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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 22 de juliol de 2009, a les 9.20 hores, a la
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Francisco
Tomás Vert, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de
la Unversitat de València.

Assistents: (Amb vot)

Rector: Francisco Tomás Vert

Vicerector de Professorat i Ord.
Acadèmica: Carlos Ferreira García

Vicerectora d’Estudis: Mª Vicenta
Mestre Escrivá

Vicerector d’Investigació i
Política Científica: Esteban J.
Morcillo Sánchez

Vicerector de Relac ions
Internacionals i Comunicació:
Enrique Bigné Alcañiz

Vicerectora de Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

Vicerector d’Infraestructura:
Aurelio Beltrán Porter

Vicerector  de Postgrau: Ignacio
José Nebot Gil

Vicerector d’Economia: Máximo
Ferrando Bolado

Vicerector de Convergència
Europea i Qualitat: Antonio Ariño
Villarroya

Vicerectora d’Organització dels
Serveis i PAS: Enriqueta Vercher
González

Vicerector de Cultura: Rafael Gil
Salinas

Delegat d’Estudiants: Daniel
González Serisola.

Gerent: Joan Oltra Vidal

Secretària General: Maria Luisa
Contrí Sempere

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

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Degà Fac. Ciències de l’Activitat
Física i Esport: Victor Tella
Muñoz

Directora EU Fisioteràpia:
Celedonia Igual Camacho

Director EU Infermeria I
Podologia: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó
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Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
José Enrique Gallach Lazcorreta

R e p r e s e n t a n t  I n s t i t u t s
universitaris: José Emilio Boscá
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. Química: Armando
Codoñer Castellote

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:
Magdelena López Precioso

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

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. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

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



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.22 de JULIOL DE 2009

-3-

Vicedegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardó
Calatayud

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

Vicedegà Fac .  C iènc ies
Matemàtiques: José M. Belenguer
Ribera

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

Convidats:
President de la Comissió
d’Estatuts: Alejandro Fernández
Lajusticia

Absències justificades:
PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

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

Punt 1. Aprovació, si escau, del Consell de Govern de 23 de juny 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.

La secretària general presenta una esmena  del director de l’ETSE que és
acceptada.

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

ACGUV 137/2009. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 23 de juny de 2009 amb les modificacions
següents:

A la pàg. 25, paràgraf 2n queda redactat així: “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
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2008/2009, al no tenir en compte la docència compartida
entre àrees.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica el condol dels membres del Consell, pel traspàs del
catedràtic Ignacio Albiol Montesinos, del Departament del Dret del
Treball i de la Seguretat Social.

A continuació relaciona cronològicament les reuniones que hi ha hagut
des de la darrera sessió del Consell de Govern.

El 8 de juliol es va reunir la Xarxa Vives, que ara presideix la Universitat
de València.

El 10 de juliol es va fer la trobada dels síndics de la Xarxa Vives a la
Universitat de València.

El 16 de juliol es va reunir el Claustre, que va tractar el pla operatiu de la
Universitat  i l’informe de gestió del rector i dels serveis.

El 20 de juliol es va reunir l’Assemblea General de la CRUE, a Madrid, i
també el Consell d’Universitats. En l’Assemblea General de la CRUE es
van elegir president i secretari. També es va constituir la Comissió
Sectorial  de la Qualitat Ambiental i Desenvolupament Sostenible i
Prevenció de Riscs. Indica que s’ha subscrit un conveni marc amb la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

A la vesprada es va reunir el Consell d’Universitats amb l’assistència del
ministre i els directors generals. S’hi va anunciar una reunió amb la
ministra de Sanitat per analitzar la problemàtica de la incidència de la
grip A i una reunió amb el ministre de Justícia per debatre sobre l’accés
a l’Advocacia. També es va fer menció a la convocatòria del Campus
d’Excel·lència 2015. El termini de presentació de propostes acaba el 8
de setembre i opina que, encara que el termini siga curt, la Universitat de
València ha d’optar i ja s’ha creat un equip liderat pel vicerector Esteban
Morcillo, per presentar una proposta.

Un altre assumpte va ser el procediment de verificació dels plans
d’estudi. S’han verificat 1340 titulacions de grau, de les quals 1167
tenen informe favorable. Respecte dels màsters, s’han verificat 1164,
dels quals 302 són de nova creació i 600 de procediment abreujat. S’ha
desbloquejat la titulació de Finances i Comptabilitat.
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També s’hi va debatre sobre el procés d’acreditació del professorat
universitari. S’han acreditat 5000 professors aproximadament.

Finalment s’hi va informar sobre el projecte de Reial Decret sobre
ensenyaments artístics superiors i sobre l’esborrany del Reial Decret
sobre expedició de títols oficials.

El 21 de juliol es va reunir el ple del Consell Valencià d’Universitats i
Formació Superior. El conseller va fer un informe previ, on va resaltar que
la Generalitat està fent arribar la subvenció puntualment a les
Universitats. Així mateix, va informar sobre les reunions per tal d’establir
el pla plurianual de finançament i de la convocatòria de beques
d’investigació que enguany serà única.

Seguidament la secretària autonòmica va informar que l’AVAP ha
informat favorablement tots els títols verificats per l’ANECA, així com la
implantació d’enguany dels màsters amb verificació positiva. També
informà del projecte d’una norma reguladora per a la implantació
d’ensenyaments universitaris oficials que no corresponguen a títols de
transformació.

Respecte a la proposta del decret de taxes, quan la Universitat va tenir
coneixement que el tractament era desigual per als estudiants de grau i
de llicenciatura, va plantejar davant la Conselleria que això era
inacceptable, però va ser la única universitat que va contestar la
proposta que va tenir recolzament majoritària.

A continuació, comunica que s’està celebrant la XXVI edició de la
Universitat d’Estiu a Gandia, amb una gran acceptació.

El Servei de Política Lingüística ha rebut el premi Ovidi 2009 al suport a
la música en valencià.

Felicita els professors i investigadors de l’Institut Interuniversitari de
Desenvolupament Local, José Vicente Pérez Cosín i Diana Esmeralda
Valero per haver obtingut el primer premi de l’AVAP “Prospectiva al
treball”, i Isabel Dalmau, Luis Hernández i Alba Sanchis pel segon premi
de sociologia.

La Fundació Broseta ha concedit el premi d’estudis jurídics a José Maria
Cardós Elena, llicenciat en dret, i l’estudianta Marta Gutierrez que ha
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guanyat el premi del Centre Europeu de Periodisme per un blog sobre les
eleccions europees, als quals felicita.

També felicita al doctor Esteban Morcillo perquè el Col·legi de Metges li
ha lliurat la Medalla al mèrit col·legial.

Comunica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Infermeria de
València, per tal d’establir les bases per a col·laborar sobre violència i
salut.

. Amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de València per a
regular la col·laboració per part del professorat de la UVEG d’activitats
relacionades amb la transferència de coneixements en el marc de la
formació continua.

. Amb la Confederació Sindical de CCOO-PV per utilitzar determinat
mètode d’avaluació dels riscs psicosocials en el treball.

. Amb el Consorci Xarxa Joves.net, per a organitzar activitats de
formació i oci per al públic universitari i preuniversitari.

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

El rector comunica que la Universitat de València impartirà un segon
programa Erasmus-Mundus. Felicita als membres del departament de
Química Física i de l’ICMOL que l’han fet possible.

La vicerectora d’Estudis informa dels canvis en la composició de les CEPE
dels darrers mesos. Agraeix a tots la seua participació per fer una bona
oferta de graus en la nostra Universitat. Els canvis han estat els
següents:
. En la CEPE del grau de Logopedia ha canviat l’estudiant, ara és
Verónica Moreno Campos.
. En la CEPE del grau de Geografia i Medi Ambient han canviat diversos
membres: President: Elena Grau Almero, PDI: Eugenio Burriel de Orueta,
Joan Mateu i  Belles i Juan Piqueras Haba; PAS: Julia Barceló Sempere i
l’estudiant: Vcent Añó Andrés.
. En la CEPE del grau d’Infermeria ha canviat el president: Julio J.
Fernández Garrido.
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. En la CEPE del grau de Química els nous membres són: President: Pilar
Campins Falcó; PDI: Amparo Salvador Carreño, Josep M. Aulló i Reverte,
Julio Latorre Saborit, José Ramoón Pedro Llinares; PAS: Rosario Serrano i
Romaguera i estudiant: Lluis Pascual Vidal.
.En la CEPE del grau de Finances i Comptabilitat els nous membres són:
Presidenta: Mª Dolores Montagut, PDI:Begoña Font Belaire, Angeles Pla
Valls, Matilde Fernández Blanco, Vicente Montesinos Julve, Francisco
Muñoz Murgui, Consuelo Dolz Dolz, PAS. Catalina Cabrera Izquierdo, i
estudiant: Marc Xelvi Pérez.
. En la CEPE del grau International Business ha canviat l’estudiant
Jonathan Gómez Moncholí.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques pregunta si ja s’ha publicat
el decret de taxes.  Així mateix indica que ha hagut modificacions en les
CEPE no només de grau, sinó de postgrau i s’hauria d’informar.

El rector, respecte al decret de taxes, contesta que es publicarà
prompte.

Punt 3. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

En primer lloc la vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació
presenta l’assumpte i fa referència al conveni amb la VIU, la
documentació del qual es troba en el web de la Secretaria General.
Recorda que l’addenda d’aquest conveni es va retirar de l’anterior
Consell de Govern i demana la seua aprovació. En segon lloc, presenta el
conveni amb la Fundació Universitat-Empresa ADEIT i proposa que en la
pàgina 13 s’elimine el titol de l’apartat C). Informa que aquest conveni,
que estava vigent des de 1995, ha caducat i cal renovar-lo.

S’obre un torn d’intervencions.

Maria Luisa Manzano fa referència a la pàgina 8 del conveni amb ADEIT i
opina que la formació de postgrau i especialització s’hauria de gestionar
des del Servei de Postgrau de la nostra Universitat.

El vicerector de Postgrau informa que ADEIT, segons el conveni signat
anteriorment, gestionava les pràctiques d’empresa. Ara la idea és que
col·labore en la gestió, reserva i organització de reunions i en la
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documentació de la preinscripció, ja que hi ha coses que no es poden fer
des del Servei per manca de personal.

Maria Luisa Manzano indica que la redacció no està clara.

El president de la Junta de PAS opina que si es demana ajuda a ADEIT el
que es denota és falta de previsió.

El vicerector de Postgrau opina que la proposta és l’única solució.

Juan Francisco Martínez observa que en la pàgina 11 hi ha contradiccions
amb les funcions de l’OPAL.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació respon que per
això s’ha posat el text : “ADEIT en col·laboració amb altres instàncies de
la Universitat”.

El rector opina que l’ADEIT té una infraestructura que cal aprofitar i que
s’han incorporat cauteles que cal tenir en consideració, però els
objectius proposats són operatius.

Se sotmet a votació les propostes. La votació es fa  mà alçada i per 31
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, es prenen els acords
següents:

ACGUV 138/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració específic entre la Universidad
Internacional Valenciana i la Universitat de València, el
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex I.

ACGUV 139/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Fundació Universitat-Empresa,
ADEIT i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex II.

Finalment, el vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació
presenta el conveni amb l’Institut de Regions Àrides de Tunisia 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:
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ACGUV 140/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre l’Institut de Regions Àrides
(Tunisia) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.”Annex III.

Punt 4. Aprovació, si escau, de normativa específica de programes
d’intercanvi  en els estudis de postgrau.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Proposa una modificació en la denominació de la
normativa: “Programa d’intercanvi d’estudiants en els estudis de màster
universitari”, que és acceptada i informa que es pretén agilitzar  la
mobilitat dels estudiants de màster.

S’obre un torn d’intervencions

Intervenen la degana de la Facultat d’Economia i el degà de la Facultat
de Psicologia per presentar dubtes que aclareix el vicerector.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions es pren l’acord següent:

ACGUV 141/2009. “Aprovar la normativa específica de
programes d’intercanvi d’estudiants en els estudis de
màsters universitaris, que s’adjunta com a annex.”
Annex IV.

Punt 5. Aprovació, si escau, de proposta de modificació, si escau, de
retribucions de professorat ajudant doctor i d’ajudant.

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

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana
que també es faça una revisió de les retribucions del professorat
associat encara que reconeix que no és el moment.
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El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica contesta que el
nombre del professorat associat és molt gran i suposen molts diners,
però ja ha manifestat que s’establirà un calendari de negociació, d’acord
amb la Mesa Negociadora.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (32 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 142/2009. “Aprovar la proposta d’augment
retributiu per als professors ajudants i ajudants doctors,
següent i el cost econòmic de la revisió salarial, que
s’adjunta com a annex.

“Aprovar un augment salarial de 1500 € anuals per als
professors Ajudants i Ajudants Doctors, així com el
reconeixement de l’antiguitat a l’empara de la Llei
70/1978, de 26 de Desembre, de Reconeixement de
Serveis Previs a l’Administració Pública, amb efectes
econòmics d’1 d’octubre de  2009”” Annex V.

Punt 6. Nomenament, si escau, de professorat honorífic.
Punt 7. Aprovació, si escau, de contractació/renovació de professorat
emèrit.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta, en primer
lloc les propostes de nomenament de professors honoraris, a favor de
Francisco Bosch Reig i de Antonio Mestre i informa que aquests
nomenaments no comporten retribucions.

A continuació presenta les propostes de contractació de professors
emèrits  a favor de Tomás Vives, Jaime Vidal i la renovació de Salvador
Lluch.

Tots han estat informats favorablement per la Junta Consultiva.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Química dóna suport a la proposta de
nomenament de Francisco Bosch Reig. Destaca la seua qualitat humana i
que està molt vinculat al Departament i a la Facultat.

La degana de la Facultat de Geografia i Història dóna suport a lla
proposta de nomenament d’Antoniio Mestre, que continua amb el seu
treball a la Facultat.
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El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia demana la renovació
de la contractació del prof. Lluch com a professor emèrit.

El degà de la Facultat de Dret i Joan Carles Carbonell donen suport a les
propostes de professor emèrit dels professors Vives i Vidal.

Se sotmeten a votació secreta i conjunta aquests dos punts de l’ordre
del dia, amb el resultat següent:

Antonio Mestre Sanchis:  39 vots a favor.
Francisco Bosch Reig: 39 vots a favor.
Tomás Vives Antón: 38 vots a favor, 1 en blanc.
Jaime Vidal Martínez: 39 vots a favor.
Salvador Lluch Lópe<: 38 vots a favor, 1 en blanc.

Per tant, es prenen els acords següents:

ACGUV 143/2009. “Nomenar professor honorari de la
Universitat de València al professor emèrit Antonio
Mestre Sanchis.”

ACGUV 144/2009. “Nomenar professor honorari de la
Universitat de València al professor emèrit Francisco
Bosch Reig.”

ACGUV 145/2009. “Autoritzar la contractació del
catedràtic Tomás Salvador Vives Anton com a professor
emèrit de la Universitat de València”

ACGUV 146/2009. “Autoritzar la contractació del
professor Jaime Vidal Martínez com a professor emèrit
de la Universitat de València”

ACGUV 147/2009. “Autoritzar la renovació de la
contractació del catedràtic Salvador Lluch López com a
professor emèrit de la Universitat de València”.
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Punt 8. Aprovació, si escau, de resolució de recurs 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 manifesa que entén els arguments, però
considera que la resolució és injusta encara que siga legal, ja que aquest
professor assumeix una càrrega alta de docència i tan sols li falten 4 dies
per a complir la legalitat. S’hauria de tenir perspectiva i mirar cap al
futur.

Se sotmet a votació la proposta. La votació és fa a mà alçada i per 22
vots a favor, cap en contra i 14 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 148/2009. “Desestimar el recurs de reposició
interposat per Francisco Sánchez López, contra l’acord
92/2009 del Consell de Govern, la resolució del qual
s’adjunta com a annex”.  Annex VI.

Punt 9. Aprovació, si escau, de l’acord normatiu de creació del Centre de
Postgrau de la UVEG.

El vicerector de Postgrau retira aquest punt.

Punt 10. Nomenament, si escau, de directora/director del Centre de
Postgrau.

El vicerector de Postgrau retira aquest punt.

Punt 11. Modificació, si escau, dels òrgans responsables de títols oficials
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.

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

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



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.22 de JULIOL DE 2009

-13-

ACGUV 149/2009. “Modificar l’òrgan responsable del
màster Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas
Específicas, que passa a ser el Departament de Psicologia
Evolutiva i de l’Educació”.

Punt 12. Aprovació, si escau, de la composició de les Comissions
d’Elaboració de Plans d’Estudi (CEPE) de 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. La CEPE
estaria presidida per M. Carmen Fortes, i falta per completar amb el
membre del PAS i l’estudiant.

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

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

ACGUV 150/2009. “Aprovar la composició de la CEPE
del màster en Educació Especial, que s’adjunta com a
annex.”. Annex VII.

Punt 13. Aprovació, si escau, de proposta de premis extraordinaris de
doctorat, 2008/2009.

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
s’han presentat dos recursos que ja s’han resolt. Resalta que entre els
premiats hi ha vint dones i nou homes.

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació és fa a mà alçada i per
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 151/2009. “Concedir premi extraordinari de
doctorat, corresponent al curs 2008/09 als doctors i
doctores següents:

Candidat Comissió Avaluadora
Trillo Moya, Juan Carlos Matemàtiques
Arias Marco, Teresa Matemàtiques

Torres Company, Victor Física
Delgado Pinar, Martina Física
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Moros Portalés, Javier Química

Rodrigo Simón, Ana Biologia Cel·lular i
Molecular

Marco Marín, Clara Biologia Cel·lular i
Molecular

Miedes Vicente, Eva Ciències de la Natura
Pérez del Olmo, Ana Ciències de la Natura

Juan García, Ana Farmacia

Sancho Chinesta, Jesús Ignacio Medicina
García Mira, Berta Medicina
Gambini Buchón, Juan Medicina
Francés Bozal, Francisco Gregorio Medicina
Gutierrez Mecinas, María Medicina
 Moreno Gimeno, Inmaculada Medicina
Juárez Gómez, Paula Medicina
Valiente Conejero, María Esmeralda Medicina

Cabedo Barber, Elena Psicologia
Gamero Vazquez, Nuria Psicologia

Puig Blanco, Francisco Economia i Sociología
Chuliá Soler, Helena Economia i Sociologia

Guamán Hernández, Adoración Dret

Miquel Juán, Matilde Geografia i Història

García Pastor, María Dolores Filologia i Lingüistica
Reyes Torres, Agustín Filologia i Lingüística
Ferrer Gimeno, Francisca Filologia i Lingüística

Arenas Dolz, Francisco Filosofia i CC. de la
Educació

García Raga, Laura Filosofia i CC. de la
Educació”

Punt 14. Aprovació, si escau, de programa d’ajuda d’esportistes d’èlit,
curs 2009/2010.

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

S’obre un torn d’intervenciions.
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El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia detecta un error en
la documentació, ja que en la relació dels doctors acadèmics del
programa la vicedegana és Concepción López.

El vicerector de Cultura indica que no es tracta de cap error, ja que les
dades són de l’any anterior.

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

ACGUV 152/2009. “Aprovar el programa d’ajuda
d’esportistes d’èlit, corresponent al curs 2009/2010, que
s’adjunta com a annex.” Annex VIII.

Punt 15. Estudi i aprovació, si escau, de les propostes de nous plans
d’estudi conduents a l’obtenció de títols de grau següents:
. Administració i Direcció d’Empreses.
. Ciències Polítiques i de l’Administració.
. Crimiinologia.
.  Economia.
. Finances i Comptabilitat.
. International Business.
. Logopedia.
. Turisme.
I els del Centre adscrit Florida Universitària següents:
. Administració i Direcció d’Empreses.
. Finances i Comptabilitat.
. Turisme.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en la pàgina assenylada en la convocatòria.
Informa que durant el període d’exposició pública es van rebre
al·legacions que van ser lliurades a les CEPE i van ser acceptades. La
Comissió Assessora del rector es va reunir i va fer informes per a la
Junta Consultiva.

El grau de Criminologia va rebre informe favorable de la Junta Consultiva.
S’ha fet un esforç per ajustar la viabilitat al pla.

Pel que fa al grau de Ciències Polítiques i de l’Administració, té informe
favorable de la Junta Consultiva però condicionat a la reducció de dues
assignatures optatives, ja que l’informe de viabilitat presentava
problemes. El degà de la Facultat de Dret proposa l’ajornament de
l’aprovació d’aquesta titulació, per estudiar quina ha de ser la reducció.
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Respecte d’ADE i Economia hi ha problemes amb la reducció del nombre
d’alumnes, però reconeix l’excepcionalitat d’aquestes titulacions. Es
proposa que s’aproven els plans i que la Facultat treballe en propostes
de doble titulació.

Pel que fa al grau d’International Business està justificat pel informe de
viabilitat.

El grau de Logopedia planteja problemes  de viabilitat, encara que té
informe favorable de la Junta Consultiva i caldria revisar-ho.

Afegeix les consideracions de la Junta Consultiva al respecte de tots els
Plans, en el sentit que l’assignació de docència als departaments en
l’OCA es farà atenent a la seua capacitat docent, i que els itineraris que
conten amb menys de 50 estudiants, en general, no es podran impartir.

Finalment, demana informe favorable per a les propostes de grau amb
totes les consideracions esmentades de la Junta Consultiva i proposa
ajornar l’aprovació del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració per
a lliurar-lo a la CEPE i que faça els talls necessaris.

S’obre un torn d’intervencions.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica està d’acord a retirar
el grau de Ciències Polítiques i de l’Administració i li sembla raonable
l’increment d’ADE i Economia. Pel que fa a Logopedia, presenta un
increment de crèdits gran i, si els departaments no tenen professorat
suficient, no es podrà implantar i tampoc no es podrà justificar a l’hora
de demanar professors.

El degà de la Facultat de Dret demana que es tinga sensibilitat amb la
titulació de Ciències Polítiques i de l’Administració, ja que s’ha fet un
esforç per mantenir la doble titulació. Lamenta demanar-ne la retirada,
però es millor que torne a la CEPE i que no siga aprovat de manera
continuada.

La degana de la Facultat d’Economia defensa la qualitat de la docència i
de les titulacions. Es manifesta satisfeta amb els plans presentats i
indica que s’ha fet un esforç encara que segueix la massificació. Agraeix
al vicerector i l’equip de direcció la sensibilitat que han tingut.
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Ernest Cano planteja dubtes respecte al títol de Criminologia que són
aclarits pel degà de la Facultat de Dret. D’altra banda, indica que quan es
parla de viabilitat, s’hauria de tenir en compte el fet d’alliberar recursos.

La vicerectora d’Estudis indica que en alguns centres s’aliberen recursos,
que les dobles titulacions són atractives i que cal treballar en aquesta
línia.

Se sotmeten a votació tots els graus, tret del de Ciències Polítiques i de
l’Administració. La votació es fa a mà alçada i per 37 vots a favor, 2 en
contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 153/2009.
“1. .Aprovar els plans d’estudi conduents a l’obtenció
dels títols de grau següents:

. Administració i Direcció d’Empreses.

. Criminologia.

. Economia

. Finances i Comptabilitat.

. International Business.

. Logopedia

. Turisme”

2. Aprovar els plans d’estudis dels Centre adscrit
Florida Universitària següent:
. Administració i Direcció d’Empreses.
. Finances i Comptabilitat
. Turisme.”

El rector fa una reflexió. Demana que la implantació siga generosa i
flesible i agraeix a tots la seua participació en el procés. Fa una crida a
totes les titulacions que encara que no han presentat els plans perquè
ho facen aviat.

Punt 16. Estudi i aprovació, si escau, del nou 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 que
la Junta Consultiva ha acceptat totes les propostes de la Comissió
d’Estatuts.

S’obre un torn d’intervencions.
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Intervenen el president de la Comissió d’Estatuts, Joan Carles Carbonell,
el degà de la Facultat de Ciències Biològiques i la degana de la Facultat
de Farmàcia sobre possibles interpretacions en la redacció de l’article 1.
Així mateix, demanen que es facen les correccions d’estil escaients.

Pel que fa a la redacció de l’article 1.e), Lluis Hurtado proposa eliminar
“no podrà ser superior” i un percentatge fix del 30% en l’article 2.f).

El rector recorda que totes les CAT no són iguals i s’ha de parlar de
mínims.

S’inicia un debat amb les intervencions del degà de la Facultat de la
Facultat de Dret, el president de la Comissió d’Estatuts, Ernest Cano, el
director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”, Alfons
Esteve, el degà de la Facultat de Psicologia i Joan Carles Carbonell.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport intervé
respecte de la figura dels coordinadors i el director de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria pregunta quin reconeixement rebran.

El rector indica que la relació de càrrecs acadèmics està obsoleta i
s’estudiarà la seua actualització.

A continuació sotmet a votació la redacció de l’article 1.e) en la que es
proposa que la representació dels estudiants arribe al 25%. La votació
es fa a mà alçada i per 37 vots a favor, cap en contra i dues
abstencions, s’aprova.

A continuació sotmet a votació la proposta de reglament amb les
esmenes acceptades. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (38
vots) es pren l’acord següent:

ACGUV 154/2009. “Aprovar el reglament de les
Comissions Acadèmiques de Títols, que s’adjunta com a
annex”. Annex VIII.

Punt 17. Aprovació, si escau, de les activitats puntuals de la
convocatòria ordinària d’extensió universitària.

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

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat, es pren l’acord següent:

ACGUV 155/2009. “Aprovar les activitats puntuals de la
convocatòria ordinària d’extensió universitària, que
s’adjuntan com a annex”. Annex IX.

Punt 18. Aprovació, si escau, del projecte d’Espai de Formació La Nau
dels Estudiants, edició 2009 i reconeixement dels cursos amb dos
crèdits de lliure elecció.

El delegat d’Estudiants presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Fa palés el
seu agraïment als assessors, al director de l’ETSE i a tots els participants
pel seu treball.

S’obre un torn d’intervencions.

Joan Carles Carbonell planteja dubtes sobre un dels cursos, que són
aclarits pel delegat d’Estudiants.

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

ACGUV 156/2009. “Aprovar el projecte de l’Espai de
Formació La Nau dels Estudiants, edició 2009, i el
reconeixement dels cursos amb dos crèdits de lliure
elecció, que s’adjunta com a annex”. Annex X.

Punt 19. Aprovació, si escau, de proposta d’acord del Consell de Govern
sobre permuta de places de garatge.

Ell gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi
ha en el web de la Secretaria General. Indica que en l’any 2004 el Consell
de Govern i, desprès, el Consell Social ja van prendre un acord, però hi ha
un litigi i les tres places de garatge que es permutaven, ara s’han
transformat en dues. Per tant, cal prendre un altre acord.

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

Per assentiment, es pren l’acord següent:
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ACGUV 157/2009.
“1.Aprovar la proposta de permuta patrimonial al si de
la Universitat de València, per la qual la Universitat
transfereix en permuta José Luis Mora dues places de
garatge utilitzades pel Col·legi Major Rector Peset,
situades a la quarta planta de l’edifici d’estacionament,
ubicada en el núm.6 del carrer en Colom de València.
Les places estan retolades amb els números 34 i 35.

2. José Luis Mora transfereix en permuta a la
Universitat 17’20 metres aproximadament, per a la seua
incorporació al Col·legi, la part posterior de la planta
baixa de l’immoble del carrer Bosseria, 20.

3. Que, simultàniament a la signatura de les escriptures,
se subscriurà escrit signar per les representacions
processals i adreces lletrades de José Luis Mora i de la
Universitat, en el qual respectivament per José Luis
Mora es desistirà de la demanda, en virtud de la qual
s’ha incoat en el judici ordinari núm. 239/06, que es
tramita en el Jutjat de 1º instància 10 de València, i per
la nostra banda, la Universitat desistirà de les
reconvencions que té plantejades en aquest procediment,
quedant en poder de la universitat l’escrit subscrit per
ambdues parts, per a la seua presentació en el Jutjat,
una vegada s’haja produït la inscripció de l’escriptura
en el Registre de la Propietat.

4. Aquest acord deixa sense efecte l’acord 165/2004 del
Consell de Govern de 28 de setembre.”

Punt 20. Modificcioins pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 21. Torn obert de paraules.

Sergio Godoy presenta, en nom del personal investigador en formació,
una petició: tenir representació en el Consell de Govern.

El rector indica que es consultarà.

Ernest Cano indica que en els assumptes retirats de l’ordre del dia
referits al Centre de Postgrau no es feïa menció dels mòduls de gestió i
del pressupost del Centre, que sí s’havien plantejat en els debats previs.
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El rector indica que s’han retirat perquè la documentació no estava
completa.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana,
encara que sap que no és el moment adequat, que es tinga en compte la
situació del professorat associat i es faça un esforç.

El rector contesta que és un assumpte que està pendent i que
s’estudiarà.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport pregunta
si s’han fet al·legacions a l’esborrany de la Llei de la Funció Pública
Valenciana. També planteja el tema de l’accés al grup A1 i l’equiparació
de la categoria A2.

El rector indica que s’haurà de fer una revisió completa de l’esborrany.

Joan Carles Carbonell intervé respecte de la quantitat de sentències que
hi ha sobre els llicenciats de Filologia Catalana i la seua capacitació en les
oposicions a l’ensenyament no universitari. Opina que s’hauria de fer
alguna cosa més, a banda del recurs. A més, manifesta que darrerament
s’estan rebent en el correu una gran quantitat d’spams i caldria fer
alguna cosa.

El vicerector de Postgrau contesta que estan treballant en aquest
assumpte.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”
manifesta la seua preocupació i perplexitat per l’escàs ressò de la nova
regulació dels processos d’accés a la Universitat i opina que és un gran
problema que es plantejarà en els centres que tenen molta demanda.

El rector manifesta que en el Consell de Coordinació Universitària va
haver un rebuig a la regulació per part de tots els representants
universitaris. Li sorprén que no hi haja reacció en els col·lectius
d’ensenyament mitjà i demana al director de l’Escola que li proporcione
dades per dimensionar el problema.

El degà de la Facultat de Dret comunica que ha fet arribar a alguns
membres del Consell de Govern la queixa del col·lectiu dels coordinadors
de biblioteques, que no estan d’acord amb l’específic E35 que reben i
demana que es revise. Així mateix demana que  es tinguen en compte els
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criteris de proporciionalitat a l’hora de revisar la normativa de càrrecs
acadèmics.

El rector li respon que totes les qüestions de reclassificació referides al
PAS es negocien amb les seccions sindicals.

I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les
14’05 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


