crítica Literaria Valenciana per l’assaig
“Hèroes Alfabéticos”.

Finalment, felicita Antonio Rubio, estudiant de Filologia Catalana de la
Universitat de València, que ha estat guardonat amb el VI Premi
Sambori-Universitat de narrativa breu en valencià amb l’obra Grossa (que
tracta els transtorns alimentaris).

Informa que la nostra Universitat està al capdavant a Espanya en
publicacions científiques en Biologia Molecular i Genètica i que als
campionats de Espanya, la Universitat ha aconseguit 34 medalles.
Felicita els esportistes que han contribuït a aquest triomf.
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Informa que el 23 de maig va tenir lloc la Jornada de portes obertes del
Parc Científic de la Universitat de València, amb un gran èxit d’afluència.

Un any més el tribunal Superior de Justícia Valencià ha dictat sentència
favorable a què es contemple el títol de Filologia Catalana per a les
oposicions per al professorat de nivells no universitaris. Varen interposar
recurs l’STEPV i la Universitat.

S’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb IBM (International Business Machines,S.A.
E. IBM B. Global Services España, S.A) amb la finalitat d’establir un marc
d’actuacions que regirà les activitats d’interés mutu ambdós parts.

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

Recorda que aquesta nit se celebra la Nit de Sant Joan en el Jardí
Botànic. Les entrades estaran al Vicerectorat de Cultura i, enguany, se
celebra també el 100 Aniversari de l’Observatori Astronòmic. Així
mateix, recorda que el dia 26 comencen les Serenates al Claustre.

Punt 3. Modificació, si escau, del canvi de denominació de l’Insitut Univ.
de Robòtica i de l’Inst. Univ. Cavanilles de Biodiversitat i Biologia
Evolutiva.

La secretària general 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 108/2009. “Informar favorablement l’expedient
de modificació de l’Institut Universitari de Robòtica, que
s’adjunta com a annex, per canviar la denominació del
Centre a Institut Universitari d’Investigació de Robòtica
i de Tecnologies de la Informació i les Comuncacions.”
Annex I
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ACGUV 109/2009. “Informar favorablement l’expedient
de modificació de l’Institut Universitari d’Investigació
de Trànsit i Seguretat Vial, que s’adjunta com a annex,
per canviar la denominació del Centre a Institut
Universitari d’Investigació en Trànsit i Seguretat
Viària.” Annex II.

Punt 4. Modificació, si escau, del Regalment de l’Institut Univ. Cavanilles
de  Biodiversitat i Biologia Evolutiva.

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
aquest text recull les recomanacions de l’Assessoria Jurídica i de la
Comissió d’Estatuts.

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

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

ACGUV 110/2009. “Modificar el Reglament de règim
intern de l’Institut Universitari Cavanilles de
Biodiversitat i Biologia Evolutiva, que s’adjunta com a
annex.” Annex III.

Punt 5. Renovació, si escau, de representant de PAS en el Consell Social.

La secretària general informa que s’ha complert el període per al qual va
ser nomenat José Vicente Zafra  i proposa la seua continuïtat.

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

Se sotmet a votació secreta la proposta. Amb el resultat de 34 vots a
favor, 4 en blanc i 1 nul.

ACGUV 111/2009. “Elegir Jose Vicente Zafra Pertusa,
com a representant del Consell de Govern en el Consell
Social.”

Punt 6. Proposta d’adaptació dels articles 81.2 i 101.1 dels Estatuts en
aplicació de l’acord 87/2009 del Consell de Govern de 6 de maig.

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a l’acord del
Consell de Govern de 6 de maig de 2009, que cal aplicar.
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell de Govern se sotmet a
votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (34
vots a favor) es pren l’acord següent:

ACGUV 112/2009. “ Adaptar els articles 81.2 i 101.1 dels
Estatuts, en aplicació de l’acord 87/2009, del Consell de
Govern de 6 de maig, que queden redactat així:

Art. 81.2: El Claustre està format pel rector o la rectora,
que el presideix, el secretari o la secretària general, que
ho és del Claustre, el gerent o la gerenta  i per tres-cents
membres elegits d’acord amb la distribució que s’indica
tot seguit:

a) Cent cinquanta-tres membres del PDI amb el grau de
doctor i amb  vinculació permanent i trenta-vuit
membres del PDI no doctor o sense vinculació
permanent, elegits per tot el personal docent i
investigador.

b) Setanta-cinc membres elegits pels estudiants i les
estudiantes entre aquests.

c) Trenta membres elegits pel personal d’administració
i serveis i entre aquests.

d) Quatre membres elegits per i entre el personal
investigador en formació.

Art. 101.1. L’elecció de rector o rectora es fa per votació
directa i per sufragi universal, lliure i secret. El vot és
ponderat per sectors de la comunitat universitària, de la
manera següent:

a) El vot del PDI amb el grau de doctor i amb vinculació
permanent té el valor d’un 51% del total de vots a
candidatures vàlidament emesos per la comunitat
universitària.

b) El vot del PDI no doctor o sense vinculació
permanent té el valor d’un 12’67%.

c) El vot dels estudiants i les estudiantes té el valor d’un
25%.
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d) El vot del personal d’administració i serveis té el
valor d’un 10%.

e) El vot del personal investigador en formació té el
valor d’un 1’33%.”

Punt 7. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
aquest assumpte comporta reconeixement de crèdits de lliure elecció.

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

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

ACGUV 113/2009. “Aprovar la realització de les
activitats puntuals, que s’adjunten com a annex.” Annex
IV.

Punt 8. Estudi i aprovació, si escau, de l’oferta específica de lliure
elecció.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que
són propostes amb reconeixement de crèdits de lliure elecció. Inclou
oferta d’altres organismes, a banda de la universitat.

S’obre un torn d’intervencions.

Arnau Alonso planteja dubtes sobre els altres organismes no vinculats a
la Universitat.

El rector aclareix que en aquests casos hi ha conveni subscrit.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (34 vots a favor) es pren l’acord següent:

ACGUV 114/2009. “Aprovar l’oferta específica de lliure
elecció, corresponent al curs 2009/2010, que s’adjunta
com a annex.” Annex V.
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Punt 9. Aprovació, si escau, d’oferta de formació a la carta, curs
2009/2010.

Ell vicerector de Convergència Europea i Qualitat 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.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agraeix aquest
programa, ja que és molt interessant per als estudiants.

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

ACGUV 115/2009. “Aprovar l’oferta de cursos de
formació a la carta, corresponent al curs 2009/2010, que
s’adjunta com a annex.” Annex VI.

Punt 10. Estudi i aprovació, si escau, del Reglament marc de les CAT.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa quin
ha estat el procés de l’elaboració de la proposta que constava a la
documentació, però vist l’informe de la Comissió d’Estatus proposa
sotmetre a votació la proposta provisional que s’ha lliurat als membres
del Consell en aquesta sessió.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Comissió d’Estatuts opina que la implantació dels graus
no es pot aturar i que el text provisional que es proposa s’ajusta
perfectament a la proposta que va fer la comissió de Estatuts.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques opina que s’ha de
funcionar i els Estatuts marquen els mínims. La proposta és un pas
enrere, ja que hi ha CAT’s que ja estan funcionant.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que hi ha
una necessitat imperiosa per tenir un reglament i que és absolutament
necessari tenir una estructura intermèdia entre centres i departaments
per a funcionar. Volguera saber els punts en què l’esborrany del
reglament incompleix els Estatuts.
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La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que
la comissió ha treballat en aquesta proposta i ha tingut molt en compte
el contingut dels Estatuts.

Ernest Cano indica que al seu centre s’ha aprovat una CAT provisional
per poder funcionar. Demana aclariments sobre la proposta provisional
que s’ha lliurat en aquesta sessió, fonamentalment del que es deriva del
punt 1 i del punt 2 pel que fa a l’adscripció de matèries.

La degana de la Faculat de Farmàcia indica que cal tenir un marc de
treball. No compren l’informe desfavorable de la Comissió d’Estatuts, ja
que no sap on hi ha incompliment dels Estatuts. Opina que l’informe de
la Comissió d’Estatuts hauria de ser més flexible. Pel que fa a
l’adscripció, pregunta si els centres han de tornar a considerar-la. Opina
que la CAT és imprescindible per organitzar la docència.

José Enrique Gallach indica que la casuística en els departaments és molt
diversa. Suggereix que els centres i els departaments tinguen un marge
de maniobra i que el text es quede com està, ja que li sembla raonable el
punt 2 de la proposta provisional.

Sergio Godoy pregunta si es respecta el nombre de representants
d’estudiants, donat que en el reglament inicial es contemplava una
disminució.

Lluís Hurtado indica que es proposa un 20% d’estudiants, que és inferior
a la representació institucional, i proposa un 30% de representació en la
CAT, que és una xifra que representa millor als estudiants. Planteja
dubtes respecte de l’art. 1 i 4 del text.

El president de la Comissió d’Estatuts indica que a l’article 37 del
Estatuts ja es recollia la creació de les CAT’s des de fa cinc anys. Opina
que cal respectar als Estatuts i indica que el que hi ha és un conflicte de
competències pel que fa a l’assignació de la docència.

El rector incideix en no prendre cap acord que vaja en contra dels
Estatuts. Pregunta si les CATS s’han constituït d’acord amb l’article 41
dels Estatuts i si la proposta provisional es pot aplicar sols per als punts
1 i 3. Pel que fa al punt 2, proposa que siga el centre el responsable de
la titulació, en lloc de la CEPE.
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La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que
aprovar aquesta proposta no serveix als centres que han de posar en
marxa les titulacions.

El degà de la Facultat de Psicologia pregunta si s’incorporaran els
coordinadors de curs a les CAT; si es tornaran les fitxes tècniques als
departaments i si haurà un procediment àgil per a assignar docència a
departaments.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació pregunta si és
antiestatutari  que un centre incorpore coordinadors de curs a la CAT
per tal de garantir la coherència acadèmica.

El president de la Comissió d’Estatuts indica que el conflicte que es
planteja no és quines són les funcions de les CAT, sino que no es pot
posar en funcionament la CAT si no hi ha adscripció de docència, que és
competècia del Consell de Govern. El que es qüestiona és que no es
poden obviar les competències del Consell de Govern.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques no està d’acord amb el fet
que l’esborrany del Reglament conculque als Estatuts i considera que
l’assignació de docència l’han de fer les CAT’s.

El rector indica que les CAT s’han de recollir en els Reglaments de règim
intern dels centres, i per tant, s’haurien de modificar.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat  indica que el punt més
conflictiu és l’adscripció de docència, que no és tal, ja que el Consell de
Govern ja ho ha aprovat. El punt 2 de la proposta resol els casos on
encara no s’ha fet l’adscripció. Considera que al ser un acord provisional
se salva la legitimitat de les actuals CAT’s.

La vicerectora d’Estudis informa que s’ha fet un estudi de viabilitat i
l’assignació de docència a àrees l’ha aprovada el Consell de Govern.

El degà de la Facultat de Psicologia pregunta si a partir d’ara tota
l’adscripció serà provisional.

El rector indica que hi ha una reforma pendent.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” planteja
dubtes respecte del punt 2 de la proposta.
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La secretaria general aclareix que la proposta d’adscripció de docència
és competència del centre.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació no
considera que l’adscripció de la docència a àrees estiga aprovada.

El rector sotmet a votació la proposta provisional. La votació es fa a mà
alçada i per 36 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions es pren
l’acord següent:

ACGUV 116/2009. “Aprovar la següent proposta
provisional de funcionament de les Comissions
Acadèmiques de Títol:

1. D’acord amb l’art. 34.c dels Estatuts de la Universitat
de Valencia, es constituiran les Comissions Acadèmiques
de Títol per al proper curs, amb caràcter provisional,
sobre  la base de l’art. 41 que fixa els elements bàsics de
la composiició i funcions de les referides comissions.

2. Amb la finalitat de procedir a l’adscripció de la
docència per al pròxim curs 2009/10 en els títols de grau,
i d’acord amb l’informe de la Comissió d’Estatuts,
s’acceptarà que siguen els Centres responsables de cada
titulació els que presenten una primera proposta
d’adscripció provisional de matèries al Consell de
Govern. La proposta definitiva serà aprovada pel
Consell de Govern, d’acord amb l’art. 16 dels Estatuts.

3. El Consell de Direcció de la Universitat de Valencia
es compromet a presentar una proposta de reglament de
CAT en el termini proposat per la Comissió d’Estatuts
al seu informe.”

 Punt 11. Estudi i aprovació, si escau, de les propostes de nous plans
d’estudi conduents a l’obtenció de títols de grau.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
les propostes tenen informe favorable de la Junta Consultiva i s’ha fet un
estudi de viabilitat positiu. Destaca l’esforç de l’ETSE per fer cursos
comuns entre les diferents enginyeries que facilitan la transversalitat i
optimització de recursos. També en el grau de Sociologia, destaca
l’esforç per ofertar un itinerari de doble titulació, enriquidor per als
estudiants. Pel que fa als graus de Filologia, el centre ha fet un esforç
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per agrupar les titulacions en llengües modernes i les seues literatures
(alemany, francés i italià), que afavoreix la transversalitat i els recursos.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que l’Escola ha
tractat de fer una oferta atractiva per als estudiants, ja que estan
preocupats per la demanda.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix als
participants el treball que han fet i demana l’informe favorable.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32
vots a favor, 3 en contra i cap abstenció es pren l’acord següent:

ACGUV 117/2009. “Aprovar les plans d’estudis per a
l’obtenció  dels títols oficials de grau següents:

. Enginyeria Informàtica.

. Enginyeria Multimèdia.

. Enginyeria Industrial -Electrònica Industrial.

. Enginyeria de Telecomunicació en Telemàtica.

. Enginyeria Química.

. Enginyeria de Telecomunicació –Sistemes Electrònics.

. Sociologia

. Estudis Hispànics; Llengua Espanyola i les seues
literatures.
. Estudis Anglesos.
. Filologia Catalana.
. Filologia Clàssica.
. Llengües Modernes i les seues literatures.
. Traducció i mediació interlingüística,
que s’adjunten com a annex.” Annex VII.

Punt 12. Concessió, si escau, de pemis extraordinaris de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria.

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

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

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 118/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura, en les titulacions adscrites a
la Facultat de Ciències Socials, corresponent al curs
acadèmic 2008/2009, als llicenciats/diplomats i
llicenciades/diplomades següents:

Diplomatura en Treball Social:
. Muñoz Rodriguez, Francisco David.
. Martínez Martínez, Antonio.
. Dueñas Crespo, Arnaldo.
Diplomatura en Relacions Laborals:
. Santacatalina Roig, Enric.
. Navarro Tomás, M. del Mar.
. García Cerdá, Maria.
. Perona Hernández, M. Amparo.
. Lucas Aragonés, Eva M.
. Castells Salom, Eloi.
Llicenciatura en Ciències del Treball:
. Meseguer Chanza, Dolores.
. Muñoz Ramirez, Ana M.
Llicenciatura en Sociologia:
. Benlloch Domenech, Cristina”.

Punt 13. 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 als convenis amb universitats estrangeres que
hi ha en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

Intervenen la degana de la Facultat d’Economia i Joan Carles Carbonell
per presentar els seus dubtes, que aclareix el vicerector.

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

ACGUV 119/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad Cristobal Colon
(Mèxic) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex VIII.
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ACGUV 120/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad Nacional de Rio
Cuarto (Argentina) i la Universitat de València, el text
del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX.

ACGUV 121/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre l’Acadèmia d’Economia Nacional.
Institució Educativa Estatal baix el govern de la
Federació Russa (Moscou, RF)i la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex
X.

A continuació, la secretària general presenta el conveni amb la
Universidad Internacional Valenciana (VIU) i fa referència a la
documentació que hi ha en el web.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació observa
que algunes persones que hi figuren en el conveni específic han demanat
la jubilació anticipada.

La secretària general indica que el conveni es plantejà abans de la
jubilació.

Ernest Cano no està d’acord amb el fet que en el conveni específic hi
haja professors de la nostra Universitat col·laborant en titulacions de la
VIU que no es troben a la nostra Universitat. Manifesta que està d’acord
amb el conveni marc però no en l’específic.

El rector demana que es consideren separadament el conveni marc i el
conveni específic i, proposta que el conveni específic es refaça.

Se sotmet a votació el text del conveni marc. La votació es fa a mà
alçada i per 22 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions, es pren
l’accord següent:

ACGUV 122/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
marc col·laboració entre la Universitat Internacional
Valenciana i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex XI.
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Punt 14. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni de
col·laboració per al procediment conjunt de direcció de tesis (cotutela)
entre la Universitat de Palermo i la Universitat de València.

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 tornd d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 123/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració  per al procediment conjunt de direcció
de tesis (cotutela) entre la Universitat de Palermo i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex XII.

Punt 15. Informe sobre preus públics dels col·legis majors propis, curs
2009/2010.

El gerent presenta l’informe i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Afegeix que el proper curs està
previst que entre en funcionament la residència universitària del Campus
dels Tarongers i s’haurà de veure com afecta a l’ocupació del Col·legis
Majors.

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

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

ACGUV 124/2009. “Informar favorablement sobre els
preus públics dels col·legis majors propis de la
Universitat de València, corresponents al curs acadèmic
2009/2010, que s’adjunten com a annex.” Annex XIII.

Punt 16. Informe sobre complement autonòmic, anualitat 2009.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que s’ha lliurat als membres del Consell
en aquesta sessió.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 31
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 125/2009.

“1. Aprovar l’assignació de retribucions addicionals del
personal docent i investigador, per a l’exercici 2009, que
s’adjunta com a annex I.

2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que
han demanat retribució addicional pel concepte de l’art.
24 (mobilitat) d’acord amb les annexos II i III.
Annex II: Conté la relació de professors i estades que
arriben a 180 dies amb estades iguls o superiors a 15
dies, i que es gaudiren en el període comprès entre l’1 de
gener de 2002 i el 31 de desembre de 2008, en
Universitats oa ltres centres docents o investigadors ique
no foren avaluats la convocatòria anterior.
Annex III: Conté la relacio de professors que no
compleixen els requisits per a   aparèixer a l’Annex II.

3.En tot cas les sol·licituds dels interessats es trametran a
l’AVAP juntament amb la documentació aportada per a
la seua consideració.

4. Delegar en el vicerector de Professorat i Ordenació
Acadèmica l’elaboració de la proposta d’acord de
retribucions addicionals per als professors que presenten
sol·licituds per a l’exercici 2009, d’ara endavant, en
aplicació de la base cinquena de la convocatòria
aprovada per resolució del Rectorat de la Universitat de
València de 23 de desembre de 2008.” Annex XIV.

Punt 17. Proposta i aprovació, si escau, d’acord per a l’assignació de
punts per al desenvolupament de càrrecs acadèmics propis als efectes
de l’art. 25 del Decret 74/2002.

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.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.23 DE JUNYDE 2009.

-20-

La vicerectora d’Estudis afegeix que es tracta d’una reivindicació dels
especialistes LOGSE i hi està d’acord. A més ja està aplicant-se en les
altres universitats valencianes.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano pregunta si els coordinadors de moblitat tenen punts i en
cas negatiu que s’estudi la possibilitat d’incloure’ls amb vista al
complement autonòmic.

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

ACGUV 126/2009. “Aprovar la proposta de
reconeixement de mèrits pel desenvolupament de
tasques de gestió, d’acord amb allò que estableix l’article
24.4 del decret 174/2002, del Govern Valencià i que
s’adjunta com a annex.”Annex XV.

Punt 18. 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 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 127/2009. “Informar favorablement la
sol·licitud al Consorci de l’Hospital General Universitari
de la pròrroga de comissió de serveis a favor del
professor Joaquín Cabo Santaeulalia, per a prestar els
seus serveis al departament d’Infermeria de la
Universitat de València, durant el curs acadèmic
2009/2010.”

Punt 19. Adjudicació, si escau, de llicències per any sabàtic,
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 Secretària
General. Presenta també l’escrit de reclamació de Josep Guia que es
lliura a tots els membres del Consell en aquesta sessió. Indica que la
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normativa sobre el valencià ja es va revisar i que la reclamació no té raó,
perquè ja està considerat com a president de la Comissió d’Estatuts i el
barem sobre el valencià ja s’ha modificat.

S’obre un torn d’intervencions.

Magdalena López pregunta si es manté el cupo que hi havia per al
professorat de diplomatures.

El vicerector respon que s’ha fet igual que altres anys, però que cap TEU
ha demanat el sabàtic.

El rector demana al vicerector que conteste la reclamació de Josep Guia.

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

ACGUV 128/2009. “Aprovar l’adjudicació de llicències
anuals i semestrals per any sabàtic, corresponents al
curs 2009/2010 que s’adjunten com a annex.” Annex
XVI.

Punt 20. Aprovació, si escau, de convocatòria de concursos d’accés 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 Secretaria
General.

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

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

ACGUV 129/2009. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a convocar els
concursos d’accés de places de professorat que
s’adjunten com a annex.” Annex XVII.

Punt 21. Aprovació, si escau, de l’oferta de curs acadèmic 2009/2010.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que es lliura als membres del Consell en
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aquesta sessió. Afegeix que no hi és tota l’oferta i, per tant, demana que
es delegue en el Vicerectorat per fer les modificacions escaients.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret demana que s’accepte l’increment de
quatre assignatures optatives que demanaven per a Criminologia i
pregunta si l’eliminació de la lliure elecció s’aplicarà a tots o només als
que implanten graus.

El vicerector  de Professorat i Ordenació Acadèmica indica l’increment de
les assignatures comporta més recursos i, pel que fa a la lliure elecció,
indica que eixa és la normativa aprovada però si hi ha professorat
suficient, s’estudiarà.

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

ACGUV 130/2009.
“1. Aprovar l’Oferta de Curs Acadèmic de la Universitat
de València, per al curs 2009/2010, que s’adjunta com a
annex.
2. Delegar en el Vicerectorat de Professorat i Ordenació
Acadèmica l’aprovació de les modificacions escaients,
amb posterioritat a l’acord del Consell de Govern.
3. Respecte a l’oferta de lliure elecció específica, delegar
en el Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica
la supressió de les assignatures que l’any anterior
oferiren un grup i no han assolit el 80% de matrícula,
d’acord amb els criteris per a l’elaboració de l’oferta
d’estudis, corresponent al curs acadèmic 2008/2009.”
Annex XIX.

Punt 22. Aprovació, si escau, de places de professorat contractat
doctor.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Indica que al tribunal de la plaça 5233 hi ha un error: el suplent
quint, Silvia Casans, és contractada.

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



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.23 DE JUNYDE 2009.

-23-

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 131/2009. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a convocar els
concursos de places de contractat doctor, que s’adjunten
com a annex.” Annex  XX.

Punt 23. Aprovació, si escau, de transformació de places d’ajudant en
ajudant doctor.

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 132/2009. “Transformar les places d’ajudant
que es relacionen en l’annex adjunt, en places d’ajudant
doctor.”Annex XXI.

Punt 24. Confirmació/transformació/amortització de places vacants.

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. Informa que sempre que hi haja increment de despeses, la
tranformació ha d’estar degudament justificada pel departament
corresponent. Fa un repàs de la situació de totes les places que es
contenen en els annexos I a V.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PDI entén el plantejament del vicerector però
ha d’estar d’acord amb l’informe de la Junta de PDI.

El degà de la Facultat de Dret proposa que es mantinga el mateix criteri
de coherència que s’observa a l’annex I en els altres casos, per exemple,
al departament de Dret Civil i opina que no s’haurien de posar
inconvenients en acceptar la proposta del Departament.
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El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” demana
que s’amortitze la plaça 487 de l’annex V, així com que les places
corresponents a les didàctiques específiques siguen d’ajudant en compte
d’ajudant doctor.

Juan Fco. Martínez Pérez indica que pel que fa a la plaça 671, la Facultat
va lliurar l’acord de transformació.

Armando Codoñer indica que no està d’acord amb l’amortització de la
plaça del seu departament, donat que en els darrers anys ja s’han
amortitzar vàries places.

La degana de la Facultat de Geografia i Història demana que no
s’amortitze la plaça del Departament de Geografia, ja que no es podrà
impartir un màster que és compartit amb la Universitat d’Alacant.
Demana que es transforme en ajudant doctor.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica respon als
intervinents. Accepta la proposta del director de l’Escola Universitària de
Magisteri “Ausiàs March” i la del departament de matemàtica econòmico
empresarial.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques opina que no s’ha de
reproduir el debat de la Comissió de Professorat.

El degà de la Facultat de Dret insisteix en la seua petició de
transformació de la plaça de Dret Civil (annex II) de transformar a
ajudant. Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i
per 8 vots a favor, 12 en contra i 10 abstencions, no s’aprova.

A continuació Juan Francisco Martínez proposa transformar la plaça 671
(annex II) de matemàtica econòmico empresarial en contractat doctor.

La degana de la Facultat d’Economia informa que la proposta es va lliurar
per fax i per correu electrònic. La qual cosa s’accepta.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria proposa que no
s’amortitze la plaça d’Arquitectura i Enginyeria de Computadors perquè
els números respecte a docència emprats per la Comissió de Professorat,
no es corresponen a la càrrega real del professorat de l’àrea que consta
al POD oficial del curs 2008/2009, al no tenir en compte la docència
compartida entre àrees Se sotmet a votació la proposta. La votació es
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fa a mà alçada i per 3 vots a favor, 16 en contra i 11 abstencions, no
s’accepta.

Finalment se sotmet a votació la proposta amb les modificacions
acceptades. Per 24 vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions, es pren
l’acord següent:

ACGUV 133/2009. “Confirmar, transformar o
amortitzar les places vacants, que s’adjunten com a
annex.” Annex XXI.

Punt 25. Aprovació, si escau, de proposta d’ampliació de plantilla curs
2009/2010.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret manifesta que li sorprén que dues àrees de
Dret que tenen incidències d’inici de curs no estiguen tan clares com
altres àrees. Posa com a exemple el cas de Dret Administratiu que tenen
els grups a 120 estudiants.

La degana de la Facultat d’Economia agraeix la sensibilitat del vicerector
de Professorat i del consell de direcció per la proposta.

Armando Codoñer demana aclariments respecte de la plaça 280
d’Optica, ja que el departament té superàvit.

Ernest Cano indica que hi ha àrees amb dificultat per trobar ajudants
doctors i per això queden vacants.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” demana
que en el cas de Didàctica de la matemàtica l’ajudant doctor siga
ajudant, la qual cosa s’accepta, donat que a l’àrea hi ha pocs doctors.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica aclareix els dubtes
dels intervinents i accepta la proposta de l’Escola de Magisteri.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 16
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:
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ACGUV 134/2009. “Aprovar l’ampliació de plantilla de
professorat, corresponent al curs acadèmic 2009/2010,
que s’adjunten com a annex.” Annex XXII.

Punt 26. Aprovació, si escau, de criteris sobre distribució de places per
incidències de curs, substitució d’alliberats sindicals, substitucions de
sabàtics i substitucions per càrrecs acadèmics.

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 135/2009. “Aprovar els criteris sobre
distribució de places per incidències de curs, substitució
d’alliberats sindicals, substitucions de sabàtics i
substitucions per càrrecs acadèmics, que s’adjunten com
a annex.” Annex XXIII.

Pun 27. Aprovació, si escau, d’estabilització d’investigadors Ramon i
Cajal.

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. Proposa la estabilització de tots els investigadors i investigadors
condicionada al compliment dels requisits establerts en el programa i a
l’aportació de l’informe de la Comissió d’Investigació en el cas que falte.

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

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

ACGUV 136/2009.
“1. Informar favorablement sobre la contractació dels
investigadors i investigadores que tot seguit es
relacionen per part de la Fundació General de la
Universitat de València, dins del marc del programa
especial d’estabilització d’investigadors reincorporats,
condicionada al compliment dels requisits establerts en
aquest programa:
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. Del Pozo Losada, Carlos.

. Gaspar Pedrós, Ana Belén.

. Gavidia Sánchez, Isabel.

. Herrero Sendra, Salvador.

. Montesinos Mezquita, Mª Carmen.

. Puig Todolí, Sergi.

. Rafecas López, Mª Magdalena.

. Ribera Hermano, Luis.

2. Informar favorablement sobre la contractació dels
investigadors i investigadores que tot seguit es
relacionen per part de la Fundació General de la
Universitat de València, dins del marc del programa
especial d’estabilització d’investigadors reincorporats,
condicionada al compliment dels requisits establerts en
aquest programa i a l’aportació de l’informe favorable
de la Comissió d’Investigació:

. Aloy Tomás, Miguel Ángel.

. Sancho Aguilar, Encarnación.

. Ruiz García-Trevijano, Elena

. Gónzalez Cardenete, Miguel Ángel.

. El Haskouri, Jamal

. Murcia Mascarós, Sonia.”

Punt 28. Modificacions pressupostàries.

El vicerector d’Economia informa que el pressupost d’enguany és molt
restrictiu i s’han rebut peticions que demanen solucions generals. Per
l’eliminació d’alguna partida pressupostària, per això proposen que per a
enguany el 20% de la partida corresponent a un any normal (200.000
euros) del confort docent es reparteixca entre els campus i per a
equipaments d’aules informàtiques es posaran 100.000 euros més  per
poder fer la renovació.

El gerent informa que els crèdits per a aquestes partides ja s’han
habilitat.

Punt 29. Torn obert de paraules.

Dulce Contreras pregunta si el càrrec de delegat del rector per a
Intercanvi té reducció docent. També dóna les gràcies al vicerector de
Professorat i Ordenació Acadèmica per la seua sensibiliat en els temes
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de professorat. Finalment, indica que els usuaris del camp d’esports del
Campus de Tarongers no entenen que a partir de juny hi haja reducció
d’horaris i d’activitats.

La degana de la Facultat d’Economia recorda que pel febrer va demanar
al Consell de Direcció que portara al Consell de Govern una proposta de
revisió de càrrecs acadèmics, abans de l’inici del proper curs. Finalment
informa que hi ha una convocatòria d’una empresa privada per a
organitzar una gran paella en Tarongers. Pregunta si les ADRs han tingut
algun benefici.

El rector contesta respecte a la revisió dels càrrecs acadèmics, està
d’acord però hi ha que distingir entre càrrecs acadèmics i càrrecs de
gestió i, respecte a les paelles, opina que haurem de ser menys
tolerants, perquè sovint, aquests tipus d’actes es descontrolen.

Armando Codoñer indica que s’està fent una cafeteria al Campus de
Tarongers amb sostre de fusta i no li sembla adequat. D’altra banda,
indica que en la Facultat de Química hi havia una CEPE que va canviar la
seua composició i no va passar per Consell de Govern.

El vicerector d’Infraestructures afegeix que el sostre és sintètic.

La vicerectora d’Estudis, aclareix respecte de la CEPE, que el
Vicerectorat d’Estudis té delegada la competència de modificar les
CEPES, encara que hauria d’haver informat al Consell de Govern.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que la
comissió d’informes de la Comissió de Professorat facilite les dades i que
s’aclarisca el tema de compartir assignatures  i que si les àrees no es
tenen en compte, que es diga.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
14’45 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


