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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 1 de desembre de 2009, a les 9.30 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

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:
Jordi Vidal Perona

Representant departaments:
Vicente Liern Carrión

Representant departaments:
José Enrique Gallach Lazcorreta

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. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

PDI Fac. Economia: Joan Antoni
Lloret Badia

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

PDI Fac. Ciències Socials:
Magdalena López Precioso

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

Estudiant Fac. Dret: Arnau
Alonso Mompó

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

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

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS Fac. Dret: José Vicente
Zafra Pertusa
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Representant Consell Social:
Amparo García Chapa

Representant Consell Social:
Lourdes Soriano Cabanes

(sense vot):

Vicedegà Fac.  Filosofia i C.
Educació: Jesús Alcolea Banegas

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

Convidats:
Directora Unitat Igualtat: Amelia
O. Quiñones Fernández

Director del Servei de Prevenció,
Salut i Qualitat Ambiental: Marius
Fuentes

President de la Comissió
d’Estatuts: Alejandro Fernández
Lajusticia

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 3 de
novembre 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 degana de la Facultat d’Economia planteja una modificació que és
acceptada.

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



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.1 DE DESEMBRE DE  2009

-4-

ACGUV 202/2009.”Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 3 de novembre de 2009 amb les rectificacions
següents:
A la pàg. 14, canviar el paràgraf 3r per aquest:
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 era la tercera vegada que es porta a
aquest Consell de Govern”.

Punt 2. Informe del rector.

El rector anuncia que en acabar la sessió es procedirà al descobriment de
la placa de la plaça Charles Darwin.

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

. Andrés Navarro, que va ser administrador de la Facultat de Medicina i
Odontologia i estava jubilat.
. Xavier Gómez Font, professor i secretari en actiu de la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació, sindicalista de l’STEP i persona molt
compromesa amb la institució i els seus treballadors i treballadores.
. Elena Real Ramos, catedràtica jubilada de Filologia Francesa del
Departament de Filologia Francesa i Italiana
. Remedios Zamorano Genovés professora jubilada de l’Escola
Universitària de Magisteri “Ausiàs March”.

Informa que des de la Conselleria d’Educació s’ha promogut la
convocàtoria per atorgar el premi als millors docents de la Universitat.
S’articula mitjançant el Consell Social.

Transmet felicitacions als següents membres de la comunitat
universitària:
. El Dr. Carlos Barrios Pitarque, professor titular de Cirurgia Ortopèdica,
de la Facultat de Medicina i Odontologia, que ha rebut, juntament amb el
seu grup de treball, el premi europeu de Cirurgia de la Columna, que
atorga EuroSpine, The Spine Society of Europe.
. Eugenio Coronado Miralles, Premi Nacional d’Investigació Química 2009
i Advanced Grant, atorgat pel premi a l’excel·lència científica al projecte
d’investigació de major prestigi finançat per la Unió Europea, pel
European Resarch Council dins del VII Programa marc.
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. Isabel Fariñas Gómez, catedràtica del Departament de Biologia Cel·lular
i Parasitologia de la Facultat de Biològiques, ha estat premiada per un
treball publicat a la revista Natura Neuroscience.
. Mª Dolores Bargues Castelló, professora del Departament de Biologia
Cel·lular i Parasitologia de la Facultat de Farmàcia per haver guanyat el
premi al millor projecte mediambiental 2009, atorgat per la Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques.
. Juan Faus Payá, catedràtic de Química Inorgànica de la Facultat de
Químiques, ha rebut la Medalla Gascó Oliag, el màxim guardó dels químics
al mèrit professional.
. Pilar Blasco ha guanyat el II Premi Educaweb d’Orientació Acadèmica i
Professional, amb el projecte Orient.
. La Federació de Dones Progressistes ha elegit la Col·lecció Feministes,
coeditat per Edicions Càtedra i la Universitat de València, guardonada
dins de la categoria Cultura-Medios.
. Un grup d’estudiants de la nostra Universitat i de la Politècnica han
competit en el International Genetically Engineered Machine
competitions, organitzada pel Massachusets Institute of Technology
(MIT), i han aconseguit el tercer lloc i, a més a més, els premis Best New
Applications Area i Best Experimental Measurement.
. Alfons Cervera ha estat guardonat  amb la Medalla d’Or de la ciutat de
Pau (França) per la contribució a la recuperació de la memòria històrica
d’Espanya i França.
. El 24 de novembre es van entregar els Diplomes a la Nau Gran i cada
any son més les persones que volen sumar-se a aquest programa.

 El passat dia 18 de novembre, en la XV Jornada Universidad-Sociedad es
van lliurar els Premis del Consell Social, de la Universitat de València.

Informa que dins de la celebració del centenari de l’Observatori
Astronòmic, s’han estrenat noves instal·lacions al municipi d’Aras de los
Olmos, on es va inaugurar la nova infraestructura amb la presència del
president de la Generalitat Valenciana.

El 26 de novembre van tenir lloc les eleccions per a la renovació dels
membres claustrals. Agraeix la seua responsabilitat com a universitaris i
anuncia que el Claustre es constituirà desprès de les vacances de Nadal.

Comunica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb la Fundació Amigó, amb la creació de la
Càtedra Luis Amigó que realitzarà activitats formatives, culturals,
d’investigació i d’extensió universitària orientada a l’educació de menors.
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. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia que substitueix
algunos dels antics convenis signats i, a més a més, per cooperar en
convenis d’interés mutu, relacionats amb la formació superior.

. Conveni de col·laboració amb FEVECTA (Federació Valenciana
d’Empreses Cooperatives de Treall Associat), per establir i desenvolupar
línies de col·laboració entre ambdues entitats, en l’àmbit de la formació,
per inserir, divulgar i promocionar l’ocupació de qualitat entre els
destinataris dels serveis.

. Conveni de col·laboració amb la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes per a la difusió de fons antics.

. Mitjançant la Fundació Universidad-Empresa de València, i dins del
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents
entitats.

Informa sobre el Campus d’Excel·lència. El dia 23 de juliol es va fer
pública la convocatòria del Campus d’Excel·lència Internacional, 2015, i
el termini per a presentar els projectes era el 8 de setembre.

Des de la Universitat es va fer un projecte molt treballat, NauNova i en la
resolució del Ministeri va ser valorat amb exel·lència. Per tant, va passar
la primera fase. En eixa resolució, a la Universitat Politècnica de València,
que també s’havia presentat a la convocatòria, se li recomanava que
s’associara a la Universitat de València, igual que va passar amb la
Universitat de Barcelona i la Politècnica de Catalunya. A mitjan octubre
es va donar a conéixer la resolución definitiva, on es deïa que la
Universitat Politècnica de València i la Universitat de València haurien de
presentar un projecte únic. El que es va presentar era la unió dels dos
projectes i no un projecte únic. Es va fer una presentació seqüencial. El
resultat el coneix tothom i ha estat negatiu, ja que es valorava el
conjunt i no les parts.

Aclareix que aquesta agregació la va encomanar el Ministeri quan s’havia
passat la primera fase sense cap agregació. Ens trobem en la categoria
de “prometedors” per al Campus d’Excel·lència Intarnacional. Indica que
no està d’acord amb la decissió del Ministeri, ja que la Universitat va
presentar un projecte molt ben estructurat. A més, considera que la
Universitat de València no és prometedora, ja que té demostrada
sobradament la seua válua. El que cal saber és si en les properes
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convocatòries presentem un projecte conjunt o no, ja que el futur passa
per la cohessió interuniversitària i no per les universitats aïllades.

Està satisfet per l’esforç que s’ha fet i pel nivell d’excel·lència que ha
tingut el projecte, però no està content amb el resultat. Agraiex a
tothom el fet d’haver cregut en el projecte i també manifesta el seu
agraÏment a totes les persones que hi han treballat, i els empresaris,
organitzacions, associacions, etc…que s’hi han adherit. Opina que hem
de pensar en positiu i no obrir més fronts. Ens trombem en el Campus
d’Excel·lència, però no en l’Excel·lència Internacional. L’avantatge és
que l’any que vé no s’ha de començar des de zero.

El vicerector de Postgrau informa sobre la composició de la comissió
acadèmica del màster de secundària que estarà formada pels següents
membres: Josep Ballester, Joan Enric Cantarero, Angel Gutiérrez,
Fernando Marhuenda, Carmina Pascual, Luisa Ruano, Cruz Pérez i Joan
Maria Senent.

La vicerectora d’Estudis informa de la situació en què es troba el procés
de transformació dels títols de grau. S’ha informat favorablement sobre
quasi tots els graus lliurats. Informa també sobre les propostes de
proves específiques per a l’accés d’estudiants de formació professional
que s’inclouran en els graus de Medicina i de Magisteri, en el sentit de fer
una prova addicional per als estudiants que accedesquen a la universitat
pel grup general i no hagen fet la prova d’accés.

S’obre un torn d’intervencions.

Juan Carlos Carbonell llegeix un escrit de l’assamblea de Campus relatiu
al Campus d’Excel·lència.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” pregunta si ja
han estat informats els instituts i col·lectius interessats respecte a
l’accés a la Universitat.

La vicerectora d’Estudis indica que els professors interessats ja n’estan
informats, però es lliurarà un comunicat amb més difusió.

Punt 3. Convocatòria d’eleccions a rector o rectora.

La secretària general proposa el 2 de març per a les eleccions a rector o
rectora. Anuncia que la propera setmana la Junta Electora farà públic el
calendari corresponent.
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (45 vots) es pren l’acord següent:

ACGUV 203/2009. “Convocar les eleccions per a rector
o rectora de la Universitat de València per al 2 de març
de 2010.”

Punt 4  Aprovació, si escau, del I Pla d’Igualtat de la Universitat de
València.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Informa que ha convidat a aquesta
sessió la directora de la Unitat d’Igualtat per fer els aclariments
escaients.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat fa referència al marc
normatiu. Afegeix que pel 2007 es va crear la Unitat d’Igualtat de la
Universitat de València i en 2008 s’hi va anunciar l’elaboració del I Pla,
que ara es presenta i que inclou tres accions: Revisió de plans d’altres
universitats, encàrrec de diagnòstic a la Universitat de València i encetar
mesures sense esperar a l’aprovació del pla. Es va nomenar una comissió
que fóra representativa, però redduïda i operativa per elaborar el pla. El
seu treball va estar enllestit al començament del mes de setembre. El 26
d’octubre va lliurar la seua proposta a la Mesa Negociadora i es va crear
una comissió de seguiment que ha acceptat els suggeriments de les
seccions sindicals.

Aquest pla s’integra en la planificació estratègica de la Universitat.
S’implantarà mitjançant plans operatius any rere any, que concretaran
les accions. Dóna les gràcies a tots i totes els que hi han participat, i
especialment, a la Unitat d’Igualtat i a la seua directora.

La directora de la Unitat d’Igualtat agraeix a les persones  que han
format part de la comissió redactora el treball fet, i el vicerector de
Convergència Europea i Qualitat, la seua implicació. Indica que s’ha optat
per un pla extens i que els models seguits han estat els plans de les
universitats de Salamanca i les de la Xarxa Vives. Aquest pla té 154
mesures i una previsió de tres anys.
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La conclusió és que la desigualtat entre homes i dones és evident i
injusta. És evitable i ens fa menys eficients.

S’obre un torn d’intervencions.

M. Luisa Manzano felicita el vicerector i la directora de la Unitat
d’Igualtat i espera que aquesta proposta no es quedarà en una declaració
d’intencions.

Lluis Hurtado  indica que, per reforçar aquesta voluntat, l’assemblea
general d’estudiants voldria proposar que els estudiants formen part de
la comissió de seguiment i participen en les propostes concretes.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” dóna les gràcies,
en nom de l’Escola, a la directora de la Unitat d’Igualtat pel seu treball,
però la redacció del punt 11.1.1 li sembla excessiva.

El rector opina que en una fase de desenvolupament del pla, la
reformulació estatutària pot ser una bona idea.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat dóna suport a la
intervenció del rector.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (43 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 204/2009. “Aprovar, per unanimitat, el I Pla
d’Igualtat de la Universitat de València, que s’adjunta
com a annex.”Annex I

Punt 5. Aprovació, si escau, del Pla de Prevenció de Riscs Laborals de la
Universitat de València.

El rector comunica que ha convidat al director del Servei de Seguretat,
Salut i Qualitat Ambiental perquè informe sobre aquest pla.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que és una demanda de fa temps dels delegats de
prevenció i una línia d’actuació del Pla Estratègic. El pla ha estat aprovat
pel Comité de Seguretat i Salut i per la Mesa Negociadora.
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El director del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental indica que
la legislació estableix que s’ha d’implantar un pla de prevenció, uns plans
d’emergència i un pla d’autoprotecció. Opina que la prevenció ha
d’arribar a la gestió de totes les activitats de la Universitat, i el pla
especifica quina serà l’organització i quins els responsables dels diferents
indrets.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PAS indica que seria desitjable un major
esforç a l’hora de prendre acords, ja que els cinc vots en contra eren de
la part sindical en una comissió paritària.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia transmet el
seu reconeixement al Servei per la  tasca feta.  Té confiança en el pla,
però implica despesa econòmica en alguns centres i hem de ser
conscients d’això.

El degà de la Facultat de Dret manifesta la seua preocupació per qui són
els responsables (punt 5.3). Pel que fa al pla d’emergència, fins que els
edificis no siguen adaptats a la normativa, no es podran posar en
pràctica els plans d’emergència.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS agraeix al director de
l’Escola Univ. d’Infermeria i Podologia les seues paraules en nom del
Servei. Indica que no hi ha mitjans materials per fer 71 simulacress
d’incendis en els 71 edificis que té la Universitat. Respecte al que ha
manifestat el president de la Junta de PAS, informa que el resultat de la
votació va ser 11 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció i no va haver-hi
votació unànime.

El director del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental anuncia
que es donarà formació a totes les persones que han d’atendre el pla,
independentment dels plans d’emergència, i s’hauràn d’establir prioritats.
A més, la responsabilitat dels càrrecs de gestió és donada per llei.

El president de la Junta de PAS insisteix que, a banda del que es vote, el
diàleg pot acostar les posicions i critica el procediment de prendre
acords.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38
vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:
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ACGUV 205/2009. “Aprovar el Pla de Prevenció de
Riscs Laborals  de la Universitat de València, que
s’adjunta com a annex.” Annex II.

Punt 6. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost i de manual
d’execució pressupostària per a 2010.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que
acompanya la convocatòria i la que s’ha lliurat als membres del Consell
en aquesta sessió. Afegeix que enguany hi ha un doble problema:
absència de crèdits i absència de liquiditat. Espera que el segon
problema es resoldrà. Es proposen mesures d’estalvi, com ara estavi en
despeses financeres i en consum energètic.  Informa que s’ha fet un
projecte de pressupost restrictiu i compromés amb la situació econòmica
i financera de la societat en general, però hi ha el compromís d’atendre
els compromisos adquirits per al 2010. Agraeix la tasca realitzada a
totes les persones que han participat en l’elaboració d’aquest
pressupost.

S’obre un torn d’intervencioins.

Ernest Cano fa referència a les mesures d’estalvi. Opina que hauria
d’haver alguna mena de planificació. També indica, respecte al reglament
d’execució pressupostària (art. 16 i 17) que no s’aplica un nou model,
sinó el d’anys anteriors i s’hauria d’intentar compensar la desviació que
es produeix en el model de repartiment. Espera que es faça l’any vinent.

El degà de la Facultat de Dret pregunta si es mantenen els romanents de
crèdit i si el pressupost contempla el pla de confort docent.

Lluís Hurtado pregunta qui gestiona els romanents de la Comissió del
0’7%.

La secretària general li contesta que fins ara no s’han gestionat perquè
no s’han emprat, però hi ha un punt en l’ordre del dia perquè
s’incorporen a la Comissió 0’7 una Nau de Solidaritat.

Pel que fa a les mesures d’estalvi, el geent indica que es tracta
d’identificar accions que poden ser millorades i haurien de continuar l’any
2010. Respecte al model de finançament, som víctimes de la situació.
Opina que un canvi de model de distribució suposa un elevat grau de
consens. Pel que fa als romanents s’hi incorporaran si arriben els diners
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de la Generalitat. Les partides de confort docent i les aules d’informàtica
compten amb la mateixa quantitat que l’any passat.

Finalment, fa una crida a la disciplina pressupostària, encara que en
situacions excepcionals es donaran solucions excepcionals.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44
vots, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 206/2009. “Aprovar el projecte de pressupost i
el projecte de manual d’execució pressupostària
corresponents a l’exercici econòmic de 2010, que
s’adjunten com a annex.” Annex III.

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

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

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta el
conveni amb la VIU que planteja la possibilitat que un professor siga
director d’una càtedra de la VIU.

S’obre un torn d’intervencions.

Lluis Hurtado planteja dubtes sobre les llengües vehiculars de la càtedra.

Ernest Cano opina que aquest conveni és un poc peculiar i no està
d’acord en aquesta mena de convenis, ja que no impliquen col·laboració
entre universitats.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació contesta que les
llegües vehiculars seran qualsevol de les llengües oficials. Respon Ernest
Cano que es tracta d’un conveni específic. Demana el vot favorable, ja
que aquestes activitats es faran i és millor que les facen les persones
adients.

Per assentiment dels membres es prenen els acords següents:

ACGUV 207/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre l’Institut Estatal de Tecnologies de
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la Informació i Telecomunicacions (FGU GNI ITT
Informika) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.”Annex IV

ACGUV 208/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre l’Institut Llatinoamericá de
k’Acadèmia de Ciències de Rússia (ILA) i la Universitat
de València, el text del qual s’adjunta com a annex.”
Annex V.

ACGUV 209/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Shanghai University (Xina) i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex VI.

ACGUV 210/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA) i la Universitat de València, el text del
qual s’adjunta com a annex.” Annex VII.

ACGUV 211/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidade Federal do Cearà
(Brasil) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex VIII.

Se somet a votació la proposta de conveni amb la VIU. La votació es fa a
mà alçada i per 26 vots a favor, 5 en contra i 8 abstencions, es pren
l’acord següent:

ACGUV 212/2009. “Autoritzar la signatura del conveni
específic de col·laboració entre la Universitat
Internacional Valenciana (VIU) i la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex
IX.

Punt  8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria.

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

S’obre un torn d’intervencions.
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El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” resalta que hi ha
22 dones premiades i 8 homes.

Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per
unanamitat (39 vots), es prenen els acords següents:

ACGUV 213/2009. “Concedir premi extraordinari
d’enginyeria i enginyeria tècnica en les titulacions
adscrites a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria,
corresponents al curs acadèmic 2008/2009, als
enginyers/es i enginyers tècnics següents:

Enginyeria Informàrica;
. Pablo Ripollés Vidal.
. Antoni Sanjuán Vañó.

Enginyeria Electrònica:
. Delia Lorente Garrido.

Engnyeria Tècnica de Telecomunicació (Telemàtica):
. Pablo Ripollés Vidal.
. Antoni Sanjuán Vañó”.

ACGUV 214/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura i diplomatura en les titulacions adscrites a
la Facultat de Física, corresponent al curs acadèmic
2008/2009, al llicenciat, a la llicenciada  i a la diplomada
següents:

Llicenciatura en Física:
.  Núria Carrasco Vela.
. Roberto Sanchis Ojeda.

Diplomatura en Òptica i Optometria:
. Silvia Villach Belles.”

ACGUV 215/2009. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura en les titulacions adscrites a l’Escola
Uniersitària de Magisteri “Ausiàs March”,
corresponents al curs acadèmic 2008/2009, les
diplomades i diplomats següents:

 Diplomatura de mestre d’Educació Infantil:
. Carmen Cardo Abad.
. Silvia Montes Morales.
. Laura Solanes Nadal.
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Diplomatura de Mestres d’Educació Primària:
. Mª Arancha Sanchís García.
. Laura Pilar Martínez Nieto.

Diplomatura de Mestre de Llengua Estrangera:
 . Aina Reig Gascón.
. Anna Maiques Miquel.

Diplomatura de Mestre d’Educació Física:
. Joaquín López Torrella.
. Alexandra Valencia Peris.

Diplomatura de Mestre d’Educació Musical:
. David  Escrihuela Castillo.

Diplomatura de Mestre d’Educació Especial:
. Mª Carmen Molina Abad.
. Laura Muela Ramon.

Diplomatura de Mestre d’Audició i Llenguatge:
. Clara Sempere Penades.
. Mª José Barrera Sánchez.”

ACGUV 216/2009. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura i diplomatura en les titulacions adscrites a
la Facultat de Psicologia corresponent al curs acadèmic
2008/2009,  a les llicenciades, al llicenciat i a la
diplomada següents:

Llicenciatura en Psicologia:
. Belinda García Esteve.
. Isabel Nuévalos García.
. Helade Mª Verdet Martínez.
. Mª Amparo Claramunt Vidal.
. Núria Victoria Porcar Ferrer.
. Inmaculada López Berenguer.
. Raúl Llaosa Scholten.

Diplomatura en Logopedia:
.  Aurora Llácer Llácer”

Punt 9.  Aprovació, si escau, d’una CAT única per als graus de Nutrició
Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments.

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.
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La degana de la Facultat de Farmàcia indica que aquests graus tenen
crèdits comuns i que els departaments que hi tenen docència són quasi
els mateixos.

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

ACGUV 217/2009. “Aprovar que els graus de Nutrició
Humana i Dietètica i Tecnologia dels Aliments tinguen
una única CAT. ”

Punt 10. Nomenament, si escau, de membres per cobrir vacants en la
Junta Consultiva.

La secretària general fa la proposta de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs
March”, que figura a la papereta que es lliura als membres del Consell de
Govern, per cobrir una vacant d’aquest centre.

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

Se sotmet a votació secreta la proposta. El resultat és el següent:

. Amparo Fosati; 31 vots.

. Manuel Monfort: 1 vot

. Vicente Miralles: 1 vot.
Vots en blanc: 4
Vots nuls: 1

Per tant es pren l’acord següent:

ACGUV 218/2009. “Nomenar la professora Amparo
Fosati Parreño, de l’Escola Universitària de Magisteri
“Ausiàs March” per formar part de la Junta Consultiva
de la Universitat de València. ”

Punt 11. Aprovació, si escau, de l’annex de l’acord de condicions de
treball per al PAS.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Presenta modificacions que són acceptades. Indica que va ser
aprovat per les cinc seccions sindicales de la Mesa Negociadora i
agraeix el seu treball.
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S’obre un torn d’intervencions.

Miquel Coll felicita la institució per haver arribat a la unanimitat amb la
part sindical.

Alfons Esteve s’adhereix a la intervenció anterior.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (44 vots) es pren l’acord següent:

ACGUV 219/2009. “Aprovar l’annex de l’acord de
condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de
Govern el 30 de setembre de 2008 (ACGUV 167/2008),
que s’adjunta com a annex. ” Annex X.

El rector també dóna l’enhorabona a tots els participants en aquest
acord.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS felicita el vicerector
d’Economia i el personal del Servei de Recursos Humans PAS per la
tasca feta i els ho agraeix.

Punt 12.  Informe sobre modificació 2/2009 de RLT de PAS.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS 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 220/2009. “Informar favorablement sobre la
modificació 2/2009 de relació de llocs de treball de
personal d’administració i serveis, l’expedient del qual
s’adjunta com a annex.” Annex XI

Punt 13. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de professorat
contractat doctor.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.
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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 221/2009. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a convocar les
places de professorat contractat doctor que  s’adjunten
com a annex.” Annex XII.

Punt 14. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de funcionari.

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 en quasi la totalitat dels casos es compleix la Llei
d’Igualtat.

S’obre un torn d’intervencions.

Alfons Esteve indica que de 78 places tan sols 8 tenen perfil lingüístic.
Opina que s’hauria d’incloure aquest requísit.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que és el
departament qui fa la proposta, la qual cosa no és cap impediment
perquè es continue demanant.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39
vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:

ACGUV 222/2009. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a convocar les
places de professorat funcionari que  s’adjunten com a
annex.” Annex XIII.

Punt 15. Confirmació, si escau, de plaça vacant.

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:
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ACGUV 223/2009. “Confirmar la plaça d’Ajudant
Doctor vacant en l’àrea d’Arquitectura i Tecnologia de
Computadors del departament d’Informàtica.”

Punt 16. Concessió, si escau, de venia docendi a diversos 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.

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

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

ACGUV 224/2009. “Concedir venia docendi als
professors que tot seguit s’esmenten,, per a impartir
docència en el centre adscrit Florida Universitària,
durant el curs acadèmic 2009/2010:

Professor Docència
Broz Lofiego, Adrián
Roberto

Teora de la Financiación I
Teoria de la Financiación II

Villarroya Luna, José
Francisco

I n f a n c i a ,  S a l u d  y
Alimentación.

Punt 17. Aprovació, si escau, de Reglament de càrrecs acadèmics i la
seua dedicació docent.

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, alhora que especifica els canvis que es plantegen. El text l’ha
treballat la Subcomissió Permanent i la Comissió de Professorat.

El president de la Comissió d’Estatuts presenta els suggeriments de la
comissió d’Estatuts.

S’obre un torn d’intervencioins.

El rector proposa acceptar els sugeriments de la Comissió d’Estatuts,
tret de la que fa referència a la supressió de la paraula “acadèmica” i
afegeix una disposició addicional per al PAS.
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El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que és
una proposta molt valenta i, per tant, el felicita, D’altra banda,
pregunta si els màsters i els postgraus s’han comptabilitzat en l’art. 4,
ja que els centres que tenen el màster de secundària, tenen molts més
estudiants.

Dulce Contreras també felicita al vicerector per aquesta proposta, però
considera que hi ha departaments molt grans que s’hi haurien de
considerar.

El degà de la Facultat de Dret s’’adhereix a la felicitació, però la
proposta no li satisfà plenament, ja que l’escala proposada no és
proporcional. D’altra banda, opina que en algunes titulacions, en lloc de
coordinadors de titulacions, es necessita un vicedegà més.

La degana de la Facultat d’Economia transmet igualment la seua
felicitació i indica que la figura del director de Relacions Internacionals
té tanta reducció com un vicerector. Pregunta si en aquest moment
està coberta.

José Vidal, com a portaveu dels departaments de Burjassot, proposa
que s’augmente la dedicació dels secretaris de departament i es quede
com estava la del director, ja que la seua tasca va en augment.

José Enrique Gallach llegeix un escrit  del Departament d’Educació Física
i Esportiva en relación amb aquest assumpte.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que a
vegades un subdirector és el coordinador de titulació i no es poden
acumular càrrecs. Pregunta si en aquesta proposta es tenen en compte
els directors de màster.

El vicedegà de la Facultat de Ciències Socials indica que els
coordinadors de grau i els de pràctiques no tenen reducció de docència
i proposa que s’incloga deducció docent de tres crèdits.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia proposa un
sotsdirector més per a l’Escola, ja que tenen docència en 32 centres
assistencials i s’hauria de considerar igual que Medicina i Magisteri.

El president de la Junta de PDI opina que aquest assumpte hauria d’anar
a la Junta de PDI.
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El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica respon al degà de la
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació que els estudiants de
màster no estan considerats en l’art. 4.  Contesta a Dulce Contreras
que es va optar pels trams per evitar el fet de recalcular continuament.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació indica que la
figura de Director de Relacions Internacionals està coberta fa temps.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que és més
raonable repartir els crèdits i que les reduccions porten a contractar
més personal.

El rector proposa l’aprovació de la proposta, ja que introdueix càrrecs i
inclou una gradació a l’hora de definir direccions de centre i
departmaent. Opina que no dóna bona imatge de la Universitat el fet de
parlar de reduccions de docència i, recorda que patim una situació
econòmica díficl. Opina que el document és acceptable i suposa un
avanç mentre s’aprova el reglament de professorat.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 30
vots a favor, cap en contra i 8 abstencions es pren l’acord següent:

ACGUV 225/2009. “Aprovar el Reglament de càrrecs
acadèmics i la seua dedicació docent, que s’adjunta com

Punt 18. Aprovació, sie scau, de Reglament de Selecció de Personal
docent i investigador.

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

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció,  es pren l’acord següent:

ACGUV 226/2009. “Modificar el Reglament de Selecció
de Personal Docent i Investigador, d’acord amb la
proposta que s’adjunta com a annex.” Annex XV.
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Punt 19. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern del Servei
Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus.

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació  que hi ha en el web de la Secretària General.

S’obre un ton d’intervencions. No hi ha sol·lcituds.

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

ACGUV 227/2009. “Modificar l’article 4.e) del
Reglament de règim intern del Servei Col·lecció
Espanyola Cultius Tipus, amb el seguüent text:

Article 4.e) Un representant del PAS de la CECT,
proposat pels membres d’aquest col·lectiu de CECT”.

Punt 20. Aprovació, si escau, d’acord sobre reconeixement de
competències en llengua estarngera en titulacions universitàries.

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 Univ. de Magisteri “Ausiàs March” planteja dubtes
pel que fa al tipus  de certificacions.

Alfons Esteve proposa una correcció lingüística que és acceptada.

Se somet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (38 vots) es pren l’acord següent:

ACGUV 228/2009. “Aprovar la normativa sobre
reconeixement de competències en llengües estrangeres
en titulacions universitàries, que s’adjunta com a
annex.” Annex XVI

Punt 21, Modificacions pressupostàries

El gerent presenta dues modificacions pressupostàries, la documentació
de les quals s’ha lliurat als membres del Consell en aqusta sessió.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
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Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords
següents:

ACGUV 229/2009. “Proposar  al Consell Social la
modificació pressupostària següent, sobre ampliació de
la subvenció nominativa a la Fundació General de la
Universitat de València per a funcionament ordinari:

PRESSUPOST DE DESPESES:
Baixes:
Programa Article. Import
541.A 68 212.922,00
422.D 64 420,191,00

Total……………………633.113,00

Augments:
Programa Article Import
422.D. 73 418.522,00
422.D 43 214.591,00

         Total……………………633.113,00”

ACGUV 230/2009. “Proposar al Consell Social una
modificació pressupostària per tal d’ampliar la
subvenció nominativa inclosa en el pressupost de la
Universitat de València per a projectes de cooperació
0’7%, gestionats per la FGUV, en un import disponible
en l’orgànica de retencions 0’7% que ascendeix a
568.210 euros”.

Punt 22. Torn obert de paraules.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que
ahir va rebre els estudiants del màster de Secundària, la qual cosa
suposa més aules i més professors. Ha guanyat 600 estudiants i ha
perdut reducció de docència.

Dulce Contreras informa que la Junta de la seua Facultat ha pres un
acord respecte dels plans d’estudi al qual dóna lectura i que es
transdriu:

“La Junta de Centre aprova el següent manifest i les mesures que en ell
se sol·liciten:
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1. La Junta de Facultat manifesta la seua preocupació i el seu desacord
amb el procediment de tramitació de les memòries dels Graus
d’Administració i Direcció d’Empreses, Finances i Comptabilitat i
Turisme. Es considera que s’havia d’haver informat al Consell
deGovern que les memòries exposades i aprovades no eren les que
s’anaven a enviar a l’ANECA. Per altra banda, es considera que les
memòries no poden ser modificades sense haver consultat
prèviament al centre. Qualsevol informació relacionada amb el centre
adscrit hauria d’haver-se enviat com annex, prèvia aprovació del
Consell de Govern.

2. La Junta de Facultat insta a la degana a que faça una consulta als
serveis jurídics de la Universitat referida a l’abast de l’acord que
faculta a la vicerectora a la correcció de possibles errades materials
i/o suggeriments amb l’objecte de valorar aquesta actuació.

3. La Junta de Facultat sol·licita que el rector informe de l’actuació i
remeta, si escau, un informe explicatiu a l’ANECA de les errades de
procediment produïts.

4 .  La Junta de Facultat insta als representants de la Facultat
d’Economia al  Consell de Govern a que manifesten la preocupació
del centre per cóm s’ha dut a terme el procés d’aprovació  i
presentació de les memòries de verificació ique s’exigisquen
responsabilitats”.

Estan en contra del procediment de tramitació dels graus de la Facultat
i exigeix de nou responsabilitats.

Arnau Alonso demana que la Universitat condemne els fets esdevinguts
durant els dies de la campanya electoral en el Campus de Tarongers, ja
que hi va haver desperfectes.

José Vicente Zafra felicita la vicerectora d’Organització dels Serveis i
PAS, però vol deixar constància que en la modificació de l’acord de
condicions de treball de PAS no s’han tingut en compte alguns
col·lectius, i opina que s’hauria de considerar per a futures
modificacions.

La degana de la Facultat d’Economia manifesta el malestar del seu
centre, perquè els graus del centre s’han lliurat junt amb els de Florida
Universitària. D’altra banda indica que ha eixit en la premsa que ens han
cedit les instal·lacions del Centre Lluis Vives d’Ontinyent i pregunta
quina és la situació.
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El vicerector de Postgrau indica que ahir començarem les classes del
màster de secundària i agraeix a tots els que  l’han fet possible  la seua
tasca ( EU Magisteri, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, Joan
Cantarero, Servei de Postgrau..), ja que era un màster molt complicat.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació comunica que el
rector ha lliurat a la Conselleria les al·legacions al voltant de la Llei
d’adminsitració pública valenciana. Si la Generalitat no en fa cas, es
lliuraran als grups parlamentaris.

El degà de la Facultat de Dret comunica que es va reunir amb el
president de la Junta Electoral per tractar sobre els fet esdevinguts
durant la campanya electoral. Està a favor que el Consell de Govern
faça un pronunciament en contra.

El rector respon a Dulce Contreras i a la degana de la Facultat
d’Economia que ha estat un problema de lliurament de documentació,
que ja s’ha solucionat, i que als membres de la CEPE i a l’equip deganal
se’ls va donar les aclaracions pertinents. De toma manera, assumeix
totes les crítiques. Respecte a la cessió del Col·legi Lluis Vives
d’Ontinyent, només té notícies per la premsa i considera que no només
s’ha de fer la cessió de l’edifici, siinó la manera d’adequar-lo. Contesta a
Arnau Alonso que hi ha un reglament electoral que cal aplicar i que la
violència ha de desapareixer.  Respecte a la intervenció de José Vicente
Zafra, indica que en properes modificaciions s’intentarà atendre al grup
A

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

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


