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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 3 de novembre 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 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

Directora EU Fisioteràpia:
Celedonia Igual Camacho

Director EU Infermeria I
Podologia: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez
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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. 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. 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 Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Derecho: José Vicente
Zafra Pertusa

Representant Consell Social:
Alfonso Maldonado Rubio

Representant Consell Social:
Amparo García Chapa

Representant Consell Social:
Lourdes Soriano Cabanes

(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

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

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

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 de
stembre de 2009.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret presenta modificacions que són
acceptades.

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

ACGUV 184/2009. Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 29 de setembre de 2009, amb les modificacions
següents:

. A la pàg. 9. 1r. paràgraf  substituir “superior a 50” per
“de 50 per itinerari” .
. A la pàg. 13 1r paràgraf queda amb la redacció
següent:
“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
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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.”
. A la pàg, 16, 5è paràgraf afegir darrere de “model
mixt”, “ si no es coneix el cost addicional”.

Punt 2.- Informe del rector.

El rector dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern,
representants del Consell Social: Alfonso Maldonado Rubio, Amparo
García Chapa i Lourdes Soriano Cabanes.

Dóna les gràcies pel seu treball als anterior membres Juan Antonio
Gabaldón Dominguez, Teresa Puchades Olmos i Alejandro Soliveres
Montañes.

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

. Joaquin Català, catedràtic de Física i  Dr. Honoris Causa per la nostra
Universitat.
. Salvador Lledó Matoses, professor associat assistencial en la Facultat
de Medicina i Odontologia i cap del servei de Cirurgia de l’Hospital Clínic
Universitari.

El 5 d’octubre  es va reunir l’Assemblea General de la CRUE i desprès el
Consell d’Universitats. El ministre va agrair a les universitats el treball fet
en els graus i en el Campus d’Excel·lència, i va manifestar que es donaria
prioritat al sistema de beques. També va informar sobre l’acomiadament
de Gemma Rauret al front de l’ANECA.

 El president de la CRUE va manifestar la preocupació per la disminució
del pressupost d’investigació per al 2010. El secretari general va
informar sobre el Campus d’Excel·lència i com s’havien valorat les
propostes.

El director general va fer un informe sobre els títols de grau i màster. Pel
que fa als processos de verificació, s’ha produït una acceleració i s’han
agilitzat les respostes.
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S’hi va parlar també sobre una modificació del RD.1393 i d’una proposta
d’Ordre ministerial per modificar l’Ordre que regula el màster de
secundària. Aquesta proposta presentava dues variants: la introducció
d’una disposició transitòria on el domini de la llengua estrangera podrà
ser acreditada per l’estudiant a la finalització del màster i una segona
disposició transitòria on es fixa el percentatge de crèdits presencials en
65%. Ambdues per al 2009/10.

També s’hi va dir que els estudiants de màster podran presentar-se a
oposicions i subordinar l’oposició a l’aprovació del màster.

Respecte de l’accés dels estudiants a la universitat, el criteri majoritari
és que hauria de solventar-se el problema que es pot presentar si no es
modifica el decret. S’ha creat una comissió, però encara no s’ha reunit i
per tant, el problema no s’ha solucionat i podem trobar-nos amb
situacions díficils.

Pel que fa a la transformació dels actuals titols en graus oficials, el
Ministeri s’adonat que hi ha universitats privades que estan fent
sistemes de conversió, i el govern vol regular-ho.

Pel que fa a l’accés del professorat, a efectes normatius es fixa la data
límit del 2 de juny de 2010 per a convocar places de professorat
funcionari per a habilitats.

Comunica que s’ha creat un observatori universitari per a beques i ajudes
als estudis.

Comunica també que ha cessat el president de la Junta Electoral,
Vicente Muñoz Sanjosé al que agraeix la seua tasca i el 17 d’octubre ha
estat nomenat Carlos Alfonso Mellado, al que felicita pel seu càrrec.

També felicita:

. L’economista Oliver Williamson, doctor Honoris Causa per la Universitat
de València, des de 2004, ha obtingut amb la Dra. Ostrom, el Premi
Nobel  d’Economia d’enguany.

. Josep Vicent Boira, cap del Servei de Política Lingüísticaa ha guanyat el
premi Ramon Trias Fargas, d’assaig polític, per l’obra La Commonwealth
catalano-valenciana, la formació de l’eix mediterrani al segle XX, les
relacions econòmiques de Catalunya i València.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.3 DE NOVEMBRE DE  2009

-6

. Rafael Crespo, degà de la Faculat de Ciències Matemàtiques, ha estat
elegit president de la Conferència de Degans i Directors de
Matemàtiques.

. El professor Rafael Tabares Seisdedos, del Departament de Medicina;
Eduardo J. Aguilar, de l’Hospital Clínic, i el professor Balanzá-Martínez ,
de l’Hospital Peset Aleixandre, han estat guanyadors del premi
d’investigació d’Excel·lència en Psiquiatria, atorgat per la Societat
Espanyola de Psiquiatria Biològica.

. El professor Jordi Garcés, catedràtic del Departament de Treball Social i
Serveis Socials de la Facultat de Ciències Socials ha estat nomenat
doctor Honoris Causa per la Universidad San Pedro de Chimbote,  Perú.

. José Maria Peiró Silla, catedràtic de Psicologia de les Organitzacions i
director de l’institut de Psicologia dels Recursos Humans,
Desenvolupament Oorganitzacional i Qualitat de Vida Laboral, ha estat
nomenat professor honorari de la Universitat San Marcos de Perú.

. La Facultat de Psicologia forma part del grup d’excel·lència de les
universitats europees de l’informe XHE(Excellence Ranquing 2009), que
elabora el Center for Higher Education i Development, per ofertar els
millors màsters en set àrees de coneixement.

. A la Unitat de Control intern li ha estat atorgada per part de la Càtedra
UNESCO de Direcció i Gestió Universitària de la Universitat Politècnica de
Catalunya, el premi a la millor pràctica en Direcció i Gestió Universitària
en aquesta modalitat, per les auditories d’eficàcia i eficiència: informes
execució pressupuestària.

D’altra banda indica que respecte del Campus d’Excel·lència
Internacional, el 23 de juliol de 2009 el govern va fer la convocatòria. La
nostra Universitat ha fet un projecte encapçalat pels vicerectors
d’Investigació i Política Científica i de Convergència Europea i Qualitat,
OTRI, el SAP. Aquest projecte rep el nom de NAU NOVA i ha estat
valorat molt positivament sent un dels quinze seleccionats en primera
instància. El projecte de la Universitat Politècnica s’associa al nostre
havent-se canviat la primera resolució en què apareixia com un projecte
agregat al nostre.

Agraeix l’esforç  a les persones que han fet possible aquest projecte i els
felicita pel resultat obtingut. Està molt satisfet perquè la Universitat
tindrà la capacitat de donar un salt endavant molt  important. El dia 25
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de novembre es defensarà a Madrid, la proposta per a aconseguir el
Campus Internacional.

Informa que l’Observatori Astronòmic celebra el seu centenari i el dia 11
serà la inauguració de les noves instal·lacions en Aras de los Olmos.

Informa que la Universitat de València ha estat guardonada amb la
Medalla de la Universitat de Sofia de Tokio per la política de relacions
internacionals i difusió de les llengües i la cultura.

Comunica que la setmana passada el congrés Motiva va reunir a València
a experts internacionals en emprenduria. La xarxa Motiva és un foro de
caràcter iberoamericà, que té, entre altres comeses: fomentar la cultura
que dóna  empenta a nous projectes, donar suport a la creació
d’empreses i consolidar les relacions entre les diferents universitats en
aquests assumptes.

S’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa de la
Universitat de València (ADEIT) per regular la col·laboració d’ambdues,
concretament les accioins que tinguen per objectiu millorar i consolidar
les relacions de la Universitat amb l’entorn econòmic i empresarial.

. Conveni de col·laboració amb la Fundació Aeco i Bancaixa amb
l’objecte d’establir el marc de col·laboració per a la creació i el
desenvolupament del Servei d’Orientació i Intermediació Laboral per a
estudiants i titulats d’aquesta Universitat en possessió del certificat de
minusvalia.

. Conveni de col·laboració amb la Fundació Científica de la Asociación
Española contra el Cáncer en matèria d’ajudes per a investigadors en
l’àmbit de l’oncologia.

. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia, que farà una
cessió de l’Edifici de Correus o Palau de Comunicacions, pr un temps de
25 anys, prorrogables per oferir en ell una seua permanent del Centre
Internacional de Gandia de la Universitat de València.

. Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat de
València, fundació cultural privada que coopera en el compliment dels
fins de la Universitat de València, la Universidad de El Salvador (UES) i
l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia, per portar a terme el
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projecte Consultas para la atención y Formación en Salud Materno-
Infantil, Nutrición, Terapia Respiratoria, Laboratorio Clínico, Fisioterapia,
Educación para la Salud (Salud Preventiva) y Salud Rural (El Salvador).

. S’ha prorrogat el conveni de col·laboració amb la Ministra de Salud
Pública y Asistencial Social de El Salvador y el rector de El Salvador, que
tenia com a objectiu el projecte de Cooperació Intrenacional Dotación de
un Centro de Atención oftalmológica y auditiva para la población infantil
en El Salvador –Centro Regional de Salud Valencia-.

. Conveni de col·laboració, mitjançant la Facultat de Ciències
Socials,amb l’Ajuntament de Paiporota, per dur endavant el projecte
Acción comunitaria y municipio de Paiporta; elementos diagn´osticos y
epidemiológicos.

. Acord marc de col·laboració amb l’Associació d’Auditoria (ISACA-CV)
per a la realització en comú d’activitats de divulgació, de formació i
d’investigació.

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

El rector cedeix la paraula la vicerectora d’Estudis perquè informe sobre
el decret que regula l’accés a la Universitat.

La vicerectora d’Estudis indica que la comissió mixta s’ha reunit i han
arribat a alguns acords, com modificar el Reial Decret pel que fa al
nombre d’assignatures  i eliminar la referència als cinc dies per a veure
l’examen desprès de la prova. Pel que fa a la regulació de l’accés des de
la formació professional, es va comunicar que ho estaven estudiant. Es
va demanar una solució abans de cap d’any i la directora general va dir
que es milloraria el que fóra millorable. Per tant, opina que es poden fer
proves específiques per a estudiants que provinguen de formació
professional per a accedir a la Universitat

D’altra banda informa que el 29 d’octubre es va reunir la RUNAE amb la
directora general d’Orientació del Ministeri per tractar sobre l’Estatut de
‘Estudiant i s’està preparant un nou document.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS informa que el 25
d’octubre es van fer les oposicions per a accedir al grup bàsic. Felicita al
Servei de Recursos Humans de PAS per la gestió i organització
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d’aquestes proves, i a tots els col·laboradors i col·laboradores, ja que
no hi ha hagut cap incidència.

S’obre un torn d’intervencions.

Lluís Hurtado sol·licita tenir accés a l’esborrany de l’Estatut de
l’Estudiant. Fa constar que el Ministre d’Educació ha ignorat als
estudiants d’aquesta Universitat i volen fer gestions per tal de reunir-se.
D’altra banda recorda al rector que fa tres setmanes que va sol·licitar un
pronunciament de condemna per les agressions a uns estudiants que
varen ser atacats per motius ideològics i per les agressions produïdes el
9 d’octubre en la Marxa Cívica. Demana que es condemnen aquests
actes.

Arnau Alonso se suma a la queixa anterior i pregunta si hi ha novetats
respecte del màster d’Advocacia i si s’han produït les reunioins entre el
Ministeri de Justícia i el d’Educació.

El rector informa que no hi ha cap novetat, ja que no hi ha cap resolució.

El degà de la Facultat de Dret afegeix que estan pendents del nou
esborrany de reglament que desenvolupe el decret. En eixe moment
convocaran Conferència de degans i informaran a la Facultat.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” opina, pel
que fa a l’accés a la Universitat, des de la formació professional, que és
una falta de respecte als estudiants de batxillerat i que el Ministeri no té
intenció de canviar-ho. Demana que es faça un comunicat als IES i
col·legis adscrits de la Universitat de València donant informació i que
es done suport als centres que demanen fer proves específiques per
defensar la mesura i el resultat.

El rector manifesta el seu acord respecte a  la comunicació. Pel que fa al
suport s’hauria de prendre un acord i proposa que vinga una proposta al
proper Consell de Govern.

Punt 3. Aprovació, si escau, de l’oferta de cursos d’extensió universitària
2009/2010.

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 de
406 cursos, dels quals 102 són a proposta d’organismes externs i la
resta d’organismes interns.
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 185/2009. “Aprovar l’oferta de cursos
d’extensió universitària i el seu reconeixement en crèdits
de lliure elecció, corresponent al curs acadèmic
2009/2010, que s’adjunta com a annex.”  Annex I.

Punt 4.- Aprovació, si escau, de nous plans d’estudi de grau en:
Infermeria, Podologia, Física, Òptica i Optometria, Matemàtiques,
Química. Medicina i Odontologia.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que s’indica en la convocatòria. Informa que la Junta
Consultiva va emetre el seu informe el 29 d’octubre. Resten pendents
dues propostes de grau: Geologia i Veterinària i no tenien l’informe de
viabilitat les propostes d’Infermeria i de Podologia. Per això la Junta
Consultiva les va retirar, encara que els plans s’ajustaven als criteris
aprovats pel Consell de Govern.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria afegeix que l’informe de
viabilitat estaba lliurat el mateix dia 29 per la vesprada. Prega que es
voten aquestes propostes a falta de l’estudi de viabilitat per la Junta
Consultiva.

La vicerectora d’Estudis indica que la proposta del grau de Química es va
informar favorablement condicionada a què el nombre d’estudiants dels
grups de laboratori siga de setze i, a més la Junta Consultiva, per
unanimitat, ha fet la consideració general següent: Tant l’optativitat com
els itineraris i el nombre d’estudiants per tipus d’aula dels graus hauran
d’ajustar-se als criteris generals de l’Oferta Acadèmica de Curs.

El president de la Junta de PDI intervé respecte del grau de Química.  El
departament de Geologia va presentar una al·legació al pla que estava
molt fonamentada i assegura que la majoria de graus de Química
verificats per l’ANECA tenen com a matèria bàsica la Geologia. A la vista
de la resposta de la CEPE, no entèn per a què serveix el termini
d’exposició pública. Opina que les argumentacions s’haurien d’explicar
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millor i sol·licita una solució, ja que a més els professors de Geologia es
quedarien sense docència.

La degana de la Facultat de Química llegeix un escrit de la CEPE del
centre i demana el mateix tractament que per a la resta de les propostes
de grau. A més, la proposta va ser aprovada per ampla majoria en els
departaments i en la Junta Consultiva.

La vicerectora d’Estudis contesta que el tractament ha estat el mateix.

El rector indica que no és insensible a la problemàtica del col·lectiu de
geologia i en aquesta Universitat s’ha renunciat a fer un curs bàsic de
Ciències que afectaria no només a Química, sinó a la resta de titulacions
de Ciències. Més endavant es farà una proposta de pla d’estdudis del
grau de Geologia i hi ha voluntat d’implantar-lo. Pel que fa als graus
d’Infermeria i Podologia proposa una aprovació condicionada a l’informe
de la Junta Consultiva.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació indica que
l’informe de la Junta Consultiva és preceptiu.

Joan Carles Carbonell indica que encara que és preceptiu és de tràmit i
sera valid aprovar-lo condicionadament.

Ernest Cano està d’acord i recorda que els plans els aprova el Consell
d’Universitats.

El rector sotmet a votació les propostes de grau d’Infermeria i Podologia.
La votació es fa a mà alçada i per 37 vots a favor, cap en contra i 1
abstenció, s’aproven.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia agraeix la
sensibilitat demostrada

A continuació se sotmet a votació la resta de propostes. La votació es
fa a mà alçada i per 35 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció,
s’aprooven.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 186/2009.
“1. Aprovar els plans d’estudis per a obtenir els títols
oficials de grau següents:
. Grau en Física
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. Grau en Òptica i Optometria.

. Grau en Matemàtiques.

. Grau en Química.

. Grau en Medicina.

. Grau en Odontologia
que s’adjunten com a annex.

2. Aprovar els plans d’estudi per a obtenir els títols
oficials de grau següents, condicionats a l’emissió de
l’informe preceptiu de la Junta Consultiva:
. Grau en Infermeria.
. Grau en Podologia
que s’adjunten com a annex.” Annex II.

Punt 5. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.

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

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

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

ACGUV 187/2009. “Aprovar les activitats puntuals
d’extensió universitària, que s’adjunta com a annex.”
Annex III.

Punt 6. Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l’Estructura de
Recerca disciplinar “Reconeixement Molecular i Desenvolupament
Tecnològic (REMOTE).

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. L’estructura és de reconeixement molecular, constituït per
grups d’investigació que venen de diferents departaments: Química
Orgànica, Farmacologia, Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, Geologia,
Química Analítica i un IU de Química Molecular de la Univ. Politècnica. Té
l’aprovació de l’ANEP i informe favorable de la Comissió d’Investigació.

El vicerector de Professorat i Organització Acadèmica afegeix que cap
dels seus membres no té reducció de docència.

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( 33 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 188/2009. “Aprovar la proposta d’Estructura
de Recerca Interdisciplinar “Reconeixement Molecular i
Desenvolupament Tecnològic” (REMOTE), la
documentació del qual s’adjunta com a annex.” Annex
IV.

Punt 7. Modificació, si escau, de l’acord sobre equivalències entre
certificats de coneixements de valencià que expedeix la UVEG i altres
certificats, títols i diplomes.

La vicerectora d’Organiització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Introdueix modificacions en els apartats 2.B, 3.B i 5.C. proposa
eliminar l’apartat 5.B i incloure’l com a 4.B

S’obre un torn d’intervencions.

Alfons Esteve indica que es tracta d’una adaptació al marc europeu
sobre coneixement de les llengües.

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

ACGUV 189/2009. “Modificar l’acord 14/2004 del
Consell de Govern de 27 de gener sobre aprovació de
taula d’equivalències entre certificats de coneixements
de valencià, que expedeix la Universitat de València i
altres certificats, títols i diplomes, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex V.

Punt 8. 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. Es pretèn
reforçar l’estructura de suport als estudis de postgrau, donant-li una
entitat considerablement positiva, ampliar el quadre directiu i articular de
forma més clara i racionalitzada la gestió econòmica dels postgraus, que
ha de ser institucional.  A més, és molt important donar una imatge
única i forta dels postgraus de la Universitat.
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L’estructura del centre de postgrau ja està contemplada en el campus
d’Excel·lència. La Universitat Politècnica també té un centre de postgrau
i hi ha la pretensió de fer un centre internacional de postgrau associat a
la Universitat Politècnica. Ara és urgent la creació. Informa que ha arribat
un escrit de la Facultat d’Economia demanant la modificació del text
respecte a l’elecció de director i sobre l’equip de direcció. Es podrà crear
una unitat de gestió en cadascun dels Campus de la Universitat de
València.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia fa referència a l’escrit que ha remés
la Facultat sobre el nomenament no democràtic del director del Centre.
Anuncia la seua abstenció, perquè és la tercera vegada que es porta a
aquest Consell de Govern”

Ernest Cano reitera la seua intervenció en el Consell de Govern anerior.
Opina que cal aclarir els dos models de gestió, tant de l’assignació
pressupostària com de gestió i un estudi sobre les condicioins de
personal i l’assignació de funcions.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia, com a
portaveu dels degans i directors de centre, indica que es va fer una
crítica a l’heterogeneïtat del Centre, i hi hagué falta de consens,
criticant-se la indefinició en quant a la política de gestió. També s’hi va
debatre molt amplament sobre l’hipoteca que suposa per al proper equip
de govern. Opina que és necessària la creació del Centre de Postgrau,
però no en aquestes condicions.

El rector recorda que el Consell de Govern és sobirà per prendre
decisions siga qui siga el rector, i el tema ha estat recurrent. Es
manifesta a favor de la proposta de creació encara que és millorable. Fa
referència a la complexitat que té en aquessts moments la gestió dels
postgraus (interuniversitaris, internacionals…..).

El vicerector de Postgrau demana coherència, ja que portem treballant
un any. Recorda el nombre de sol·licituds de cursos que hi ha i demana
el vot favorable.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” està
d’acord que el Centre de Postgrau és necessari, però no de la forma en
què es presenta. Opina que el postgrau no funciona bé en aquesta
Universitat i que no es pot definir un centre de Postgrau sense els
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interlocutors valids. Falten per aclarir moltes coses i no es parla del
finançament. S’hauria de seguir treballant.

José Emilio Boscá indica que els instituts universitaris estan a favor de la
creació del Centre de Postgrau, però tenint en compte totes les
consideracions i limitacions que s’han fet ací, i no està clar quin serà el
procés d’adscripció dels màsters al Centre de Postgrau o als centres,
departaments i instituts.

El vicerector de Postgrau indica que la gestió econòmica no es pot
aprovar perquè els pressupostos ja estan tancats, però l’equip de govern
es pot comprometre per al 2011. Aclareix que departaments i instituts
no poden fer-se càrrec de gestió d’estudiants, i per tant, tener adscrits
els màsters. No subscriu el que ha manifestat el director de l’Escola Univ.
de Magisteri i l’aprovació en comissió no va ser per continuar treballant,
sinó per dur una proposta a Consell de Govern.

El vicerector d’Economia recorda el model de distribució econòmica que
hi ha. Quan s’aprove el pla plurianual de finançament es modificarn els
models de ditribució interna.

La degana de la Facultat de Química pregunta si hi ha alternativa al
Centre de Postgrau i entén que la Universitat de València ha de fer una
oferta clara a l’exterior, i a més, es donen les dues opcions d’adscripció.

El vicerector de Postgrau indica que hi ha altres models de gestió, però
ha d’estar clar per als estrangers que desitgen estudiar un postgrau.

El rector indica que hi ha objeccions al redactat, no al concepte.
Consideera que ha d’haver-hi consens, ja que és una decisió estratègica.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” opina que la
qüestió és saber on anem i les conseqüències, que encara no s’han
resolt.

Santiago Noguera indica que la situació actual és insostenible, però cal
començar. Opina que no podem mantenir-nos en la indefinició, i només
avançant es poden clarificar coses. A més, totes les universitats
importants han pres un acord semblant.

El degà de la Facultat de Dret demana que s’aprove, i es treballe en
reformular el text en el que siga necessari.
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Magadalena López afegeix que s’aprovat la proposta en la Comissió
d’Estatuts. Considera que un dels problemes de fons és l’adscripció de
màsters al Centre de Postgrau o als centres i això es pot fer amb
posterioritat.

El rector sotmet a votació la proposta i li demana al vicerector de
Postgrau que es cree una comissió per a reformular el Reglament. La
votació es fa a mà alçada i per 30 vots a favor, 3 en contra i 5
abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 190/2009. “Aprovar l’acord que s’adjunta com
a annex, sobre la creació del Centre de Postgrau de la
Universitat de València.” Annex VI.

Punt 9. Aprovació, si escau, de les directrius per al reconeixement de
crèdits en estudis conduents a l’obtenció dels títols de màster
universitari i doctor/a.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria iPodologia planteja
dubtes que el vicerector aclareix.

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

ACGUV 191/2009. “Aprovar les directrius per al
reconeixement de crèdits en estudis conduents a
l’obtenció dels títols de màster universitari i doctor/a,
que s’adjunten com a annex.” Annex VII.

Punt 10. Resolució, si escau, de recursos sobre concessió de premi
extraordinari de doctorat.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secrearia General. Afegeix que
té informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau.

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 192/2009. “Desestimar el recurs presentat pel
Sr. Joan Carles Bernard i Garcia, contra la concessió del
premi extraordinari de doctorat, d’acord amb la
resolució que s’adjunta com a annex.” Annex VIII.

Punt 11. Concessió, si escau, de veniae docendi a diversos professors.

El vicerector de Professorat i Organització Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que acompanya la
convocatòria.

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

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

ACGUV 193/2009. “Concedir venia docendi a la
professora Sandra Molines Borrás per a impartir
docència al centre adscrit Florida Universitària, durant
el curs acadèmic 2009/2010.”

Punt 12. Aprovació, si escau, de sol·licituds de promoció de TU a CU.

El vicerector de Professorat i Organització 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 194/2009.
“1) Aprovar la proposta de promoció de les places de
plantilla, la dotació de les quals tindrà efectes de l’1 de
gener de 2010, i que es relacionen a continuació:

AREA CONEIXEMENT DOTACIONS
Geografia Física 1 CU
Dret Financer i Tributari 1 CU

2) Aprovar la dotació d’una plaça de CU de Dret del
Treball amb el compromís d’amortitzar/minorar la
càtedra vacant número 352 després de la provisió..”
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Punt 13. Aprovació, si escau, de canvis d’àrea de coneixement.

El vicerector de Professorat i Organització 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 director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria aclareix que no és
una àrea nova, sinó la unió de dues àrees de coneixement, i que la
proposta es fa per millorar l’ordenació acadèmica.

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

ACGUV 195/2009. “Aprovar les sol·licituds de canvi de
l’àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics del
departament d’Informàtica a l’àrea de Ciències de la
Computació i Intel·ligència Artificial dels professors
relacionats a continuació:

. EMILIANO TORRES MARTÍNEZ, Professor Associat

. FRANCISCO GRIMALDO MORENO, Professor
Ajudant Doctor
. MIGUEL LOZANO IBÁÑEZ, Professor Contractat
Doctor
. JOSÉ JAVIER SAMPER ZAPATER, Professor
Contractat Doctor
. MARIANO PÉREZ MARTÍNEZ, Professor
Contractat Doctor.”

Punt 14. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de professorat
contractual doctor i col·laborador.

El vicerector de Professorat i Organització Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Informa que totes són places de professorat
col·laborador.

S’obre un torn d’intervencions.

Alfons Esteve felicita l’ETSE i les Escoles Univ. d’Infermeria i Podologia,
de Fisioteràpia i de Magisteri per incloure en la convocatòria el
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coneixement del valencià. Demana al vicerector de Professorat i
Organització Acadèmica que en propers convocatòries es tinga en
compte la docència en valencià.

El director de l’Escola d’Infermeria i Podologia fa referència a l’escrit del
departament d’Infermeria que s’adjunta a la documentació, on s’explicita
el perfil de la plaça i es fa una nova proposta de tribunal més adient al
perfil proposta.

Magdalena López planteja correcció en les places de Treball Social, que
són acceptades.

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

ACGUV 196/2009. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals que s’adjunten com a
annex, per a convocar places de professorat
col·laborador.” Annex IX.

Punt 15. Aprovació, si escau, de la disposició de béns immobles i de
béns mobles d’extraordinari valor en el seu cas, per a l’ús de la Fundació
Parc Científic de a UVEG  i la Fundació Lluís Alcanyís.

El vicerctor d’Investigació i Política Científica 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.

Alfons Esteve demana la correcció d’una errada en el text, la qual cosa
s’accepta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34
vots a favor, cap en contra i 1 absenció, es prenen els acords següents:

ACGUV 197/2009. “Autoritzar la subscripció del
conveni marc de col·laboració entre la Fundació Parc
Científic de la Universitat de València de la Comunitat
Valenciana i la Universitat de València, que recull entre
d’altres la cessió de béns de la Universitat de València
per al seu ús i disfrute per la Fundació Parc Científic de
la Universitat de València, el text del qual s’adjunta com
a annex.” Annex X.
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ACGUV 198/2009. “Autoritzar la subscripció del
conveni marc de col·laboració, i el conveni específic
entre la Fundació Lluís Alcanyís i la Universitat de
València, que recullen entre d’altres la cessió dels béns
de la Universitat de València per al seu ús i disfrute per
la Fundació Lluís Alcanyís, els textos dels quals
s’adjunta com a annex.” Annex XI.

Punt 16. Ratificació, si escau, de la composició de la Junta Consultiva
(annex del Reglament).

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  Proposa el
manteniment de la mateixa distribució que hi ha en el Reglament.

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

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

ACGUV 199/2009. “Ratificar la composició de la Junta
Consultiva, d’acord amb l’annex del seu Reglament, que
s’adjunta.” Annex XII.

Punt 17. Nomenament, si escau, de membres per cobrir vacants en la
Junta Consultiva.

 La secretària general presenta l’assumpte i proposa que es vote amb el
següent punt de l’ordre del dia en una papereta única.

S’obre un torn  d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia presenta als candidats.: Mª Paz
Jordá Durá i Miguel Angel Pérez Benedito.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació explica la
proposta del seu centre amb els candidats següents: Alejandro
Mayordomo, Jesús M. Chornet i Francisco Beltrán i dóna suport al
candidat Alejandro Mayordomo.
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Punt 18. Nomenament, si escau, de representant de PAS i d’estudiants
per a la Comisió “Una Nau de Solidaritat”.

La secretària general proposa Trinidad Queixal (Pas) i Simón Ruedas
Lopez (Estudiant de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport).

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

Se sotmet a votació secreta les propostes dels punts 17 i 18 amb el
següent resultat:

Punt 17: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació:
Alejandro Mayordomo Pérez. 31 vots.
Francisco Beltrán Llavador:  2 vots.

Facultat d’Economia:
M. Paz Jordá Durá: 34 vots.

 Punt 18: Trinidad Queixal: 24 vots
  Simon Ruedas: 24 vots

Vots blancs: 1

Per tant, es prenen els acords següents:

ACGUV 200/2009. “Nomenar el professor Alejandro
Mayordomo Pérez, de la Facultat de Filosofia i Ciències
de l’Educació i la professora Mª Paz Jordà Durà, de la
Facultat d’Economia, com a membres de la Junta
Consultiva, per  a cobrir les vacants produïdes en
l’esmentat òrgan.”

ACGUV 201/2009. “Nomenar els següents membres de
la comunitat universitària per formar part de la
Comissió de Solidaritat amb el tercer món. Una Nau de
Solidaritat:
PAS: Trinidad Queixal Alejos.
Estudiant: Simón Ruedas López.”

Punt 19. Informe sobre la situació econòmica de la UVEG

El gerent presenta l’informe sobre la situació econòmica de la Universitat
de València que ha lliurat als membres del Consell en aquesta sessió i
que s’adjunta com annex XIII a aquesta acta. Opina que la situació
millorarà si arriben els 69 milons d’euros de la Generalitat. El pressupost
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de 2009 té crèdit suficient per a atendre als treballadors i proveïdors.
No hi ha figures sense cobertura pressupostària. Demana a tots la seua
col·laboració perquè s’avançarà el tancament de l’exrcici econòmic per
aprovar els comptes en el mes de març.

S’obre un torn d’intervencions.

Lluis Hurtado presenta un escrit dels companys del Consell de Govern de
la Universitat d’Alacant on tenen una problemàtica similar i pregunta si
es poden unir a d’ells.

El rector indica que no es pot assumir que el deute augmente. Si la
resposta de la Generalitat no és satisfactòria, s’haurà de pensar en altres
mesures. Opina que no hi ha cap problema en unir-se a la demanda dels
estudiants de la Universitat d’Alacant.

Alfons Esteve pregunta si l’informe del gerent hi és a la web.

El rector contesta que es pot fer pública.

Punt 20. Modificacions pressupstàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 21. Torn obert de paraules.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació manifesta que
és necessari que s’aprove la Comissió de Coordinació Acadèmica del
màster de Secundària i manifesta la seua sorpresa perquè la CCA del
màster de Secundària no ha arribat al Consell de Govern. Fa esment a la
Junta de Centre conjunta de la Facultat i l’Escola Univ. de Magisteri on es
va aprovar per unanimitat la composició d’aquesta comissió.

El vicerector de Postgrau contesta que la CCA ha estat aprovada per la
Comissió d’Estudis de Postgrau, ja que el Consell de Govern el que
aprova són les CEPE.

Lluís Hurtado pregunta si hi ha novetats sobre la situació de l’extensió
d’Ontinyent. Encoratja a que es facen reunions amb Conselleria,
Alcaldesa, etc. per tal d’aclarir els problemes que hi ha.

El rector contesta que s’ha reunit amb l’Alcaldessa per parlar de les
condicions en què estan i li va demanar una acció immediata. La



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.3 DE NOVEMBRE DE  2009

-23

conclusió a la que ha arribat és que la Universitat ha de fer-se càrrec de
tot i amb l’informe del gerent ha quedat clar que no es pot disposar dels
diners que es necessiten. És una assumpte que té pendent i proposa que
es faça pressió davant la Generalitat i altres entitats.

Miquel Coll pregunta a la vicerectora d’Organització dels Serveis i de PAS
sobre l’homologació dels llocs de treball de PAS. Desitja que es troben
propostes favorables i demana un esforç.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS anuncia que es farà una
nova proposta, ja que les que ha fet fins ara no han trobat recolçament
adequat.

Finalment, el rector recorda que el 26 de novembre de 2009 és la data
de les eleccions per renovar el Claustre.

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

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


