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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 26 de gener de 2010, a les 9.25 hores, a
la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Francisco
Tomás Vert, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de
la Universitat de València.

Assistents: (Amb vot)

Rector: Francisco Tomás Vert

Vicerector de Professorat i Ord.
Acadèmica: Carlos Ferreira García

Vicerectora d’Estudis: Mª Vicenta
Mestre Escrivá

Vicerector 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

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

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Biològiques: María
José Lorente Carchano

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía
Sanus Vitoria

PDI Fac. Física: Germán de
Valcárcel Gonzalvo.

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac. Filosofia i C. Educació:
María Jesús Martínez Usarralde

PDI Fac. Dret: Jesús Estruch
Estruch

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Filologia,Traducció i
Comunicació: María Virginia
González García

PDI Fac. Dret: José Landete
Casas.

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

PDI Fac. Ciències Socials:
Magdalena López Precioso

Estudiant Fac. Geografia i
H istòr ia:  Agust í  Zacarés
Romaguera

Estudiant Fac. Dret: Gabriel
Salinas Lim

Estudiant Fac. Dret: Paula
Serrano Caracena

Estudiant Fac. Economia: Marc
Xelvi Pérez

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

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

PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig

PAS Fac. Dret: José Vicente
Zafra Pertusa

Representant Consell Social:
Amparo García Chapa
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(sense vot):

Degana Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

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

Vicedegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardó
Calataaaayud

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

President Comité d’Empresa:
Ricardo Campos Fernández

Convidat:
Director Centre Internacional de
Gandia: Joan Alcázar Garrido.

Absències justificades:
Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

Representant Consell Social:
Lourdes Soriano Cabanes

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

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

Abans de començar el tractament dels punts de l’ordre del dia, el rector
dóna la benvinguda als nous membres, que tot seguit s’ementen, i que
s’incorporen avui al Consell de Govern i als que han tornat a ser elegits,
com a conseqüència de les eleccions del Claustre de 14 de gener:

PDI: Dulce Contreras Bayarri. Fac. Economia; Lucía Sanús Vitoria, de la
Fac. de Ciències Matemàtiques: Mª José Lorente Carchano, de la Fac. de
Ciències Biològiques; Jesús Estruch Estruch, de la Facultat de Dret;
Germán de Valcárcel Gonzalvo, de  la Fac. de Física; Ernest Cano Cano,
de la Fac. de Ciències Socials; Otilia Alicia Salvador Fernández-Montejo,
de la Fac. de Psicologia; José Manuel Almerich Silla, de la Fac. de
Medicina i Odontologia; Mª Jesús Martínez Usarralde; de la Fac. de
Filosofia i C. Educació; María Virginia González García, de la Fac. de
Filologia, Traducció i Comunicació; José Landete Casas, de la Fac. de
Dret i Javier Martínez Plume de l’ETSE.

PAS: Miquel Coll Huerta, de l’EU d’Infermeria i Podologia; Mª Luisa
Manzano Hernández, de la Fac. de Filosofia i C. de l’Educació i Gonzalo
Montiel Roig, del CADE.
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Estudiants: Agustí Zacarés Romaguera, de la Fac. de Geografia i Història;
Gabriel Salinas Lim, de la Fac. de Dret; Paula Serrano Caracena, de la Fac.
de Dret; Marx Xelvi Pérez, de la Fac. d’Economia i Carlos Martínez Nuñez,
de la Fac. d’Economia.

A continuació agraeix als anteriors membres la seua dedicació a la gestió
de govern de la Universitat i el seu esforç.

Comunica que s’ha retirat el punt 13 de l’ordre del dia i anuncia un canvi
d’ordre, el punt 15 es tractarà desprès del punt 3r.

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 22 de
desembre de 2009.

La secretària general 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 de Govern, es pren l’acord
següent:

ACGUV 1/2010. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 22 de desembre de 2009.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica en primer lloc, el condol dels membres del Consell pel
traspàs dels membres de la comunitat universitària següents:

. Francisco Chirivella Peris, alcalde de Catarroja i membre del Consell
Social.
. Josep Corell i Vicent, professor jubilat de la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació.

Indica que les eleccions a rector o rectora seran el 2 de març. S’han
presentat quatre candidatures. Esteban Morcillo, Antoni Furió, Vicent
Soler i Antonia García Benau. Espera que siga una campanya renyida,
però universitària i els desitja molta sort.

Informa que la setmana passada es va reunir el Consell General de la
Xarxa Vives, a València. És la darrera reunió corresponent a la
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presidència de la nostra Universitat; a partir d’ara estarà presidida per la
Universitat de Lleida.

El 20 de gener es va reunir la CRUE i el Consell d’Universitats, on van
assistir el vicerector de Postgrau i el vicerector d’Economia,
respectivament, que n’informaran.

El vicerector de Postgrau informa de la reunió de la CRUE. Indica que va
ser preparatòria del Consell d’Universitats. S’hi va informar sobre les
iniciatives ministerials respecte al finançament de les universitats, i d’un
avantprojecte sobre la Llei de la Ciència. S’hi informà sobre l’Estatut del
PDI i es va dir que el proper 22 de febrer es remetrà l’avantprojecte a la
CRUE i es va anunciar que l’Estatut de l’Estudiant està un poc més
endarrerit que el del PDI. Pel que fa al Campus d’Excel·lència
Internacional, la comissió de seguiment es va reunir el dia 12. Fa un
repàs de tots els suggeriments fets. El dia 27 es tancarà la convocatòria
i passarà al Consell d’Universitats el 22 de febrer.

A més a més, s’està preparant un disseny de carrera universitària per a
investigadors semblant a la del PDI. Hi ha discussions sobre el nou decret
d’accés a la Universitat, sobre el qual s’espera una solució per a la
propera setmana. Hi ha un acord arquitectura-medicina per a modificar-
ne els seus graus.

Pel que fa a la reunió del Consell d’Universitats, el nou secretari d’estat
va informar que s’està reelaborant el projecte de llei de la Ciència i
s’intenta ser respectuosos amb les comunitats autònomes. El text es
discutirà aquesta setmana; es deixaran uns dies per fer suggeriments i a
final de febrer n’hi haurà un primer informe al Consell de MInistres.

El vicerector d’Economia fa referència a la situació de la Tresoreria, que a
finals d’any era prou crítica. La Conselleria ha complit amb els pagaments
en dues fases durant el mes de  desembre. Per tant, acabem l’any en
positiu, però amb moltes cauteles. Amb la caixa en positiu, s’han
cancel·lat dues pòlisses de crèdit. Opina que en el termini d’un any, la
Tresoreria serà positiva i no caldrà fer servir els conforming.

Pel que fa a la CRUE i al Consell d’Universitats, es va fer un informe
preceptiu sobre un projecte de llei d’Economia Sostenible i es va
presentar la proposta de mllora del finançament del sistema universitari
espanyol. S’ha elaborat un primer esborrany amb parts no
desenvolupades. De la part desenvolupada, es desprèn que no
repressenta una millora substancial i no es diu qui posarà els diners del
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dèficit de finançament detectat. Es parla de l’1% del PIB de finançament
de les universitats, però no se sap si és públic o privat.

Respecte de l’estructura del pla, és semblant que el que la Universitat de
València està discutint amb la Conselleria d’Educació. El model té una
part sobre la millora de la qualitat (per objectius), que falta per negociar.
La part més important del model es basa en l’obtenció de resultats, tant
docents com de recerca.

Pel que fa a l’avantprojecte de llei d’Economia Sostenible, opina que al
nostre país, a banda de crisi econòmica, hi ha crisi de model productiu.
S’ha proposat un projecte de llei que s’aprovarà per l’abril. D’un total de
199 pàgines que té, tan sols 9 es dediquen a les universitats.

A continuació el rector felicita :
. El laboratori d’electrònica Iindustrial i instrumentació del Departament
d’Enginyeria Electrònica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, que ha
estat qualificat com a Centre de Competència de l’European Center for
Power Electronics.

. L’Ajuntament de València, ha reconegut amb el Premi BEEST 2009, una
investigació de l’Institut Univ. de Robòtica que facilitarà als valencians el
transport intermodal.

. El Parc Científic de la Universitat de València ha estat guardonat amb el
Premi Economia pel seu lideratge investigador.

, Una investigació sobre tumors del sistema nerviós central, realitzada
pel Grup d’Investigadors d’Aplicacions Biomèdiques i Biofísiques del
Departament de Química Física d’aquesta universitat ha estat premiada
per l’American Associations form Cancer Research, per l’estudi integral
biològic de tumors oligodendrogials del sistema nerviós central. El premi
s’ha concedit a l’investigador Rubén Ferrer Luna, en el Congrès celebrat
a San Diego, Genetics and biology of Brain Cancers.

. El professor Antonio Llombart Bosch, com a nou president de la Reial
Acadèmia de Medicina.

. El Sr. Antoni Defez, guanyador del I Premi d’assaig, “Càtedra Josep Lluís
Blasco”, per l’obra “Assumptes pendents”.

Seguidament, el rector indica que s’ha rebut un escrit de la Unió
d’Editorials Universitàries Espanyoles, que comunica els nous criteris
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d’avaluació de l’activitat investigadora del professorat universitari,
publicats al BOE d’1 de desembre.

Arran la tragèdia d’Haiti a conseqüència dels terratrèmols s’ha acordat
aportar 100.000 euros dels fons de la Comissió 0`7. La iniciativa forma
part de la política de cooperació de la nostra institució. A més a més,
s’ha obert un compte en Bancaixa per fer-hi aportacions particulars. La
quantitat total s’enviarà com a ajuda per pal·liar les conseqüències de la
catàstrofe.

Informa que s’ha inaugurat un nou edifici que reunirà els Instituts
d’Investigació del Campus de Tarongers i la nova residència universitària
Damià Bonet.

S’ha presentat el nou web de la Universitat WUV 2.0 que té prevista la
reforma dels diferents webs dels centres i la remodelació del web
institucional. El projecte el desenvolupa l’empresa GMV, coordinat per
l’equip tècnic del Servei d’Informació-DISE i el Servei d’Informàtica.

S’ha posat en marxa MEDIA UNI, plataforma audiovisual de la Universitat,
que allotja diversos canals de televisió i àudio. Aquest projecte estava
dins del Pla Estratègic d’aquesta institució.

Comunica que el 22 de desembre es va retre homenatge al rector Puche,
en el Col·legi del Patriarca, arran la seua actuació a l’inici de la guerra
civil.

Finalment, indica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni marc de cooperació amb el Col·legi Oficial de Censors Jurats
de Comptes de la Comunitat Valenciana, mitjançant la Fundació
Universitat-Empresa per tal de dur endavant la realització de pràctiques
formatives dels nostres estudiants.

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

Pel que fa a la Llei d’Economia Sostenible, el rector indica que es tracta
d’una llei que el Govern té bastant avançada. Sobre el model de
finançament, opina que és un model que no pot fer front a canvis
estructurals d’envergadura en la universitat, és una reflexió sobre el
model d’universitat on s’inclou el finançament. Estem davant una
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situació que aborda els recursos a les universitats en unes condicions
que no són lineals. Aquestes condicions s’hauran de debatre i implicaran
una reflexió sobre el sistema universitari espanyol.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PDI indica que tot és ambigu. Sembla que els
diners disminuiran i li preocupa el futur de la carrera universitària.

Punt 3.  Aprovació, si escau, d’assignació pressupostària per a la
campanya electoral.

El rector presenta l’assumpte i informa que està recollit en els Estatuts i
cal un acord de Consell de Govern.

El gerent indica que s’han assignat 3000 euros per a cada candidatura
(la mateixa quantitat que fa vuit anys), per a despeses derivades de la
campanya electoral. També s’han assignat sis telèfons mòbils per a cada
equip i uns espais (assignats per sorteig) que serviran de base
d’operacions. Igualment s’ha habilitat un ordinador i una impressora;
l’accés al parquing de l’Aulari V i s’avançaran 600 euros per candidatura.

S’obre un torn d’intervencions.

Dulce Contreras opina que atès que ha canviat el cost de la vida, la
quantitat assignada és menor.

El gerent contesta que és menor per candidat, però major
col·lectivament.

El rector proposa incrementar la quantitat. Proposa 4000 euros per a
cada candidatura, la qual cosa s’accepta.

El gerent afegeix que cal justificar les despeses.

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

ACGUV 2/2010. “Aprovar, per tal de donar compliment
a l’art.100 dels Estatuts, una assignació pressupostària,
per un import de 4.000 euros, per a les despeses
derivades de campanya electoral de cadascun dels
candidats o candidates a rector”.
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Punt 15. Aprovació, si escau, del projecte Espaço de Cultura Brasileira
del Centre Internacional de Gandia de la UVEG.

El rector comunica que s’ha convidat al director del Centre Internacional
de Gandia perquè informe.

El vicerector de Cultura presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que es
tracta d’un espai per difondre la cultura brasileira.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació informa que és un
projecte conjunt dels vicerectorats de Cultura, Relacions Internacionals i
Comunicació, i Relacions Institucionals i Cooperació, però que la iniciativa
és del Centre Internaciional de Gandia. Agraeix la tasca feta des d’aquest
Centre i també de la Facultat de Ciències Socials.

El director del Centre Internacional de Gandia informa que es va crear pel
maig de 2008. Aquest projecte és el resultat de tres anys de treball.
Compta amb el suport de l’Ajuntament de Gandia, per a potenciar la
ciutat i del Banc de Santander. Té línies d’actuació sobre
desenvolupament local i territoral i sobre formació del professorat i dels
estudiants en llengua castellana.

S’obre un torn d’intervencions.

María Luisa Manzano troba a faltar les referències a la política d’igualtat.

El director del Centre Internacional de Gandia indica que no s’exclou res, i
aquests assumptes hi caben perfectament.

Jesus Estruch assabenta d’una errada en el nombre de beques.

El director del Centre Internacional de Gandia indica que es tracta d’un
error de transcripció. Són 30 beques en lloc de 15.

Marc Xelvi demana que es fomente la llengua valenciana.

El director del Centre manifesta que moltes activitats es fan en valencià i
si es mira el punt f) es veu que s’introdueix la identitat cultural.
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El rector afegix que l’Espai donarà cabuda a les inquietuts i iniciatives
que es puguen proposar.

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

ACGUV 3/2010. “Aprovar la creació de la unitat
acadèmica Espaço de Cultura Brasileira, adscrita al
Centre Internacional de Gandia, d’acord amb el
projecte que s’adjunta com annex.” Annex I.

El rector expressa la seua satisfacció per haver pogut treballar amb el
director del Centre Internacional de Gandia, i el felicita pel seu esforç, la
seua dedicació i la seua amistat. Manifesta que ha estat molt important
el treball que s’ha fet, que ha convertit al Centre Internacional de Gandia
en una realitat esplèndida.

El director del Centre Internacional de Gandia manifesta que ha estat un
honor i un orgull col·laborar amb l’equip de govern de la Universitat i
està molt agraït a totes les persones que han treballat amb ell.

Punt 4. 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.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia intervé respecte dels convenis amb
les universitats del Regne Unit i Malàsia. Opina que els representants
haurien de ser la degana o vicedegana de la Facultat.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació afegeix que es
tracta de buscar equilibri de nivells dels responsables entre les
universitats. És un conveni marc i la representació és institucional.

La degana de la Facultat insisteix en la seua proposta de canvi de
representant i demana que s’aplique el mateix criteri per a tots els
convenis. Lamenta la manca de sensibilitat respecte a la Facultat.

El rector indica que el representant, ho és de la Universitat, no pas del
centre. Proposa que s’aprove com està i que la Facultat lliure una
proposta per escrit.
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Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per
38 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es prenen els acords
següents:

ACGUV 4/2010. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre la Universidade Federal de Campina
Grande (Brasil) i la Universitat de València, el text del
qual s’adjunta com annex.” Annex II.

ACGUV 5/2010. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre la Université Mohammed V Agdal
(Marroc) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com annex.” Annex III.

ACGUV 6/2010. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre la Universidad de San Luis Potosí
(Argentina) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com annex.” Annex IV.

ACGUV 7/2010. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre Hertfordshire University (Regne
Unit) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com annex.” Annex V.

ACGUV 8/2010. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre Sophia University (Japó) i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com
annex.” Annex VI.

ACGUV 9/2010. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre The Universiti of Tun Abdul Razak
(Malàsia) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com annex.” Annex VII.

ACGUV 10/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre el Centro per la Valutazione e la
Certificazione Linguistica (Università per Stranieri di
Perugia  (Italia) i la Universitat de València, el text del
qual s’adjunta com annex.” Annex VIII.

La vicerectora de Relacions Instiitucionals i Cooperació presenta el
conveni amb la Fundació General, per a la cessió d’espais que hi és al
web de la Secretaria General. Afegeix que es tracta de formalitzar-ne la
cessió. Els espais són a l’edifici del carrer d’Amadeu de Savoia. Proposa
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la inclusió d’una clàusula sobre una comissió mixta entre personal de la
Universitat i de la Fundació i sobre que aquest conveni estiga subject a
dret administratiu, la qual cosa s’accepta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (40 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 11/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Fundació General de la UVEG i
la Universitat de València, regulador de la cessió
d’espais, el text del qual s’adjunta com annex.” Annex
IX.

Punt 5. Aprovació, si escau, de l’addenda 2 del conveni de col·laboració
amb la Universitat Internacional Valenciana.

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. Recorda que hi ha un conveni marc i un altre
d’específic en què es reflecteix que cada any s’haurà d’aprovar una
addenda, com ja es va fer l’any passat.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport indica que
caldria concretar més els tipus de col·laboracions amb la VIU, que
d’entrada, no semblen interessants per a la Universitat de València.
Considera que d’eixa manera no caldria que ho aprovara el Consell de
Govern.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació fa
referència al conveni marc aprovat el 23 de juny de 2009, on es deia
que les dues institucions col·laborarian per interés mutu i es participa en
cursos que fan competència amb la nostra institució. A més, hi ha
persones molt significades de la Universitat que hi participen en
l’elaboració i difusió de materials, i això no li sembla correcte.

Ernest Cano està d’acord amb la intervenció anterior.

El rector indica que la Universitat té un conveni semblant amb la UOC, i
les addendes corresponents no passen pel Consell de Govern, però en el
cas de la VIU s’acordà que sí que passaren, encara que considera que
l’addenda hauria de tenir una durada temporal.
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La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació indica que la
durada és el curs acadèmic 2009/2010. Afegeix que es porta a aquest
Consell de Govern perquè així es va demanar, però n’hi ha d’altres (com
l’UOC) que no passen.

Ernest Cano informa que ell és un dels responsables d’aquest fet i
demana que també passen pel Consell de Govern els altres convenis,
com el de la UOC. Està en contra d’aquesta proposta perquè no són
convenis de reciprocitat.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 27
vots a favor, 4 en contra i 10 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 12/2010. “Autoritzar la signatura de l’addenda
2 del conveni de col·laboració entre la Universitat
Internacional Valenciana i la Universitat de València,
aprovat en la sessió del Consell de Govern de 23 de juny
de 2009, el text de la qual s’adjunta com annex.” Annex
X.

Punt 6. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut
Universitari de Robòtica.

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.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria recorda que el nom
de l’Institut ja es va canviar.

La secretària general indica que la Universitat va enviar l’expedient a
Conselleria, però encara no hi ha resposta ni publicació.

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

ACGUV 13/2010. “Aprovar el Reglament de règim
intern de  l’Institut Universitari de Robòtica que
s’adjunta com annex.” Annex XI.
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Punt 7. Aprovació, si escau, del pla d’estudis conduent a l’obtenció del
títol de grau de mestre en Educació Primària, per impartir-se al centre
adscrit Florida Universitària i modificació, si escau, de l’esmentat centre.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Esmenta
expressament l’informe positiu que ha tramès el director de l’Escola
Univ. de Magisteri “Ausiàs March”.

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

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

ACGUV 14/2010. “Aprovar el pla d’estudis conduent a
l’obtenció del títol de grau de Mestre en Educació
Primària per impartir-se al centre adscrit Florida
Universitària, que s’adjunta com annex.” Annex XII.

ACGUV 15/2010. “Iniciar l’expedient de modificació del
Centre Florida Universitària per a impartir el nou títol
de grau de Mestre/a en Educació Primària, informar
favorablement la proposta de conveni i obrir el període
d’informació pública, d’acord amb l’art. 47 dels
Estatuts.” Annex XIII.

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 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 16/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura en les titulacions adscrites a la
Facultat de Geografia i Història, corresponents al curs
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acadèmic 2008/09, als llicenciats, llicenciades diplomats i
diplomades següents:

Llicenciatura en Geografia:
. Zlotnik Dominguez, Elinor

Llicenciatura en Història de l’Art:
. Felici Castell, Andrés.
. Robledo Palop, Juan

Llicenciatura en Història:
. Ramos Tolosa, Jorge.
. Ramón Navarro, José
. Caballero Machi, José Antonio.

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació:
. Marco Heredia, Manuel
. Pons Cortell, Amparo .”

ACGUV 17/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació, corresponents al
curs acadèmic 2008/09, als llicenciats i llicenciades
següents:

Filologia Clàssica:
. José Gordillo Peribañez.
Filologia Hispànica:
. Ana Martínez Muñoz.
. Francisco Pedro Pla Colomer.
Filologia Francesa:
. Ana Isabel Vila Martínez.
Filologia Italiana:
. Maria Antonia Blat Mir
Filologia Catalana:
. Alexandre Xavier Ordaz Dengra.
Fiologia Anglesa:
. Silvia Torres Vila.
. Josué  Álvarez Conejos.
. Miguel Castellano Romero.
Filologia Alemanya:
. Desert.
Traducció i Interpretació:
. Elisa Julia Grafulla Garrido.
Comunicació Audiovisual.
. Mónica Ibáñez Barbero.
. María José Martínez Modelo.
Periodisme:
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. Maria Galán García.

. Lidia Inés Valera Ordaz.”

ACGUV 18/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura en les titulacions adscrites a la
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
corresponents al curs acadèmic 2008/09, a les
llicenciades  i diplomades següents:

Llicenciatura en Filosofia:
. Butoiu, Anda
.Llicenciatura en Pedagogia:
. Lorente Rodríguez, Miriam.
. López Francés, Inmaculada.
. Escribá Ibañez, Eva María.
Llicenciatura en Psicopedagogia:
. Fernández Bermejo, M. José.
. Giner Vives, Elena.
Llicenciatura en Humanitats:
. Verchil Martí, María.
Diplomatura en Educació Social:
. Bea Navarro, Elena Antonia.
. Giraldo Goméz, Laura.”

ACGUV 19/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura de la Facultat de Química, corresponent al
curs acadèmic 2008/09, a les llicenciades  i al llicenciat
següents:

 . Laura Vanesa Martí Montaner.
. María Castellano Sanz.
. Baldoví Jachan, José Jaime.”

ACGUV 20/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Ciències Matemàtiques, corresponents al curs acadèmic
2008/09, a les llicenciades següents:

Llicenciatura en Matemàtiques:
. Lorena Vidal Blasco.

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques:
. Thais Avila Valverde.”

ACGUV 21/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura en les titulacions adscrites a la
Facultat de Farmàcia, corresponents al curs acadèmic
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2008/09, a les llicenciades, al llicenciat i les diplomades
següents:

Llicenciatura en Farmàcia:
. Arnandis Chinesta, Teresa.
. Rivera Egea, Rocio.
. Vengut Climent, Empar.
. Egua Nuñez, Jorge.
. Pons Martínez, Laia

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments:
. Gallego Ibáñez, Marta

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica:
. Alcantarilla García, Mª del Mar.
. Galán Puig, Elisabet”

ACGUV 22/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Ciències Biiològiques, corresponents al curs acadèmic
2008/09, a les llicenciades i als llicenciats següents:

Llicenciatura en Ciències Ambientals:
. Alicia Forner Sales.
. Mª Carmen Pérez Gil.

Llicenciatura en Bioquímica:
. Juan Carlos García Cañaveras.

Llicenciatura en Biologia:
. Noelia Martínez Molina.
. Jerónimo Jurado Arjona.
. Arantxa Pérz García.
. Juan Manuel Adrián Segarra.”

ACGUV 23/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura de la Facultat de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport, corresponent al curs acadèmic 2008/09,
als llicenciats següents:

. Gonzalo Bau Requesens.

. Joaquín González Ródenas.”

ACGUV 24/2010. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura, el les titulacions adscrites a l’Escola
Universitària d’Infermeria i Podologia, corresponent al
curs acadèmic 2008/09, al diplomat  i les diplomades
següents:
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Diplomatura en Infermeria:
. Cristina García Serrano.
. Sandra Marco Miguens.
. Esther Belenguer Cebrián.
. Andrea Aguilar Fuster.

Diplomatura en Podologia:
. Antonio Gómez Bernal.”

Punt 9. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que s’ha lliurat als membres del Consell en aquesta sessió.
Afegeix que la darrera activitat no està informada per la Comissió
d’Extensió Universitària i per tant, demana la seua retirada.

S’obre un torn d’intervencions.

Marc Xelvi indica que la darrera activitat és molt interessant. però hi ha
hagut un error per part de la Comissió d’Extensió Universitària.

El rector proposa que aquesta activitat s’aprove condicionada a l’emissió
de l’informe corresponent de la Comissió d’Extensió Universitària, la qual
cosa s’accepta.

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

ACGUV 25/2010. “Aprovar les activitats puntuals
d’extensió universitària, que s’adjunten com a annex,
tenint en compte que l’aprovació de l’activitat puntual:
Jornades: És possible la justícia social en un món
globalitzat, resta condiconada a l’emissió de l’informe de
la Comissió d’Extensió Universitària.” Annex XIV.

Punt 10. Modificacaió de la delegació del Consell de Govern en la Junta
Electoral, a efectes censals.

La secretària general presenta la proposta d’incloure l’Estructura de
Recerca Interdisciplinar REMOTE en l’apartat 2.4 i adscriure-la a la
Facultat de Química.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Químcia dóna suport a la proposta.
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següen:

ACGUV 26/2010. “Modificar l’acord 79/2005 de Consell
de Govern de 26 d’abril, sobre delegación del Consell de
Govern en la Junta Electoral de la competència
d’adscripcions censals, modificat en les sessions del
Consell de Govern de 24 de juny de 2008 i 26 de març de
2009, per tal d’afegir a l’apartat 2.4 l’Estructura de
Recerca Interdisciplinar “Reconeixement Molecular i
Desenvolupament Tecnològic” (REMOTE), que resta
adscrita a la Facultat de Química.”

Punt 11. Aprovació, si escau, de convocatòria de llicències per any
sabàtic del curs 2010/2011.

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. Manifesta que no hi ha canvis respecte de la convocatòria de
l’any passat.

S’obre un torn d’intervencions.

German de Valcárcel pregunta si les llicències de dos mesos es compten.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que està fixat
en el decret.

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

ACGUV 27/2010. “Aprovar la convocatòria de llicències
per any sabàtic per al curs acadèmic 2010/2011, d’acord
amb la resolució que s’adjunta com a annex.” Annex
XV.

Punt 12. Aprovació, si escau, de Criteris per a l’elaboració de l’oferta
dels ensenyaments oficials de primer i segon cicle i de grau, del curs
2010/2011.

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
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General. Afegeix que la Comissió de Professorat en va informar
favorablement per assentiment.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano proposa que en els graus s’afegesca “les necessitats
addicionals derivades del procés d’adaptació”, d’acord amb el que es va
dir en la Comissió de Professorat.

La degana de la Facultat de Química pregunta si se sap el nombre
d’estudiants adaptats dels plans implantats enguany.

La vicerectora d’Estudis contesta que ho consultarà.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta sobre els
cursos de formació addicional i si l’oferta hauria de dependre de la
capacitat docent.

El rector indica que el Ministeri va dir que s’establirien mecanismes per a
què diplomats i enginyers tècnics pugueren obtenir el grau.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” indica que el
Ministeri ho fixa en 60 crèdits, que hauran d’estar descrits en els
Verifica.

La vicerectora d’Estudis indica que la Universitat ha d’atendre la demana
que hi haja, sempre que hi hagen recursos.

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

ACGUV 28/2010. “Aprovar els Criteris per a
l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de
primer i segon cicle i de grau. per al curs acadèmic
2010/2011, que s’adjunten com a annex.” Annex XVI.

Punt 13. Proposta i aprovació, si escau, de modificació del pla
d’estabilització d’investigadors i investigadores.

Es retira.

Punt 14. Proposta i aprovació, si escau, de convocatòria de la plaça 415
de CU de Dret Penal.
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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. Indica que el Departament de Dret Penal té déficit docent i s’ha
demanat diverses vegades que isquera el concurs de la plaça, que es va
confirmar com a càtedra el 23 de juny de 2009.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret demana l’aprovación sense perjudici que el
professor que està acreditat sol·licite la promoció en el seu moment.
Insisteix en el fet que cal desvincular les vacants de les places de
promoció.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 29/2010. “Aprovar el perfil i informar
favorablement sobre el tribunal següent per a convocar
la plaça de catedràtic d’universitat núm.415 del
departament de Dret Penal:

Comissó Titular:
President: Enrique Orts Berenguer. CU Univ. Valencia
Secretari: Juan Carlos Carbonell Mateu. CU Univ.
Valencia.
Vocal 1r: Patricia Laurenzo Capello. CU Univ. Màlaga.
Vocal 2n: Bernardo del Rosal Blasco. CU Univ.
d’Alacant.
Vocal 3r: M. Luisa Maqueda Abreu. CU Univ. de
Granada.

Comissió suplent:
President: Carlos Martínez-Buján Pérez. CU Univ. d’A
Coruña.
Secretari: Mercedes García Aran. CU Univ. Autònoma
de Barcelona.
Vocal 1r: Fermín Morales Prats. CU Univ. Autònoma de
Barcelona.
Vocal 2n: Carmen Gómez Rivero. CU Univ. de Sevilla.
Vocal 3r: Mercedes Pérez Manzano. CU Univ.
Autònoma de Madrid. ”

Punt 16. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de la partida
pressupostària per a centres, departaments  i instituts, 2010.
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El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
és la mateixa proposta que l’any passat, i si s’aprova el PPF podria haver-
hi una redistribució.

El rector informa que la subvenció de la Generalitat ha disminuit un 1% i
per tant, s’ha fet un esforç per mantenir les mateixes quantitats que
l’any passat a costa de disminuir les despeses corrents.

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

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

ACGUV 30/2010. “Aprovar la distribució de la partida
pressupostària per a centres, departaments i instituts,
corresponent al 2010, que s’adjunta com a annex.”
Annex XVII.

Punt 17. Aprovació, si escau, de proposta de distribució de la partida
pressupostària per a laboratoris docents, 2010.

El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afgeix que
aquesta partida també està congelada però que funciona el model de
repartiment intern, encara que l’assignació per estudiant ha baixat, ja
que hi ha més estudiants.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana
que en les titulacions de Periodisme i de traducció s’augmente el grau
d’experimentalitat.

El vicerector d’Economia explica el nou model que s’està estudiant
respecte als graus d’experimentalitat de les titulacions i desprès s’haurà
de veure com es tradueix al model de laboratoris docents.

El degà de la Facultat de Física resalta l’esforç que fan els centres
experimentals, ja que el 60% del seu pressupost ho dediquen als
laboratoris i això s’hauria de tenir en compte.
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El rector indica que tots els centres fan un esforç perquè tots tenen una
pràctica experimental. Opina que s’hauria de fer una política de
finançament.

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

ACGUV 31/2010. “Aprovar la distribució de la partida
pressupostària per a l’adquisició d’equipament per a
laboratoris docents, corresponent a l’exercici 2010, i les
normes de gestió que s’adjunten com a annex.” Annex
XVIII.

Punt 18. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap propostta.

Punt 19. Torn obert de paraules.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” posa en
coneixement dels membres del Consell que, pel que fa al màster de
secundària, s’estan rebent les darreres instàncies per a places de
professor associat, i que s’hi han presentat unes 1.500 iinstàncies. El
màster implica a més de 1000 estudiants i 300 professors, de la qual
cosa ens hem de felicitar, encara que estarem en unes instal·lacions que
no són les idònies. Indica que moltes persones d’aquesta Institució han
fet un gran esforç i considera que ha estat un encert posar en marxa
aquest màster.

El rector indica que el màster és una realitat gràcies a l’esforç, la
dedicació i la superació de dificultats del director de l’Escola Univ. de
Magisteri “Ausiàs March”, el degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació i el Servei de Postgrau i el vicerector.

Gabriel Salinas, com a representant de Campus Jove, intervé respecte
del pla del Barri del Cabanyal i anuncia que el seu grup té propostes com
un pla de millora urbana i un projecte d’espais humans de coneixement,
que trasllada a l’equip rectoral i als quatre candidats a rector o rectora, i
també a les associacions estudiantils perquè és una iniciativa positiva per
a reactivar el Barri del Cabanyal.

El rector està d’acord i demana que hi haja propostes concretes on es
puga actuar, per exemple, dins del Campus d’Excel·lència.
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Agustín Zacarés pregunta si canviarà la figura i la situació dels
vicedegans d’estudiants.

El rector contesta que cal fer aquesta pregunta al centre corresponent,
però aquesta figura no està en el llistat de càrrecs acadèmics, perquè no
ho és.

Marc Xelvi pregunta si és certa la notícia sobre la pujada de taxes per a
repetidors.

El rector indica que el que hi ha és un document de reflexió, però no hi
ha cap norma, encara que hi ha una tendència generalitzada de
penalitzar les segones i terceres matrícules.

Ernest Cano pregunta si hi ha planificació sobre les properes sessions de
Consell de Govern.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport manifesta
la seua disconformitat sobre el procediment emprat en el màster de
secundària. S’ha fet una política excloent i sol·licita que per al proper
curs acadèmic es reorganitze el curs i s’estudien els problemes sobre les
exclusions que hi ha hagut.

D’altra banda pregunta sobre la normativa de càrrecs acadèmics, si en
les CAT, s’ha nomenat algun representant de curs i si en té
reconeixement.

El vicerector de Postgrau contesta sobre el màster de secundària que la
prioritat era posar-lo en marxa, encara que té moltes dificultats i
mancances. L’any que ve, però, es donarà més participació .

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, pel que fa a les CAT,
diu que es va aprovar que es pagaria a partir de gener, però que es
refereix als nous estudis.

Maria Luisa Manzano opina que s’hauria de replantejar el nombre
d’estudians per grup, ja que és inacceptable que hi haja grups de 100
alumnes.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica puntualitza que eixa
quantitat d’alumnes correspon a estudis dels plans antics.
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El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia informa que
estan preparant una Jornada solidària on s’analitzaran dels nivells de
colesterol i es prendrà la pressió arterial, entre d’altres, a canvi d’una
aportació econòmica voluntària. Les aportacions s’enviaran a Haiti.

El rector anuncia que la previsió per al proper Consell de Govern és per al
16 de febrer de 2010, i que n’hi haurà un altre pel març, per liquidar els
comptes.

D’altra banda indica que aquesta ha estat una gran etapa en la seua vida
i que ha treballat molt a gust amb els membres del Consell de Govern.

I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les
12:50 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
 El rector

Francisco Tomás Vert.


