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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 29 de setembre 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 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
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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

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Representant departaments:
Santiago Noguera Puchol

Representant departaments:
Vicente Liern Carrión

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. 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, 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

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
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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

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

Absències justificades:
PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

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

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 22 de
juliol 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 indica que al punt 2 no estàn reflectides les
modificacions de les CEPE, però s’hi inclouran.

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

ACGUV 158/2009. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 22 de juliol de 2009 amb la modificació
següent:
. Al final de la pàg. 6 afegir els canvis en la composició
de les CEPE 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
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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.
. 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.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector dóna la benvinguda a tothom al nou curs acadèmic i indica que
la matrícula s’ha incrementat en quasi totes les titulacions de la
Universitat.

Informa que el 4 de setembre es va inaugurar el Parc Científic del
Campus de Burjassot-Paterna amb l’assistència dels prínceps i la
representació de centres, instituts i la societat en general.

A continuació comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs
dels membres de la comunitat universitària següents:

. El catedràtic de Dret Civil i magistrat del Tribunal Suprem, Vicente
Montés Penadés, destacat per la seua altura intel·lectual i valors
humans.
. Alan Deyermon, prestigiós hispanista i doctor honoris causa per la
nostra Universitat.
. Maribel Fernández Vela, personal laboral de la Unitat del Campus de
Blasco Ibañez.
. El profesor Enrique Durán Lalaguna, del Departament de Dret Civil de la
Facultat de Dret.
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D’altra banda comunica que el 21 de setembre es va constituir a Sao
Paulo la Red Iberoamericana de Universidades e Investigación, de la qual
formen part 75 universitats iberoamericanes destacades en investigació.

Felicita als tres centres de la Universitat de València (Facultat de
Farmàcia, Facultat de Dret i ETSE), que han obtingut el certificat AUDIT
de qualitat , que concedeix l’ANECA.

Tot seguit transmet felicitacions als membres de la comunitat
universitària següents:
. El catedràtic d’Estomatologia, José Vicente Bagán per haver estat
elegit president de l’Acadèmia Europea de Medicina Oral.
. El professor Fernando Verdú per haver estat elegit president de la
Societat Iberoamericana de Derecho Médico.
. Julio Calvo, catedràtic de Lingüística General, per haver estat nomenat
doctor honoris causa per la Universitat Ricardo de Palma de Lima.
. Carlos Esplugues, catedràtic de Dret Internacional, pel seu nomenament
com a vicepresident de l’Associació Espanyola de Dret Internacional
Públic i Privat i Relacions Internacionals.
. José A. Font Roda, professor del Departament d’Astronomia i
Astrofísica, per haver estat nomenat president de la Societat Espanyola
de Gravitació i Relativitat.
. A la revista Enseñanzas de las Ciencias, que es publica conjuntament
amb la Universitat Autònoma de Barcelona i s’ha convertit en un referent
incorporant-se al citation index.
. La revista Métode que ha rebut el premi Prisma Especial del Jurat
2009.
. El col·legi Major Rector Peset que ha obtingut el premi Plata de
catàlegs, atorgat per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat
Valenciana.

Comunica que s’han nomenat els nous vocals del Consell Social i agraeix
la tasca feta pels vocals que cessen. Igualment, han estat nomenats
vicepresident primer i segon del Consell Social, respectivament, Enrique
Lucas Oller i Miguel Gonzàlez Saborit.

Informa que la CRUV ha presentat al president de la Generalitat un estudi
socioeconómic encomanat per la Universitat de València sobre el sistema
universitari públic valencià i la seua contribució al creixement econòmic
de la Comunitat Valenciana, del qual es donarà la difusió escaient.
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L’0bservatori Astronòmic de la Universitat compleix un segle. És
l’observatori universitari en actiu més antic d’Espanya i comunica que en
breu es procedirà a la inauguració formal en Aras de los Olmos.

Informa que la Universitat de València compta amb una nova residència
universitària, anomenada Damià Bonet.

A més, ahir mateix, la Universitat va signar amb l’Ajuntament de Gandia
un acord que permetrà tenir una seu permanent de la Universitat a
Gandia.

Comunica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb el Vicerectorat de Cultura per tal de
regular la concessió de beneficis per part de la UVEG als membres que
pertanyen al col·lectiu d’Amics i Antics Alumnes.

. Conveni de col·laboració amb la Fundació General de la Universitat de
València, el Ministeri de Cultura de la República Árabe Sahrauí
Democrática, els professors Àngel Ortí Lahoz, de la Facultat d’Economia i
Javier Boix Ferrero de la Facultat de Medicina i Odontologia per a la
realització del projecte Creació d’un centre de documentació i de treball
per a la recuperació, conservació i difusió de la cultura sahrauí i
programa de formació de joves sahrauís.

. Contracte de concessió administirativa amb la Fundació de l’Hospital
Clínic Universitari de València per tal de concedir a aquesta l’ús privatiu
de terrenys ubicats al costat de l’Hospital i que s’utilitzen per fer
investigació.

. Conveni amb el Col·legi d’Advocats de València, per a col·laborar en
accions formatives, reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

. S’ha prorrogat el postgrau oficial “Màster en Advocacia”, signat amb el
Col·legi Oficial d’Advocats.

. Conveni de col·laboració per mitjà de la Fundació General, amb la
Federació Provincial d’Associacions Democràtiques de Pensionistes i
Jubilats (FV-UDP), pel qual i per mitjà del col·lectiu d’Amics i Antics
Alumnes de la FGUV, s’intercanviarà informació d’activitats i actes que
s’organitzen al llarg de l’any des del Vicerectorat de Cultura.
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. Conveni de col·laboració amb l’Associació de Professors Jubilats de la
Universitat de València, per mitjà de la Fundació General, que mitjançant
el col·lectiu d’Amics i Antics Alumnes traslladarà al informació que
considere interessant per a aquest.

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

Informa que des de la darrera sessió del Consell de Govern no s’han
reunit ni el Consell Social ni la CRUE.

Finalment, comunica que la Universitat ha presentat la seua opció en la
convocatòria del Ministeri per al Campus Excel·lència 2015.

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

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació presenta els
convenis amb les universitats de Colombia i  Brasil, la documentació dels
quals es troba en el web de la Secretaria General.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta el
conveni amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Region Europea, la
documentació del qual es troba en el web de la Secretaria General.
Detecta una errada en la claúsula quarta que se subsanarà.

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

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

ACGUV 159/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad ICESI (Colombia) i
la Universitat de València, el text del qual s’adjunta com
annex.” Annex I.

ACGUV 160/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (Brasil) i la Universitat de València, el
text del qual s’adjunta com annex.” Annex II.
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ACGUV 161/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre la Fundació Comunitat
Valenciana –Regió Europea- i la Universitat de València,
el text del qual s’adjunta com annex.” Annex III.

Punt 4. Proposta i aprovació, si escau, de concessió de Medalla al Misteri
d’Elx i al cantant i compositor Raimon.

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

El vicerector de Postgrau proposa votació conjunta amb les propostes
de nomenament de doctors honoris causa, la qual cosa s’accepta.

S’obre un torn d’intervencions.

Joan Carles Carbonell anuncia el seu vot a favor i felicita l’equip de
govern per aquestes iniciatives, i considera important la concessió a dos
referents de la música al País Valencià.

Arran del resultat de les votacions assenyalades al punt 19 de l’ordre del
dia, es pren l’acord següent:

ACGUV 162/2009. “Concedir la Medalla de la
Universitat de València al Misteri d’Elx i al cantant i
compositor Ramon Pelejero “Raimon.”

Punt 5. Aprovació, si escau, de plans d’estudi de graus.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en la pàgina assenyalada en la convocatòria.
Presenta el grau de Dret i el de Ciències Polítiques i de l’Administració
que tenen informe favorable de la Junta Consultiva. Els dos plans
s’ajusten als criteris aprovats pel Consell de Govern. En el cas del grau
de Ciències Polítiques i de l’Adminstració, en l’informe de la Junta
Consultiva es demanava la supressió de dues assignatures optatives per
ajustar la viabilitat i la ratio, la qual cosa va ser acceptada per la CEPE.
En el cas de Dret, és la titulació que té més estudiants matriculats i la
que ofereix més places. Agraeix la disposició i l’esforç de la Facultat per
mantenir una oferta tan gran, que va acompanyada d’una oferta
d’optativitat.
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La secretària general indica quina va ser la votació en la Junta Consultiva
i que s’hi va acordar que la implantació d’itineraris es faria sempre que hi
haguera un nombre d’estudiants de 50 per itinerari.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret agraeix l’equip rectoral i la vicerectora
d’Estudis els esforços que s’han fet. Opina que gràcies a la flexibilitat i a
l’esmentat esforç s’ha perfilat un pla satisfactori des del seu punt de
vista. Els càlculs s’han fet per a satisfer la comunitat d’estudiants.
Encara que ha estat un procés llarg, el resultat és bo i demana el vot
favorable.

Se sotmet a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 38
vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 163/2009. “Aprovar els plans d’estudis per a
obtenir els títols oficials de grau següents:

. Grau de Dret

. Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració,
que s’adjunten com a annex.”  Annex IV.

Punt 6. Aprovació, de sol·licitud de l’EU de Magisteri “Ausiàs March” de
constituir una única CAT per a totes les titulacions del Centre.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” dóna les
gràcies per la sensibilitat demostrada, ja que entre els títols hi ha
qüestions comunes, i fins ara existia una única CAT per a totes les
titulacions.

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

ACGUV 164/2009. “Aprovar la constitució d’una única
Comissió Acadèmica de Títol (CAT) a l’Escola
Universitària de Magisteri “Ausiàs March” per a totes
les titulacions del Centre.”
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Punt 7. Estudi i aprovació, si escau, dels Criteris de la UVEG per a la
incorporació de titulats i titulades universitaris als nous graus.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es tracta
d’uns criteris mínims, en resposta a la demanda que hi ha, ja que la
voluntat és donar la màxima flexibilitat als centres perquè dissenyen un
curs que permeta ser graduats a diplomats i enginyers tècnics. Presenta
algunes modificacions que són acceptades.

S’obre un torn d’intervencions.

Lluis Hurtado demana la inclusió dels llicenciats perquè obtinguen el grau
i també algun curs per a obtenir el postgrau.

La vicerectora d’Estudis indica que aquesta opció està contemplada per
via de reoneixement de crèdits i no en aquesta proposta.

El vicerector de Postgrau contesta que, pel que fa al postgrau, està
preparant una normativa.

La directora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia agraeix a la
vicerectora la sensiibilitat i flexibilitat per tenir en compte titulacions que
inicialment no es veien reflectides en els criteris.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 42
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 165/2009. “Aprovar els Criteris de la
Universitat de València per a la incorporació de titulats i
titulades universitaris als nous graus resultats de
l’adaptació a l’EEES del sistema educatiu universitari
oficial, que s’adjunten com a annex.” Annex V.

Punt 8. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals del Servei d’Extensió
Universitària.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documenació 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 166/2009. “Aprovar les activitats puntuals del
Servei d’Extensió Universitària, que s’adjunten com a
annex.” Annex VI.

Punt 9. Resolució, si escau, 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.No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 167/2009. “No admetre a tràmit el recurs
presentat pel Departament d’Informàtica contra acord
133/2009 del Consell de Govern de la Universitat de
València, la resolució del qual s’adjunta com a annex.”
Annex VII.

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 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 168/2009. “Aprovar la concessió de comissió de
serveis a favor de Maria del Val Bermejo Sanz,
professora del Departament de Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica, per a prestar els seus serveis a la
Universitat Miguel Hernàndez, durant el curs acadèmic
2009/2010.”

ACGUV 169/2009. “Aprovar la concessió de comissió de
serveis, a favor de Juan Antonio Barcia Albacar,
professor del Departament de Cirurgia de la Universitat
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de València, per a prestar els seus serveis en l’Hospital
Clínic San Carlos de Madrid, durant el curs acadèmic
2009/2010.”

ACGUV 170/2009. “Aprovar la concessió de comissió de
serveis a favor de Juan Carlos Valderrama Zurián,
professor del Departament d’Història de la Ciència i
Documentació, per a prestar els seus serveis a la
Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana,
durant el curs acadèmic 2009/2010.”

ACGUV 171/2009. “Informar favorablemente la
solicitud a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a
favor del profesor Tomás García Perdiguero para que
preste sus servicios en el Departamento de Dirección de
Empresas Juan José Renau Piqueras de esta
Universidad, durante el curso académico 2009/2010.”

Punt 11. Transformació, si escau, 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 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 172/2009. “Transformar les places de
professorat que s’adjunten com a annex.” Annex VIII.

Punt 12. Aprovació, si escau, de places de promoció a cossos docents
universitaris, per al curs acadèmic 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. Afegeix que el quadre d’altres peticions no forma part de la
proposta que es presenta. Només es contempla la promoció del
professorat acreditat.

S’obre un torn d’intervencions.
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El degà de la Facultat de Dret demana una plaça més de promoció per a
Dret Civil, per tal d’ajustar-se a la realitat. A més hi ha cinc acreditats i
només han eixit dues càtedres. Pel que fa a Dret Penal hi ha una càtedra
vacant confirmada i en Dret del Treball hi ha també altra càtedra, però
pendent de confirmació. Proposa una nova dotació, ja que considera que
no s’haurien de barrejar les càtedres vacants amb les càtedres que es
creen pel dret a la promoció.

Joan Carles Carbonell s’adhereix a la intervenció del degà de la Facultat
de Dret i afegeix que en Dret Penal el professor que està en condicions
de promocionar està de baixa i no es pot saber la durada. Opina que el
més adequat és que les places de promoció suposen una dotació nova i
les vacants vagen per altre camí. No s’haurien de minorar o amortitzar
places confirmades per necessitats docents.

Ernest Cano fa referència a la despesa econòmica de la promoció i el que
suposa. Recorda que en el seu moment es va pronunciar en contra de
tota aquesta política, que ve marcada per les acreditacions que fa un
organisme alié. S’ha fet una promoció indiscriminada que ha perjudicat la
creació de noves places d’ajudant i d’ajudant doctor.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que s’està fent
un esforç considerable per promocionar a tots els acreditats i que la
política és que quan hi ha càtedres vacants siguen aquestes les que
s’han de cobrir per promoció abans de fer noves dotacions. Respecte a
Dret Penal entèn que es demana la retirada de la petició de promoció.
Contesta a Ernest Cano que no és el moment de questionar la normativa.

S’obre un segon torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret és conscient de l’esforç econòmic, però no
es poden perjudicar les àrees. Opina que a l’hora d’assignar dotacions no
s’han de mesclar els dos conceptes: personal i del departament. Insisteix
en la seua proposta de promoció d’una plaça per a Dret Civil i demana el
tractament adequat no una excepció.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que en la
pròxima convocatòria tindrà la seua oportunitat i per això no es perjudica
ningú. Proposa eliminar la plaça de Dret Penal i mantenir la resta de la
proposta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32
vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions, es pren l’acord següent:
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ACGUV 173/2009. “Aprovar la promoció de places de
professorat als diferents cossos docents universitaris
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a
annex.” Annex IX.

El rector demana comprensió, ja que la política de promoció té un cost
econòmic que no es pot allargar eternament i recorda que fins ara cap
professor acreditat s’ha quedat sense opció de promocionar.

Punt 13. Concessió, si escau, de venia docendi a professors.

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. Demana el vot favorable per a totes les propostes.

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

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

ACGUV 174/2009. “Concedir venia docendi als
professors que tot seguit s’esmenten per a impartir
docència en els centres adscrits següents, durant el curs
acadèmic 2009/2010:

Professor Departament Centre adscrit
Alberola Colomer,
Pilar

Didac. Llengua i la
Literatura

Florida Universitària

A l b o r s  O r e n g o ,
Carmen

Didac. I Organització
Escolar

Florida Universitària

San Martin Ciges,
Eduardo

Infermeria EU Infermeria La Fe

Rodr igo  Segura ,
Francesc

Didac. Llengua i la
Literatura

Florida Universitària

Soda Fernández ,
Núria

Infermeria EU Infermeria Ntra.
Sra. Del Sagrado
Corazón (Castellón).”

Punt 14. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvs d’àrea de
coneixement.

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

ACGUV 175/2009. “Aprovar la sol·licitud del professor
contractat doctor Juan Gutiérrez Aguado de canvi de
l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes
Informàtics del Departament d’Informàtica a l’àrea de
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.”

Punt 15.  Aprovació, si escau, de l’acord de creació del Centre de
Postgrau de la UVEG.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que un
terç dels estudiants de postgrau són estrangers i cal fer una oferta
integrada de postgraus propis i oficials. Es pretèn coordinar la capacitat
de gestió de postgrau i, per tant, el que es presenta és un centre de
coordinació, consensuat amb els altres centres de la Universitat.
L’objectiu és donar una imatge única i integrada de cara a  la societat en
general. Hi ha 7.500 sol·licituds de postgraus sense comptar les del
màster de secundària. A més, quasi un terç dels estudiants són
estrangers i hi ha màsters interuniversitaris, la qual cosa complica la
gestió. Afegeix que el document que es presenta té informe favorable de
la Comissió de Postgrau, de la Comissió d’Estatuts i de la Junta
Consultiva.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PAS indica que no s’ha complert el tràmit que
marca la disposició addicional tercera dels Estatuts d’emetre informe de
la Junta de PAS quan es proposa adscriure un servei general a un centre.
Demana aclariment sobre la formació continuada i demana que es retire
aquest punt i el següent de l’ordre del dia.

Ernest Cano demana que en l’acord que es prenga s’haurien d’evidenciar
compromisos. Està d’acord amb la doble gestió, però també s’hauria de
posar en marxa l’altre model de gestió en centres (la coordinació de la
que es parla); també s’haurien d’explicitar les necessitats de personal
tant en les facultats i escoles com en el Centre i no hi ha assignació
pressupostària. Aquestes qüestions s’haurien d’aclarir el més prompte
possible.
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El president de la Junta de PDI indica que aquesta proposta és
precipitada perquè afecta moltes persones d’aquesta Universitat. Hauria
d’haver passat per Mesa Negociadora perquè tots coneguen la
problemàtica.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i de PAS indica que el
procediment emprat és el mateix que quan es va crear el Centre Sanchis
Guarner. Les necessitats de personal estan en funció dels models de
gestió i del disseny d’estructura que es faça en centres i instituts.

El vicerector de Postgrau informa que no es modifica l’estructura del
servei general. Pel que fa a la formació continua que apareix, és
l’externa. Està d’acord amb la intervenció d’Ernest Cano i indica que el
Centre de Postgrau tindrà la seua assignació pressupostària.

El president de la Junta de PAS indica que hauria d’haver un model de
previsió i no improvisar.

El degà de la Facultat de Dret manifesta la seua preocupació perquè
s’opte per un model mixt si no es coneix el cost addicional, ja que pot
gravar la part econòmica. També és important la proximitat entre
l’estudiant i la gestió. Si el centre decideix mantenir la gestió
administrativa dels màsters, podria en algun moment revocar aquesta
decisió?.

Dulce Contreras explica el seu vot en blanc de la Junta Consutiva. Li
preocupa la centralització de recursos i al mateix temps el que es
mantinguen en els centres, i que dependrà d’on estarà ubicat el Centre
de Postgrau. Opina que és molt complicat i no veu clar que s’aprove en
aquesta sessió, amb la situació econòmica que patim.

El vicerector de Postgrau explica que aquest és un primer pas. És
important que des de l’exterior el Centre de Postgrau tinga una visibilitat
clara.

El president de la Comissió d’Estatuts indica que hi ha tres textos
diferents  en la documentació.

La secretària general aclareix que el darrer text és el que recull els
suggeriments de les comissions i sobre ell ens hem de pronunciar.

El rector indica que és complicat articular un model amb el qual tots
esten d’acord. A la vista de les intervencions anteriors, proposa que es
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retire aquest assumpte i el següent i que emeten l’informe corresponent
les Juntes de Personal, la qual cosa s’accepta.

Punt 16. Nomenament, si escau, de director /a del Centre de Postgrau.

Queda retirat.

Punto 17.  Aprovació, si escau, dels plans d’estudi de les titulacions
oficials de màster i programes de doctorat.

El vicerector de Postgrau presenta l’asumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretària General.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que
hi ha una errada en la denominació del tercer màster, que es corregirà.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 26
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 176/2009. “Aprovar els plans d’estudi de les
titulacions oficials de màster i els programes de
doctorrat següents:
. Màster universitari en Estudios hispánicos avanzados:
aplicaciones e investigación.
. Màster universitari en Optometría avanzada y ciencias
de la visión.
. Màster universitari en Asesoramiento lingüistico y
cultura literaria: aplicaciones al contexto valenciano.
. Màster universitari en Atención socio-sanitaria a la
dependencia.
. Màster universitari en Bienestar social. Individual,
familiar i grupal.
. Màster universitari en Trabajo social comunitario.
Gestión y evaluación de servicios sociales.
. Màster universitari en Ciencias actuariales y
financieras.
. Màster universitari en Lifelong learning. Educación,
empleo i transformación social.
 , Màster universitari en Política, gestión y direción de
organitzaciones educativos.
. Màster universitari en Psicopedagogia.

. Programa de doctorat en Atención socio-sanitaria a la
dependencia.
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. Programa de doctorat en Lengua, literatura y cultura  y
las aplicaciones al contexto valenciano.
. Programa de doctorat en Estudios hispánicos
avanzados.
. Programa de doctorat en Optometría y ciencias de la
visión.
. Programa de doctorat en Enfermeria.
. Programa de doctorat en  Electroquímica, ciencia y
tecnología.
. Programa de doctorat en Neurociencia cognitiva
y necesidades educativas específicas”

Punt 18. Aprovació, si escau, de noves propostes d’estudis oficials de
postgrau i de la composició de les comissions elaboradores 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.

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

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

ACGUV 177/2009.
“1.  Aprovar les propostes d’estudis oficials de postgrau
següents:
. Màster universitari en Especialización en intervención
logopédica.
. Màster universitari en Ciencias de la actividad física y el
deporte.

. Programa de doctorat en Investigación e intervención
en ciencias de la actividad física y el deporte.

2. Aprovar els nomenaments dels membres de les CEPE
que s’adjunten com a annex.” Annex X.

Punt 19. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa.

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.

Intervenen el degà de la Facultat de Dret i la degana de la Facultat de
Geografia per demanar el vot favorable.
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Se sotmet a votació secreta i conjunta i obtenen el resultat següent.
. Dra. Seyla Benlabib: 40 vots a favor.
. Dra. Virginia Trimble: 40 vots a favor.
. Dr. Jon Sobrino: 39 vots a favor  i 1 en blanc.
. Dr. Thomas Glick: 40 vots a favor.
. Dr. Montés Penadés: 39 vots a favor i 1 en blanc.

Votació de les propostes de Medalles:
. Misteri d’Elx: 40 vots a favor.
. Raimon: 40 vots a favor.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 178/2009. “Nomenar doctors honoris causa per
la Universitat de València als doctors i doctores
següents:

. Dra. Seyla Benhabib.

. Dra. Virginia Trimble

. Dr. Jon Sobrino

. Dr. Thomas F. Glick

. Dr. Vicente L. Montés Penadés.”

Punt 20. Aprovació, si escau, de cursos curriculars de lliure elecció del
Servei d’Educació Física i Esportiva.

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’intervencions. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 179/2009. “Aprovar la realitzció de cursos
curriculars de lliure elecció,, corresponents al curs
acadèmic 2009/2010, del Servei d’Educació Física i
Esports, que s’adjunten com a annex.” Annex XI.
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Punt 21. Estudi i aprovació, si escau, del conveni per al desenvolupament
de l’Institut d’Investigació Sanitària entre la Universitat i l’Hospital Clínic
Universitari de València.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta la documentació
que hi ha en el web de la Secretaria General. Proposa una modificació en
la condició segona: canviar “degà de la Facultat de Medicina” pel “ rector
o rectora”, ja que millora la proposta inicial. Afegeix que té l’informe
favorable de la Comissió d’Estatuts i d’nvestigació.

S’obre un torn d’intervecions.

La directora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia dóna suport a la
modificació proposada.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia també dóna
suport a la proposta de modificació i agraeix la sensibilitat demostrada
en aquest assumpte.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (33 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 180/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració per al desenvolupament de l’Insitut
d’Investigació Sanitària entre la Universitat i l’Hospital
Clínic Universitari de València, el text del qual s’adjunta
com a annex.” Annex XII.

Punt 22. Informe sobre concessió d’obra pública.

El vicerector d’Infraestructures presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
es tracta de la construcció d’una piscina coberta i climatitzada en el
Campus de Blasco Ibañez. El cost per als usuaris seria el mateix que les
municipals, i permetria fer les pràctiques dels títols del FCAFE i de
Fisioteràpia, que ara han d’anar a la piscina d’Abastos.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport demana
que s’incloga l’ús investigador i demana el suport a la proposta encara
que considera que no estan cobertes totes les necessitats de la
Facultat.
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La directora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia està d’acord amb la
proposta que resoldria les pràctiques d’hidroterapia dels alumnes de
Fisioteràpia.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (36 vots a favor) es pren l’acord següent:

ACGUV 181/2009. “Informar favorablement sobre
l’autorització de la contractació d’una concessió d’obra
pública per a la construcció i posterior explotació d’un
centre esportiu que inclourà piscina coberta, sales de
fitnes, spa i gimnàs en el Campus de Blasco Ibañez,
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a
annex.” Annex XIII.

Punt 23. Informe sobre desafectació de l’immoble de la UVEG del carrer
Hugo de Montcada i, aprovació, si escau, per autoritzar la seua
enajenació.

El gerent 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 182/2009.
“1. Informar favorablement i sol·licitar al Consell Social
l’autorització per tal de procedir a la desafectació de
l’immoble propietat de la Universitat al C/ Hugo de
Montcada, d’acord amb la documentació que s’adjunta
com a annex.

2. Iniciar el procediment d’enajenació, condicionat a
l’autorització del Consell Social, per tal de donar
compliment a l’article 207 dels Estatuts” Annex XIV.

Punt 24. Proposta i aprovació, si escau, de l’autorització per a la cessió
de drets de la venda d’energia solar fotovoltàica en favor de tercers.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Es tracta d’una cessió de drets en
favor del Banc de Santander, durant un període de vigència de 14 anys.
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S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PDI no entén la proposta de venda, ja que els
resultats són positius.

El rector indica que és una qüestió de garanties.

El gerent recomana aquesta proposta perquè facilita la relació amb les
entitats financeres que tenen capacitat de concessió de crèdit.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 183/2009. “Informar favorablement sobre
l’autorització per a la cessió a favor de BANSALEASE
dels drets provinents de la venda d’energia solar
fotovoltàica, com a garantia en cas d’incompliment del
pagament per part de la Universitat de València, segons
s’estableix a la proposta de conveni que s’adjunta com a
annex, i facultar al mateix temps al gerent de la
Universitat de València per a la signatura del document
de cessió.” Annex XV.

Punt 25. Modificacions pressupostàries.

No hi ha proposta.

Punt 26. Torn obert de paraules.

Miquel Coll pregunta la vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS per
la situació en què es troben les homologacions de PAS i li demana que
faça un major esforç per arribar a un acord per donar compliment a
l’acord del Claustre,  ja que, per ara, el desacord és greu.

Arnau Alonso manifesta la seua queixa respecte de l’acte d’obertura de
curs, ja que la polícia li va impedir l’accés al Paranimf. Considera que
aquesta actitud dificulta els debats sobre el procés de Bolonya. Així
mateix, en l’anterior Consell de Govern es va comentar el decret de
taxes, on es tracta de manera desigual als estudiants de llicenciatura i de
grau i es va dir que es prendrien mesures. Pregunta si s’ha fet alguna
cosa.
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Lluís Hurtado indica que no se’ls ha informat sobre l’aprovació de la
Normativa de Permanència dels Estudiants i manifesta la seua
disconformitat. Pregunta quins efectes pot tenir sobre els estudiants.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica informa sobre la
situació en què es troba l’assumpte del control horari del professorat.
Indica que hi ha una sentència que cal complir i anuncia que el sistema de
gestió de la docència està pràcticament enllestit i començarà a aplicar-se
al novembre, de forma experimental, al Campus de Burjassot i, en tota la
Universitat, al gener.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS respon a Miquel Coll que
el desacord greu de què parla no és tal, sinó que es tracta que l’aplicació
concreta del 2% i una part dels diners de l’any que ve no és suficient per
a complir l’acord de condicions de treball previst per al 2009/2011.
S’està intentant trobar propostes favorables.

El delegat d’Estudiants contesta Arnau Alonso que la polícia no respon a
les ordres de l’equip rectoral i que no va poder entrar al Paranimf perquè
no hi havia confirmat la seua assistència. Pel que fa a la Normativa de
Permanència dels Estudiants, l’aprova el Consell Social, segons el que
proposen les CEPE.

La vicerectora d’Estudis afegeix que el programa Verifica exigeix una
normativa de permanència, i així apareix en els nous títols de grau.

El rector confirma que no es donà cap instrucció a la polícia en l’acte
d’inauguració del curs. Pel que fa al procés de Bolonya, es procurarà que
no implique augments de despeses ni perjudicis per als estudiants.

Finalment anuncia que el proper Consell de Govern està previst per a la
primera setmana de novembre.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
13’15 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


