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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 22 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

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

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

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Santiago Noguera Puchol

Representant departaments:
Vicente Liern Carrión

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 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

PDI Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

Estudiant Fac. Dret: Arnau
Alonso Mompó

Estudiant Fac. Fac. Ciències
Biològiques: Sergio Godoy Olmos

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

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

Representant Consell Social:
Alfonso Maldonado Rubio

Representant Consell Social:
Amparo García Chapa

(sense vot):

Degà Fac.  Filosofia i C. Educació:
Ramón López Martín
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Vicedegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardó
Calatayud

Degana Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

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

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

Absències justificades:
Vicerector de Convergència
Europea i Qualitat: Antonio Ariño
Villarroya

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern d’1 de
desembre 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 vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta una modificació
que és acceptada.

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

ACGUV 231/2009.”Aprovar l’acta del Consell de
Govern d’1 de desembre de 2009 amb les rectificacions
següents:

. A la pàg, 9, en la darrera línia del 2n paràgraf del
punt 5, canviar “Comite de Serguretat, Salut i Qualitat
Ambiental” per “Comité de Seguretat i Salut”.

Punt 2. Informe del rector.

El rector  cedeix la paraula el vicerector de Postgrau perquè informe
sobre el ple del Consell d’Universitats del proppassat 2 de desembre.
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El vicerector de Postgrau informa que en el ple del Consell d’Universitats,
el ministre va parlar sobre l’aprovació de fons per a l’adaptació de l’espai
europeu d’ensenyament superior i també del model de finançament. S’hi
va anunciar un consell extraordinari per als primers dies de gener. Pel que
fa a l’Estatut del PDI, s’està negociant i falta consensuar-ne la part
econòmica. L’Estatut de l’Estudiant es presentarà al gener a la sectorial
corresponent de la CRUE. S’hi va informar que s’estudia un reglament per
al reconeixement de títols i professions regulades, de diferents sectors.
A mitjan febrer es convocarà el campus d’excel·lència internacional i hi
haurà una comissió de coordinació entre els ministeris de Ciència i
d’Educació per a informar sobre diferents normatives que afecten als dos
ministeris.

Així mateix, s’hi va anunciar l’aprovació de prèstecs socials per a
estudiants, que s’ampliarà als doctorats. Es convocaran les beques de
mobilitat.

Felicita a les universitats públiques valencianes per l’informe que va
elaborar l’IVIE.

Respecte al campus d’excel·lència internacional, s’hi va parlar de les
reticències sobre les diferents categories de campus. Destaca la
intervenció molt dura del vicerector de la Universitat de Sevilla i altra del
vicerector de la Universitat Politècnica de València, que va demanar
explicacions.

A continuació, el rector informa sobre el ple del Consell Social del 17 de
desembre, on entre d’altres qüestions, s’aprovà el pressupost de la
Universitat.

Felicita al gerent de la Fundació ADEIT i tot el seu personal, per haver
estat guardonats amb el Premi a la Qualitat del Programa
d’Aprenentatge Permanent, que gestiona el projecte europeu de beques
Leonardo da Vinci.

També felicita Andrés Moya, director de l’Institut Univ. Cavanilles de
Biodiversitat i Biologia Evolutiva, pel seu nomenament com a president
de la Societat Espanyola de Biologia Evolutiva.

Felicita Santiago Rubio, catedràtic del Departament d’Anàlisi Econòmica
(Facultat d’Economia) per haver estat guardonat amb el Premi Lucas
Mallada d’Economia i Medi Ambient.
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Igualment, a Joan Torró Soriano, catedràtic de secundària, per haver
guanyat el IV premi Vicent Andrés Estellés de Narrativa Científica de la
Universitat de València amb l’obra Pluja a la mar.

Finalment, felicita l’equip econòmic de la Universitat i especialment, el
gerent, el vicerector d’Economia i el Servei de Nómines, per l’esforç fet
en el cobrament de la nómina de desembre.

Comunica que ha estat nomenat membre del Consell Superior de
Hamban, organisme governamental xinès, que dirigeix i controla els
instituts Confucio, dedicats a la difusió de la cultura i idioma xinès.

S’ha celebrat el centenari de la col·locació de la primera pedra de la
Facultat de Medicina i Odontologia. Aquesta conmemoració ha coincidit
amb la darrera etapa de la profunda remodelació que ha tingut lloc a la
Facultat.

Indica que s’han signat els convenis següents:

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

Igualment, informa que aquesta vesprada, a les 19 hores, al Col·legi del
Patriarca es farà un acte homenatge al rector Puche, que tingué un
paper rellevant en la preservació de documentació i patrimoni del
Col·legi, durant la guerra. Convida a tothom a aquest acte.

D’altra banda informa que s’ha lliurat a tots els IES un escrit sobre el
procés d’accés a la Universitat.

Demana perdó per les molèsties que puga ocasionar el fet del trasllat
d’alguns serveis al carrer Amadeo de Savoia.

Finalment, comunica el condol dels membres del Consell de Govern pel
traspàs d’un estudiant de la Universitat Politècnica de València que
anava en bicicleta i va ser atropellat. Informa que s’ha lliurat un escrit en
favor de l’ús d’aquest medi de transport sostenible, i s’ha demanat a les
autoritats que treballen en aquest sentit, però amb les garanties
necessàries.
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A continuació el vicerector de Cultura informa que el 22 de juliol es va
aprovar el programa d’ajudes a esportistes d’alt nivell i que aquest
programa ha estat distingit com el tercer millor de tota Espanya.

A instàncies de la Biblioteca Nacional de França, la nostra Universitat ha
presentat a Bruxel·les, un projecte per a digitalitzar el fons documental
del Duc de Calabria.

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

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació presenta quatre
propostes de convenis, la documentació dels quals hi és al 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 232/2009.”Autoritzar la signtura del conveni de
col · laboració   entre  la  Universi tat  de
Belgrano(Argentina) i la Universitat de València, el text
del qual s’adjunta com a annex.” Annex I

ACGUV 233/2009.”Autoritzar la signtura del conveni de
col·laboració  entre la Universitat Estadual de Paraiba
(Brasil) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex II.

ACGUV 234/2009.”Autoritzar la signtura del conveni de
col·laboració  entre la Shanghai International Studies
University (Xina) i la Universitat de València, el text del
qual s’adjunta com a annex.” Annex III

ACGUV 235/2009.”Autoritzar la signtura del conveni de
col·laboració  entre la Universidad FON (Skopje,
República de Macedonia) i la Universitat de València, el
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IV.

A continuació el vicerector d’Investigació i Política Científica presenta la
proposta de modificació del conveni amb l’Hospital Clínic que es troba en
el web de la Secretaria General. Proposa modificacions menors que
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consisteixen a suprimir una signatura i una frase de la segona pàgina, les
quals són acceptades.

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

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

ACGUV 236/2009.”Modificar el text del conveni de
col·laboració per al desenvolupament de l’Institut
d’Investigació Sanitària de l’Hospital Clínic, aprovat pel
Consell de Govern el 29 de setembre del 2009, i autoritzar la
signatura del nou  text que s’adjunta com a annex.” Annex V.

El rector proposa que es debata conjuntament el punt 4 i el 5 de l’ordre
del dia.

Punt 4. Modificació, si escau, de l’art. 88.3 dels Estatuts per adaptació a
la LOMLOU.
Punt 5.  Aprovació, si escau, del canvi de denominació dels estaments
afectats per la LOMLOU (pdi i personal investigador) en tots els
reglaments i composició d’òrgans que estiguen afectats.

La secretària general presenta els assumptes i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
aquest assumpte és recurrent i s’ha fet una proposta genèrica.

S’obre un torn d’intervencions.

Se sotmeten a votació conjunta les propostes. La votació es fa a mà
alçada i per unanimitat (42 vots a favor), es prenen els acords següents:

ACGUV 237/2009. “Aprovar, per aplicació de l’acord
87/2009 del Consell de Govern, la modificació següent de
l’article 88.3 dels Estatuts:

On diu: …..dotze entre els representants del PDI, dels
quals tres seran representants dels no funcionaris o no
doctors……

Ha de dir: ….dotze entre els representants del PDI, dels
quals tres seran representants del personal docent i
investigador no doctor o sense vinculació
permanent…...”
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ACGUV 238/2009. “Aprovar, per aplicació de l’acord
87/2009 del Consell de Govern la substitució en els
articles corresponents d’Estatuts i dels reglaments que
hi puguen estar afectats del següent:

. “personal docent i investigador funcionari doctor” per
“personal docent i investigador amb el grau de doctor i
amb vinculació permanent”.

. “Personal docent i investigador no funcionari o no
doctor” per “personal docent i investigador no doctor o
sense vinculació permanent”.

. “Becaris i becàries d’investigació” per “personal
investigador en formació.

En els órgans que actualment estiguen constituïts,
aquesta modificació, tindrà efecte quan es produesca la
seua renovació total.”

Punt 6. Autorització, si escau, per formar part del Patronat de la
Fundació Levante Unión Deportiva, designació de representant i
aprovació dels Estatuts.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Indica que no genera despesa econòmica i proposa
com a representant de la Universitat a Ramon Torcal.

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (42 vots) es pren l’acord següent:

ACGUV 239/2009.
1. “Autoritzar que la Universitat de València forme

part del Patronat de la Fundacióo Levante  Unión
Deportiva.

2. Aprovar els Estatuts, que s’adjunten com a annex.
3. Designar Vicente Ramon Torcal Tomás com a

representant de la Universitat en aquest
Patronat.”Annex VI.



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

-9-

Punt 7. Aprovació, si escau, de la composició de les Comissions
Elaboradores de Plans d’Estudi (CEPE)  de títols oficials de màster.

El vicerector de Postgrau presenta la composició de la CEPE del màster
de Logopedia.

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

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

ACGUV 240/2009. “Aprovar la composició següents de
la CEPE del Màster de Logopedia:

Presidenta Esperanza González Bono

PDI Raúl Espert Tortajada.
José Luis Miralles Adell
Antonio Ferrer Manchón.
Miguel Armengot Carceller.

PAS Carlos Pomer Monferrer

Estudiant José Diez Lambries”

Punt 8. Aprovació, si escau, de plans d’estudi de titulacions 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. Retira la
proposta de la Facultat d’Economia, ja que s’hi han presentat
al·legacions que cal estudiar. Pel que fa al màster de Cooperació per al
Desenvolupament, té l’informe favorable de les comissions escaients.

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

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

ACGUV 241/2009. “Aprovar el pla d’estudis de la
titulació oficial del màster interuniversitari en
Cooperació per al Desenvolupament, que s’adjunta com
a annex”. Annex VII.
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Punt 9. Aprovació, si escau, de normativa sobre reconeixement de
competències en la llegua pròpia de la Universitat de València, en les
titulacions universitàries.

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

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

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

ACGUV 242/2009. “Aprovar la Normativa sobre
reconeixement de competències en la llengua pròpia de
la Universitat de València, en les titulacioins
universitàries, que s’adjunta com a annex”. Annex VIII.

Punt 10. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria.

La vicerectora d’Estudis presenta la proposta de l’Escola Univ.
d’Infermeria “La Fe” i de Florida Universitària, que hi són al web de la
Secretaria General.

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

ACGUV 243/2009. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura del centre adscrit de la Universitat de
València, Escola Universitària d’Infermeria  “La Fe” ,
corresponent a la promoció 2006/2009, a la diplomada
Desiree Mena Tudela”.

ACGUV 244/2009. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura en la titulació de Ciències Empresarials del
centre adscrit de la Universitat de València, Florida
Universitària, corresponent al curs acadèmic 2008/2009,
al diplomat David Guerrero Román i la diplomada
María José Olmos Guillem”.

Punt 11. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals i de cursos d’estiu i
d’hivern.
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La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
l’oferta d’aquests cursos s’ha incrementat notablement.

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

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

ACGUV 245/2009. “Aprovar la realització de les
activitats puntuals (cursos, tallers i seminaris), que es
relacionen en el document que s’adjunta com a annex”.
Annex IX.

ACGUV 246/2009. “Aprovar la realització de cursos,
tallers i seminaris de la Nau Gran d’Estiu i la Nau Gran
d’Hivern, que es relacionen en el document que
s’adjunta com a annex”. Annex X.

Punt 12. Aprovació, si escau, del programa d’estabilització de professors
associats.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques opina que la proposta
corrigeix la situació de les persones però es continua pervertint el
sistema. Es tracta d’una qüestió filosòfica sobre la figura de l’associat i
considera que seria millor solventar alguns casos concrets en compte de
normativitzar.

La degana de la Farmàcia fa referència al segon paràgraf de la proposta.
Opina que aquests professors s’haurien de promocionar i està a favor del
programa que es va aprovar en 2008.

El president de la Junta de PDI opina que a banda d’experiència docent,
hauria de tenir experiència investigadora. Els 12 anys d’experiència li
semblen excessius. Seria suficient amb 8 anys.

Maria Luisa Manzano demana que es convoquen les places el més aviat
possible.
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Ernest Cano pregunta si es podria incloure la promoció dels
col·laboradors d’àrees específiques.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica li respon al degà de
la Facultat de Ciències Biològiques que, tot i que la seua proposta és
raonable, és molt complicat, ja que no hi ha altres modalitats de
contractació. Informa que les places es convocaran al febrer. Li sembla
bé la proposta d’Ernest Cano, però el problema és l’acreditació nacional.

El degà de la Facultat de Dret proposa incloure en l’article 1.1, al
personal investigador en formació dintre dels apartats de vinculació a la
Universitat.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” indica que li
preocupa que aquesta norma supose problemes en alguns centres, com
l’Escola Univ. de Magisteri, i es planteja si aquesta mesura pot afectar a
la sol·licitud de professorat ajudant en algunes àrees de coneixement.

Magdalena López està d’acord que aquesta proposta no resol el
problema en alguns departaments o àrees i proposa que s’estudie la
possibilitat d’elaborar un reglament per aquests casos, ja que en algunes
àrees serà molt complicat que hi haja acreditació a TU.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació també és
partidària de que es tinga en compte els que no volen fer carrera
universitària, però sí tenen un prestigi reconegut.

El vicerector de Professorat i d’Ordenació Acadèmica indica que s’ha
intentat fer una norma objectiva sense pensar en persones concretes.

El rector està a favor de la proposta de Magdalena López, però li veu un
problema: la figura de col·laborador es podria aplicar mentre hi hagen
diplomatures i aquestes desapareixeran, per tant, és una figura a
extingir, i si s’ha de prendre alguna mesura, ha de ser aviat.

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 247/2009. “Aprovar el Reglament per a
l’estabilització del professorat associat a temps parcial,
que s’adjunta com a annex”. Anex XI.
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Punt 13. Nomenament de vocals per al tribunal de la plaça CU
núm.5774.

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

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (41 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 248/2009. “Informar favorablement el nomenament dels
vocals de la plaça de CU número 5774 relacionats a continuació:

Vocal 1er titular Ana Isabel Navarro CarrascoC.U Llengua Espanyola Univ. Alacant
Vocal 1er Suplent Brauli Montoya Abat C.U Filologia Catalana Univ. Alacant
Vocal 2on titular Angel Luís Prieto de PaulaC.U Literatura EspanyolaUniv. Alacant
Vocal 2on Suplent Juan Antonio Rios CarratalaC.U Literatura EspanyolaUniv. Alacant

Punt 14. Aprovació, si escau, de convocatòria de complement
autonòmic, 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. Anuncia que s’ha aprovat també el complement autonòmic per
a contractats laborals i hi haurà altra convocatòria específica per a ells.

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

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

ACGUV 249/2009. “Aprovar la convocatòria per a
l’avaluació dels mèrits del professorat als efectes de la
concessió de la retribució addicional del decret 174/2002
(complement autonòmic), corresponent a l’anualitat
2010, d’acord amb la resolució  que s’adjunta com a
annex”. Annex XII.
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Punt 15. Autorització, si escau, del pagament amb caràcter de bestreta
de les retribucions addicionals.

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 n´hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 250/2009. “Per tal de garantir la continuïtat en
la percepció de les retribucions addicionals dels
professors de la Universitat de València funcionaris dels
cossos docents universitaris, i fins a la determinació i
resolució per part del Consell Social, de les percepcions
corresponents a l’exercici 2010, aquest Consell de
Govern ACORDA:

Autoritzar la Gerència de la Universitat al pagament en
concepte de bestreta, amb caràcter mensual i a partir de
gener de 2010, de la quantia que figura com avant-
proposta d’assignació individual en la convocatòria de
les retribucions addicionals de l’any 2010 corresponents
als articles 21,22, 23 i 25 del Decret 174/2002. Aquest
pagament s’entendrà com a bestreta de les quantitats
finalment reconegudes pel Consell Social i, per tant, serà
susceptible de compensació en cas que aquestes no
s’ajusten a les reconegudes provisionalment.”.

Punt 16. Aprovació, si escau, de l’addenda del calendari general per a
l’any 2010.

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.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (43 vots), es pren l’acord següent:
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ACGUV 251/2009. “Aprovar l’addenda al calendari
general per a l’any 2010, que s’adjunta com a annex”.
Annex XIII.

Punt 17. Informe sobre la modificació 1/2010 de la 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, i que els efectes econòmics seran de l’1 de gener de 2010.

S’obre un torn d’intervencions.

Maria Luisa Manzano demana que es penge en el web el document de
condiciions de treball.

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

ACGUV 252/2009. “Informar favorablement sobre la
modificació 1/2010 de Relació de llocs de treball de
personal d’administració i serveis de la Universitat de
València, que s’adjunta com a annex”. Annex XIV.

Punt 18. Modificacions pressupostàries.

No hi ha propostes.

Punt 19. Torn obert de paraules.

El rector anuncia que es convocarà un Claustre per al dia 14 on
s’elegiran representants en òrgans de govern. Agraeix a tots l’esforç i la
tasca i els indica que si opten per continuar seran benvinguts.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” informa
que l’11 de desembre de 2008 es va incorporar una professora per
donar matèries de primer quadrimestre que va causar molts problemes.
A 22 de desembre de 2009 hi ha estudiants que continuen sense
professorat en matèries optatives i troncals. Ha rebut els estudiants
afectats que volen, almenys, la devolució de les taxes i pregunten per la
situació del seu expedient acadèmic. Els exàmens seran al gener i no hi
ha solució. Els seus suggeriments no s’han acceptat en la direcció del
departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials que no
dóna cap resposta i sent vergonya per aquesta situació.
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El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que no s’han
resolt els concursos de places de professorat i recorda que la primera
prioritat és donar les clases de grau i desprès de màster. Ja li va dir al
cap del departament que calia solucionar les classes del primer
quadrimestre, però no ha donat cap solució.

El rector pren nota i lamenta d’aquesta situació. Opina que la fase de
parlar s’ha superat i cal passar a la fase de resoldre. Aquest assumpte ha
d’estar resolt al gener.

El president de la Junta de PDI demana que es facen públiques les actes
de la Junta Consultiva.

La secretària general contesta que es troben en el web de la Secretaria
General.

El degà de la Facultat de Ciències Socials i sobre els criteris lingüístics
que s’ha fixat per a l’accés, considera que s’hauria de prendre alguna
mesura i veure les notes que s’exigiran, segons la llengua elegida.
Demana alguna mena de flexibilitat. D’altra banda, demana una reunió
amb l’Ajuntament de València pel problema d’insalubritat que suposen
les festes i botellons de Tarongers.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació recull els
suggeriments sobre les proves d’idiomes.

El vicerector d’Infraestructura informa que des del punt de vista
urbanístic, s’ha plantejat el problema davant el Consell d’Urbanisme i
s’està actuant, però es farà una reunió amb l’Ajuntament de València per
tal de millorar les actuacions i veure si es pot conseguir el tancament del
Campus.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport es
manifesta en contra de com s’està desenvolupant el màster de
secundària. Denuncia la passivitat que hi ha hagut i que s’ha apartat a
professors competents d’aquesta Universitat, no havent-se respectat els
criteris de mèrit i capacitat per a ser professor del màster.

El vicerector de Postgrau indica que les al·legacions no s’han estudiat
per una qüestió de terminis, però compleix la legalitat i no hi ha hagut
arbitrarietat.



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

-17-

Lluis Hurtado pregunta com afecta l’addenda del calendari general
aprovat en aquesta sessió a l’horari de les biblioteques.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS informa que des d’avui l
5 de febrer, a l’antic bar de Ciències, hi hauran 200 places de lectura. Es
mantindrà obert fins a les 21:30 hores i serà atès per personal extern.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques indica que calia tancar la
biblioteca i s’ha publicitat.

El rector anuncia que es procurarà que les incidències per aquest motiu
siguen mínimas.

Finalment desitja a tothom un Bon Nadal i Bon Any.

I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les
11:35 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


