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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 16 de febrer de 2010, 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 de Relac ions
Internacionals i Comunicació:
Enrique Bigné Alcañiz

Vicerectora de Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

Vicerector d’Infraestructura:
Aurelio Beltrán Porter

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

Degana Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

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

Vicedegà Fac. Química: Francisco
Ramon Estevan Estevan

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Secretari Fac.  Economia: Juan
Francisco Martínez Pérez
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Representant departaments:
Óscar M. Vives García

Representant departaments:
José Enrique Gallach Lazcorreta

R e p r e s e n t a n t  I n s t i t u t s
universitaris: José Emilio Boscá
Mares

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. 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. 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

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

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:
Alfonso Maldonado Rubio

Representant Consell Social:
Lourdes Soriano Cabanes

(sense vot):

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López
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Degà Fac.  Filosofia i C. Educació:
Ramón López Martín

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

Convidats:

Directora Servei de Postgrau:
Ana Huguet Roig

Directora OTRI: Ana Cortés
Herreros

Absències justificades:

Vicerector  de Postgrau: Ignacio
José Nebot Gil

Vicerector de Convergència
Europea i Qualitat: Antonio Ariño
Villarroya

Representant Consell Social:
Amparo García Chapa

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de
gener de 2010.

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.

Intervenen la secretària general i Agustí Zacarés per presentar les
modificacions, que són acceptades.

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

ACGUV 32/2010. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 26 de gener de 2010, amb les modificacions següents:
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. A la pàg. 7, paràgraf 6è, corregir “22 de gener” per “22
de desembre”.
. A la pàg. 19, en el 3r. paràgraf del punt 11è de l’ordre
del dia, canviar “Fernando” per “German”.

Punto 2. Informe del rector.

El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs:
d’Arturo García Igual, membre de la Junta Rectora del Patronat Sud-Nord
i marmessor del llegat de la Fundació Manuel Castillo.

A continuació felicita Cecilio Tamarit, director del Departament
d’Estructura Econòmica de la Facultat d’Economia, i nou president de
l’Associació Lliure d’Economia.

Indica que s’han inaugurat les instal·lacions següents:

. De L’INTRAS, Institut de Tràfic i Seguretat Vial, que s’ubica al carrer
Serpis, juntament amb altres instituts.

. De l’Escola Universitària de Fisioteràpia, al costat del Camp d’Esports
del Campus de Blasco Ibañez.

. De l’edifici d’Amadeu de Savoia, on s’ha ubicat la Fundació General i
diversos serveis.

Informa que una delegació de la nostra Universitat ha viajat al Salvador,
per comunicar al pare Jon Sobrino el seu nomenament com a Doctor
Honoris Causa per la Universitat de València. Jon Sobrino té una salut
delicada i és un referent per a tots nosaltres amb una qualitat personal
extraordinària.

Igualment, s’ha inaugurat al Salvador un centre d’atenció primària,
especialitzat en salut visual i auditiva, nutrició infantil i educació per a la
salut, a la qual va assistir la ministra de Salut Pública del Salvador, Maria
Isabel Rodríguez i l’embaixador d’Espanya. És el primer centre d’aquestes
característiques que té caràcter públic i en la seua construcció i formació
de personal ha participat la Universitat, mitjançant la Fundació i la
Comissió 0’7, la Universitat del Salvador i la Generalitat Valenciana.

També s’ha creat un Centre de visitants, promogut per la Fundació,
mitançant els fons de la comissió 0’7, dins dels projectes específics, al
lloc arqueòlogic de La Blanca (regió guatemalenca de Petén), on s’estan
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fent excavacions i on al començament de gener es va trobar un enorme
mascaró maia de més de mil cinc-cents anys d’antiguitat. Aquest
projecte el duen l’arqueòloga d’aquesta Universitat Cristina Vidal i el
professor de la UPV, Gaspar Muñoz.

A continuació felicita Eugenio Coronado, que la setmana passada va
rebre, a Madrid, el Premi Nacional d’Investigacio.

Recorda que el 18 de febrer s’inaugura l’edifici de l’Escola Universitària
de Magisteri “Ausiàs March”, en el Campus dels Tarongers. Próximament
ho serà l’edifici de  departaments de la Facultat de Ciències Socials.

També recorda que la setmana que vé es farà l’acte d’investidura de
doctor Honoris Causa a la Dra. Virginia Trimble i també es produirà la
inauguració oficial de la Facultat de Medicina i Odontologia, desprès de la
seua remodelació.

Informa que l’ajut a Haiti pel terratrèmol que s’ha recaptat  entre
l’aportació de la Universitat i les aportacions voluntàries s’ha fet arribar
per meitats a la Creu Rotja i a UNICEF.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia informa que
dimecres passat es va fer una jornada solidària amb Haití. S’hi van
atendre 430 persones i es recolliren uns 3.000 euros, que s’han ingresat
en un compte d’UNICEF. D’altra banda pregunta si pot assistir a la sessió
del Claustre del dia 24.

El rector contesta que se l’hi pot convidar i li faran una credencial per
poder assistir-hi.

Punt 3. Elecció, si escau, per a la renovació d’estudiants claustrals.

La secretària general presenta l’assumpte i proposa la data del 25 de
novembre de 2010 per fer les eleccions de renovació.

S’obre un torn d’intervencions.

Marc Xelvi pregunta si hi ha possibilitat de fer-les en una data posterior.

La secretària general respon que hi ha les vacances de Nadal i seria molt
complicat.
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Gabriel Salinas està d’acord amb la proposta.

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

ACGUV 33/2010. “Convocar les eleccions de renovació
d’estudiants a Claustre per al 25 de novembre de 2010”

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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 34/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre Idaho State University (Estats
Units) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex I.

ACGUV 35/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre The University of Adelaide
(Austràlia) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex II.

ACGUV 36/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre La Meiji University (Japó) i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex III.

ACGUV 37/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre The National Research Center
(Egipte) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex IV.

ACGUV 38/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre Flinders Univrsity (Austràlia) i la
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Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex V.

Punt 5. Aprovació, si escau, de cursos propis de postgrau i
d’especialització, curs 2009/2010.

La secretària general presenta l’assumpte, en absència del vicerector de
Postgrau. Afegeix que els estudiants han demandat aquests cursos, que
tenen informe favorable de la Comissió de Postgrau i han estat en
exposició pública i no han rebut cap al·legació.

S’obre un torn d’intervencions.

Agustí Zacarés planteja dubtes que aclareix la secretària general.

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

ACGUV 39/2010. “Aprovar els cursos propis de
postgrau i especialització següents:

-  Diploma de postgrau Detección Diagnóstico e
Intervención Temprana en Niños con transtornos del
espectro autista Iº Edición.

-  Diploma de postgrado Estimulación Multisensorial,
Basal e Integración  Cognitiva. Iª Edició.

-  Diploma de Intervención Centrada en Familias con
Personas dependientes desde atención temprana hasta
la ancianidad, 1ª Edicion, la documentació dels quals
s’adjunta com a annex.”  Annex VI.

Punt 6. Aprovació, si escau, de la integració de la Universitat de València
al VAL SPACE CONSORTIUM.

El rector indica que s’ha convidat la directora de l’OTRI perquè n’informe.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que s’ha lliurat en aquesta sessió als
membres del Consell. Indica que la seu és a la Universitat Politècnica de
València i hi ha una subseu al departament de Física Aplicada i
Electromagnetisme de la Facultat de Física.

La directora de l’OTRI informa que cal constituir el consorci i, si el Consell
de Govern ho aprova, al final del mes passarà al Consell Social. S’ha
seleccionat València per la capacitat científica de les dues universitats
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en la recerca continuada dels investigadors amb l’Agència Espacial
Europea. El suport de la Generalitat Valenciana també ha estat essencial
i la seua aportació serà de dos milions d’euros per a la construcció d’un
edifici de nova planta. El finançament del consorci serà tot el que genere
ingressos. Hi haurà un laboratori a València que serà un centre de màster
i acollirà investigadors. El seu ús serà com si fóra una infraestructura
pròpia de la Universitat i en un futur, s’obrirà a altres universitats
valencianes. És interessant perquè suposa un benefici, un atractiu per a
les empreses i la possibilitat de tindre l’excel·lència internacional.

El rector afegeix que és una aposta que no li costa res a la Universitat.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PDI pregunta si es tracta d’un grup tancat, ja
que hi ha investigadors a la Universitat que treballen en aquest camp.

El rector indica que és un consorci en què participa la Universitat, no dels
investigadors.

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 40/2010. “Aprovar la integració de la
Universitat de València  al Consorcio Espacial
Valenciano, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) i els
estatuts juntament amb  l’aportació en règim de cessió
d’ús, que s’adjunten com a annex.” Annex VII.

Punt 7. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió Elaboradora
del pla d’estudis del títol de màster en Enginyeria de Telecomunicació.

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.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que aquest
màster és estratègic per a l’ETSE, per la qüestió de les atribucions
professionals dels enginyers superiors.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 41/2010. “Modificar la composició de la CEPE
del màster professional  d’Enginyeria de
Telecomunicació en el sentit de substituir al president
Joan Vicent Pelechano Fabregat per Vicente Cerverón
Lleó.”

Punt 8. Aprovació, si escau, de plans d’estudi de les titulacions
següents:
. Máster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA)
. Màster Universitari en Direcció i Organitzacions i Instal·lacions de
l’Activitat Física i l’Esport.
. Màster Universitari en Sistemes de Justícia Penal.
. Programa de doctorat en Organització de l’Activitat Física i de l’Esport.

El rector comunica que ha convidat la Directora del Servei General de
Postgrau perquè informe sobre aquest assumpte.

La directora del Servei General de Postgrau presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que s’han presentat dues al·legacions al màster MBA,
que han estat acceptades.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret opina que en el màster de Direcció
d’Empreses s’hauria d’incorporar al departament de Dret del Treball i de
la Seguretat Social, a banda del Dret Financer i Actuarial.

El rector indica que transmetrà aquesta demanda a la Facultat, però el
termini d’informació pública ja s’ha tancat i no s’havien presentat
al·legacions.

El vicedegà de la Facultat d’Economia opina que no suposa cap problema
i es tindrà en compte.

Ernest Cano indica que no li sembla adequat que hi hagen una sèrie
d’assignatures que són de formació bàsica, i que s’haurien de cursar en
el títol de grau d’ADE.

El rector considera que el professor Cano té raó, però en aquest cas
sembla que aquestes assignatures són per a estudiants que no
provinguen de la Facultat d’Economia.
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La directora del Servei General de Postgrau aclareix que es tracta d’una
formació de nivellació que és necessària i no va destinada als alumnes de
ADE.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 41
vots a favor, 2 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 42/2010. “Aprovar els plans d’estudis de les
titulacions següents.

. Máster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA).

. Máster Universitari en Direcció i Organitzacions i
Instal·lacions de l’Activitat Física i l’Esport.
. Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal.
. Programa de doctorat en Organització de l’Activitat
Física i de l’Esport.
La documentació dels quals s’adjunta com a annex.”
Annex VIII.

Punt 9. Informe sobre comissions de serveis.

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

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

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

ACGUV 43/2010. “Informar favorablement la sol·licitud
de comissió de serveis a favor del professor del
Departament  de Història de la Ciència i la
Documentació d’aquesta Universitat, Juan Carlos
Valderrama Zurián, per a prestar els seus serveis  en la
Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana,
des de l’1 de desembre de 2009 fins al 30 de setembre de
2010.”

Punt 10. Aprovació, si escau, del reglament sobre el reconeixement de
complements de professorat contractat.

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. Fa esment de l’acord al que s’arribà en Mesa Negociadora d’11
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de desembre. Els efectes econòmics serien l’1 d’abril per a quinquennis i
l’1 de juliol per a sexennis.

El rector felicita al vicerector de Professorat per la proposta.

S’obre un torn d’intervencions.

Germán de Valcárcel indica que a la Universitat no li interessa mentenir
els contractats doctors, sinó promocionar-los perquè siguen titulars, ja
que econòmicament, és millor per a la Universitat.

El rector indica que a la Universitat li interessa que el seu personal tinga
les millores condicions. El que es proposa es la regulació del que ja està
fet.

José Landete opina que tan meritori és el treball d’un contractat doctor,
com el d’un ajudant doctor, i considera que també s’hauria de
contemplar.

Agustí Zacarés manifesta que són complements consolidables i això es
perillós.

El rector puntualitza que els complements es donen per treball fet. Es
tracta d’apropar els drets dels professors contractats amb els dels
funcionaris, fins i tot els econòmics. Aclareix que perquè es puga aplicar,
el professorat ha de tenir vinculació permanent i no és el cas dels
ajudants doctors.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 44/2010. “Aprovar el Reglament sobre el
reconeixement de complements al professorat
contractat, que  s’adjunta com a annex.” Annex  VIII.

Punt 11. Transformació de places de professorat.

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

S’obre un torn d’intervencions.
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El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació felicita el
vicerector per la seua sensibilitat en aquest assumpte i perquè la carrera
pofessional tinga aquest vessant.

El vicedirector de l’Escola Universitària de Fisioteràpia també dóna les
gràcies.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 45/2010.
“1. Aprovar les transformacions de les places següents:
. Plaça núm.723 d’ajudant doctor de l’àrea d’Infermeria
en plaça de titular d’universitat.
. Places núm.1082 i 1084 de titular d’escola universitària
de l’àrea de coneixement de Fisioteràpia en places
d’ajudant.
. Places núm.533 i 534 de l’àrea de Didàctica i
Organització Escolar, núm.5598 de l’àrea d’Educació
Comparada i Història de l’Educació, núm.5820 de l’àrea
de Teoria de l’Educació, d’ajudant doctor en ajudant.
. Confirmar la plaça núm. 1155 d’ajudant doctor de
l’àrea de Geografia Humana.

2. No transformar la plaça núm. 5811 d’ajudant doctor
de l’àrea de Comercialització i Investigació de Mercats.”

Punt 12. Informe sobre el POD de la Universitat dee València del curs
acadèmic 2009/2010.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que el
departament de Medicina ja ha fet l’informe corresponent i el de Cirurgia
ho farà prompte. Agraeix al vicerector i el seu equip la comprensió
demostrada.

El rector proposa que es vote el punt 4 de la proposta. La votació es fa
a mà alçada i per 36 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren
l’acord següent:
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ACGUV 46/2010. “Aprovar i fer seu l’informe
provisional i favorable de la Comissió de Professorat
sobre el POD de la UVEG, corresponent al curs
acadèmic 2009/201, en el sentit següent:

Primer.- En aquest curs acadèmic no s'ha pogut
realitzar un examen exhaustiu del POD dels
departaments degut al retard en la gravació de l'oferta
de màster i de l'alt nombre de contractacions que s'han
dut a terme amb motiu de la implantació del Màster de
Professorat de Secundària.

Segon.- S'informa favorablement el Pla d'Ordenació
Docent de tots els Departaments de la Universitat de
València. No obstant això, s’observen incoherències en la
informatització de la docència assistencial dels
Departaments de Cirurgia i Medicina que haurien de ser
corregides.

Tercer.- Es requereix als departaments de Cirurgia i
Medicina per que efectuen les modificacions pertinents
amb la finalitat que al professorat contractat no
assistencial no li siga assignada docència assistencial.

Quart.- El Consell de Govern faculta a la Comissió de
Professorat per a la supervisió de les modificacions del
Pla d'Ordenació Docent posteriors a aquest informe
provisional.”

Punt 13. Informe sobre modificació 2/2010 de RLT de PAS i sobre
correcció d’errades de la modificació 1/2010.

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.

Maria Luisa Manzano demana que la promoció isca enguany perquè no es
perden els diners.

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

ACGUV 47/2010. “Informar favorablement sobre la
modificació 2/2010 de relació de llocs de treball de
personal d’administració i serveis i sobre la correcció
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d’errades respecte de la modificació, la documentació
dels quals s’adjunta com a annex.” Annex IX.

Punt 14. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic del curs
2010/2011.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que s’ha lliurat als membres del Consell en aquesta sessió
en substitució de la que hi ha en el web de la Secretaria General. Com a
innovació, es planteja que puguen haver centres que, si ho estimen,
puguen avançar els exàmens de segona convocatòria al mes de juliol.
També es planteja començar les classes el 15 de setembre.

S’obre un torn d’intervencions.

Paula Serrano pregunta pel significat de les “assignatures de curta
durada”, i també pel que fa a fer exàmens en dissabte.

La vicerectora d’Estudis li contesta que es refereix als exàmens parcials.

Marc Xelvi demana que la primera convocatòria puga començar més tard
del dia 10 de gener i eliminar juliol en la segona convocatòria d’exàmens,
ja que l’estiu és per a molts estudiants un bon període d’estudi.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” demana
que quede clar si els exàmens es poden fer els dissabtes o no.

El director de l’Escola Tècnica  Superior d’Enginyeria indica que el segon
quadrimestre de la primera convocatòria acaba el 20 de maig i no el 28.
També hi ha problemes amb la seqüenciació de primera i segona
convocatòries en el mes de juliol.

Carlos Martínez opina que per fer el calendari s’hauria de consultar als
estudiants, ja que aquesta proposta els perjudica.

Ernest Cano opina que s’hauria de retardar el començament del curs, ja
que el setembre sempre hi ha molts problemes. És una proposta irreal.

Gonzalo Montiel opina que és díficil fer una reestructuració sii no es
canvia la manera de treballar de PDI i PAS. A més, les dates se
superposen amb la Nau dels Estudiants i amb la Nau dels Xiquets i de les
xiquetes, i podria haver-hi problemes d’infraestructura.
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Agustí Zacarés indica que el 25 d’abril és festa enguany, però hauria de
ser, amb vista al futur, dia no lectiu.

La degana de la Facultat de Farmàcia no està d’acord en retardar el
començament del curs i demana un esforç per corregir més ràpidament
els exàmens. A més es podrien fer calendaris diferents per a grau i per a
llicenciatura.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que aquest
calendari és semblant al d’Europa i a altres universitats espanyoles. Li
sembla raonable perquè és flexible, a proposta de les juntes de centre.

José Maria Almerich està també d’acord amb la proposta de calendari
perquè, per exemple, la titulació d’Odontologia té una important càrrega
pràctica i els beneficia acabar els exàmens el juliol.

José Enrique Gallach, com a represent de departaments del Campus de
Blasco Ibañez, llegeix escrits d’altres departaments a favor i en contra
de la proposta i planteja els problemes que hi ha, sobretot amb els
estudiants de primer, si la selectivitat continua com fins ara.

Dulce Contreras proposa que hi haja un tractament diferenciat per als
estudiants de primer curs. Opina que cal més discussió d’aquest
assumpte, ja que hi ha arguments molt diferents.

Gabriel Salinas està d’acord amb la intervenció de Carlos Martínez. La
proposta li sembla confusa. Li sembla positiu que hi haja debat als
centres sobre si ha d’haver-hi o no exàmens a setembre.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia indica que
l’OCA s’ha de gestionar prompte i el calendari no es pot demorar. A més,
els estudiants d’infermeria es troben amb altre problema: els centres
privats acaben el curs abans i fan competència desleial.

Maria José Lorente opina que la proposta té molts avantatges.

El degà de la Facultat de Dret proposa flexibilitat per als centres que no
puguen avançar el començament del curs i ho puguen fer el dia 20 de
setembre.

Maria Luisa Manzano proposa una anàlisi profunda sobre l’estructuració  i
contractació del professorat en les dates previstes, una coordinació amb
la Conselleria d’Educació i un calendari flexible.
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La vicerectora d’Estudis respon als intervinents. Pel que fa als exàmens
en els dissabtes, indica que si hi ha problemes, es pot eliminar. El fet
d’avançar el curs afecta fonamentalment als estudiants de primer curs,
que entren per la fase B, però són pocs i poden rebre suport a banda, i
per això demana responsabilitat als centres. Proposa deixar com a
setmana optativa d’exàmens la del 10 de gener i obligatòria la del 17.
Respecte al segon quadrimestre de classes, hi ha un error, finalitzen el
20 de maig.

El rector és partidari d’aprovar el calendari, tenint en compte el següent:
. començar el curs el 15 de setembre i que les Juntes de centre puguen
demanar el retard, si escau, al dia 20.
. Deixar les dates dels exàmens de gener i juliol com estan en la
proposta, amb flexibilitat en la setmana del 10 de gener.
- En les titulacions que siga possible, avançar la convocatòria de
setembre a juliol.

S’obre un segon torn d’intervencions.

El vicedirector de l’Escola Universitària de Fisioteràpia dóna suport a la
intervenció del director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” opina que
els diferents processos universitaris s’han d’adaptar al calendari
acadèmic i demana que s’aprove el calendari amb matisacions.

El degà de la Facultat de Psicologia dóna suport a la proposta.

Magdalena López planteja dubtes sobre el calendari optatiu i la primera
setmana de gener.

Ernest Cano indica que el centre no veu problemes, sinó que el problema
el tenen els departaments pel que fa a la contractació de professorat.

José Landete demana flexibilitat i proposa simultanejar primera i segona
convocatòries en juny. Demana que s’aprove la segona convocatòria per
titulacions en lloc de fer-ho per centres.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques està a favor de la
proposta. Li veu moltes avantatges i opina que és una bona iniciativa. Els
problemes es poden ajustar i es pot donar autonomia als centres.
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La degana de la Facultat de Farmàcia recorda que els exàmens els posa
la Junta de Centre i els estudiants hi tenen representants.

Dulce Contreras està d’acord, en termes generals, amb la proposta de
calendari i també a favor de la flexibilitat, però visualment és millor
començar el dia 20.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport opina que
el calendari no resol els problemes dels centres, que són comuns al
calendari anterior, però agilitzen els processos.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que el
33% del professorat del seu centre és associat i no poden començar el
curs abans.

Finalment, el rector fa un resum de les propostes: periode optatiu de la
primera convocatòria del 10 al 14 de gener i, període comú d’exàmens
de primer i segon quadrimestre: del 23 de maig al 24 de juny.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34
vots a favor, 1 en contrai 6 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 48/2010. “Aprovar el calendari acadèmic de la
Universitat de València, corresponent al curs acadèmic
2010/2011, que  s’adjunta com a annex.” Annex X.

Punt 15. Proposta i aprovació, si escau, de modificació del Reglament de
trasferència i reconeixement de crèdits, aprovat per l’ACGUV 134/2008.

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.

Intervenen Agustí Zacarés, el degà de la Facultat de Dret i  Marc Xelvi
per plantejar dubtes que aclareix la vicerectora d’Estudis.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37
vots a favor, cap en contrai 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 49/2010. “Modificar el Reglament de
transferència i reconeixement de crèdits, aprovat per
ACGUV 134/2008,  el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex XI.
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Punt 16. 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 pren l’acord següent:

ACGUV 50/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Dret, corresponents al curs acadèmic 2008/2009 als
llicenciats  i llicenciades següents:

Llicenciatura en Dret:
. Carlos Sanz Esteve.
. Sara Vazquez Chust.
. Juan Ramón Rallo Julian.
. Maria Isabel Hernández Barea.
. Elia Lorente Veliz.
. José María Carrau Carbonell.
. Fancisco Gómez Santolaya.
. Rafael Nebot Segui.
. Diana Martínez Membrilla.
Llicenciatura en Criminologia:
. Macarena Correro Segura.
. Ana Cussac Grau.
. Diana Talón Salvador.
. Manuel José Román Cervera.
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Admnistració:
. Davinia Capote Navarro.”

Punt 17. Aprovació, si escau, de procediment d’accés a la Universitat per
a majors de 25, 45 i 40 anys.

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.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport proposa
una modificació en el procediment d’accés per a majors de 40 anys: que
s’afegesca que, en el cas de l’accés al grau en Ciències de l’Activitat
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Física i l’Esport, s’aporte la llicència federativa com a tècnic o entrador
esportiu.

El degà de la Facultat de Dret pregunta si en l’annex I estan totes les
famílies professionals que contempla el decret i si a les persones de la
Nau Gran poden optar a aquest procediment.

La vicerectora d’Estudis respon que sí estan les famílies professionals, i
respecte als estudians de la Nau Gran, els podria contar com a mèrit,
encara que haurien de fer la prova.

Se sotmet a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (35 vots ) es prenen els acords següents:

ACGUV 51/2010. “Aprovar el procediment regulador de
les proves d’accés a estudis universitaris per a majors de
25 i de 45 anys, que s’adjunta com a annex.” Annex XII

ACGUV 52/2010. “Aprovar el procediment de selecció
per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de
grau per a majors de 40 anys, mitjançant l’acreditació
d’experiència laboral o professional, que s’adjunta com
a annex.” Annex XIII.

Punt 17bis. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió
universitària.

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

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

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

ACGUV 53/2010. “Aprovar les activitats puntuals
d’extensió universitària que  s’adjunten com a annex.”
Annex XIV.

Punt 18. Informe sobre obres d’emergència.

El gerent informa sobre 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.

Els membres del Consell queden assabentats de l’expedient d’obres de
emergència sobre treballs per a assegurar l’edifici i reparació de
patologies detectades a la Biblioeca Universitària del Campus de
Burjassot, per un import de 130.000 euros.

Punt 19. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 20. Torn obert de paraules.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que el 12 de
febrer es va lliurar una carta als departaments per demanar que, fins al
10 de març,  han de comunicar les dades de les persones que s’hagen de
promocionar i estabilitzar i també les propostes d’ampliació de plantilla.
Demana als directors dels departaments que compleixen aquest termini.

Marc Xelvi trasllada la queixa dels estudiants sobre els problemes i
mancances que hi ha hagut en el màster de secundària, com l’excés del
preu, quan no tenen la docència completa, l’excessiva quantitat de
treballs i que no se’ls convaliden les pràctiques.  Demana un debat per a
solucionar aquests problemes.

Miquel Coll planteja el cas de trasllat forçós de dues persones en el
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació i n’assabenta els
membres del Consell de Govern.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació iindica que no hi
ha cap trasllat forçós, que fa uns mesos es va nomenar un delegat del
rector que no tenia despatx i es va parlar amb Inés Fernández que
estava de baixa, per ocupar-lo provisionalment. Es va parlar amb les dues
persones del Servei i estaven d’acord en ocupar-lo i lliberar el seu.

El gerent, respecte del cas plantejat per Miquel Coll, indica que és
conscient dels problemes que es plantegen per la falta d’espais a l’edifici
del Rectorat i també de l’esforç que fan els vicerectors per trobar-hi
solucions, ja que cada vegada hi ha més funcions en l’activitat
universitària.

La vicerectora d’Estudis dóna informació sobre el nombre d’estudiants
adaptats als graus, en resposta a una pregunta de la sessió anterior del
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Consell de Govern. Informa que s’han adaptat 488 estudiants a les noves
titulacions.

El rector dóna les gràcies a tots els membres de l’equip rectoral i del
Consell de Govern per la seua col·laboració durant aquests vuit anys, el
balanç dels quals ha estat molt positiu.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió, a les
13:40 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


