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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 11 de maig de 2010, a les 9.10 hores, a la
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban
Morcillo Sánchez, 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: Esteban J. Morcillo
Sánchez.

Vicerectora d’Ord. Acadèmica i
Professorat: Maria Vicenta
Mestre Escrivá

Vicerectora d’Estudis i Política
Lingüística: Isabel Vázquez
Navarro

Vicerectora de Comunicació i
Relacions Institucionals: Silvia
Barona Vilar.

Vicerectora de Relacions
Internacionals i Cooperació: Olga
Gil Medrano

Vicerectora de Sostenibilitat i
Infraestructures: Clara Martínez
Fuentes.

Vicerectora  de Postgrau: Rosa
Marín Sáez.

Vicerector d’Economia: Máximo
Ferrando Bolado

Vicerector d’Arts, Cultura i
Patrimoni: Josep Lluís Sirera
Turó.

Vicerector d’Investigació i
Política Científica: Pedro M.
Carrasco Sorlí.

Vicerector de Participació i
Projecció Territorial: Jorge
Hermosilla Pla

Vicerectora de Relacions
Externes i Formació Continua:
Maria del Carmen Fortes del
Valle.

Delegat d’Estudiants (en
funcions): Daniel González
Serisola.

Gerent: Joan Oltra Vidal

Secretària General: Maria José
Añón Roig.

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

Vicedirector EU Fisioteràpia:
Francisco José Pérez Moltó
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Director EU Infermeria I
Podologia: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó

Degana Fac. Farmàcia (en
funcions): Teresa Barber Sanchis

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials:
Ernest Cano Cano

Representant departaments:
Santiago Noguera Puchol

Representant departaments:
Vicente Liern Carrión

Representant departaments:
José Enrique Gallach Lazcorreta

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

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Biològiques: María
José Lorente Carchano

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

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez
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Estudiant Fac. Geografia i
Història: Domingo Carlos Salazar
Garcia

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

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

PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig

PAS Servei Tècnic i de
Manteniment: Rosa Maria
Mochales San Vicente

Representant Consell Social:
Alfonso Maldonado Rubio

Representant Consell Social:
Amparo García Chapa

Representant Consell Social:
Lourdes Soriano Cabanes

(sense vot):

Vicerector de Planificació i
Igualtat: Antonio Ariño Villarroya

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Degà Fac.  Filosofia i C. Educació:
Ramón López Martín

Viceegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardó
Calatayud

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

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

Punt 1. Informe del rector.

El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs
d’Amparo Martí, funcionària adscrita als serveis econòmics i
administratius de la Facultat de Medicina i Odontologia.

A continuació dóna la benvinguda als nous membres que s’hi incorporen,
d’acord amb allò previst a l’art. 88.2 dels Estatuts de la Universitat de
València, per designació del rector i que són els següents:
. Dr. Josep Lluís Sirera Turó, vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni.
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. Dr. Máximo Ferrando Bolado, vicerector d’Economia.

. Dra. Silvia Barona Vilar, vicerectora de Comunicació i Relacons
Institucionals.
. Dra. Maria Vicenta Mestre Escrivá, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i
Professorat.
.. Dra. Isabel Vázquez Navarro, vicerectora d’Estudis i Política Lingüística.
. Dra. Ola Gil Medrano, vicerectora de Relacions Internacionals i
Cooperació.
. Dra. Rosa María Marín Sáez, vicerectora de Postgrau.
. Dr. Pedro M. Carrasco Sorlí, vicerector d’Investigació i Política Científica
. Dr. Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Participació i Projecció Territorial
. Dra. Mª Carmen Fortes del Valle, vicerectora de Pràctiques Externes i
Formació Contínua.
. Dra. Clara Martínez Fuentes, vicerectora de Sostenibilitat i
Infraestructures.
. Sr. Daniel González Serisola, delegat d’Estudiants en funcions.
. Sra. Magdalena López Precioso, professora de Treball Social i Serveis
Socials de la Facultat de Ciències Socials.
. Sra. Rosa María Mochales San Vicente, cap del Servei Tècnic i de
Manteniment.
. Sr. Domingo Carlos Salazar García, estudiant de la Fac. de Geografia i
Història.

Informa que el Dr. Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Planificació i
Igualtat assistirà a les sessions del Consell de Govern en qualitat de
convidat.

Igualment informa dels nous nomenaments de delegats del rector:
. Delegat del rector per a l’Extensió Universitària d’Ontinyent, el prof.
José Pla Barber(Dept. de Direcció d’Empreses Juan José Renau Piqueras).
. Delegat del rector per a la Ddocència en Centres Assistencials, el prof.
José Manuel Almerich Silla ( Dept. d’Estomatologia).
. Delegat del rector per als Processos de Gestió Acadèmica a la
Universitat Digital, el prof. Jesús V. Albert Blanco (Dept. Informàtica).
. Delegat del rector per a cooperació, el prof. Dr. Guillermo Palao.

Així mateix, la professora Beatriz Gallardo Paüls, del Departament de
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació, ha estat nomenada
directora del Servei de Formació Permanent i, per tant, cessa en el
càrrec de delegada del rector per a Innovació Educativa.

També, el professor Francisco Alcantud Marín, ha estat nomenat director
del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca i cessa en el
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càrrec de delegat del rector per a la Integració de Persones amb
Discapacitat.

Finalment, el professor Juan Electo Onrubia Fuertes, ha cessat en el
càrrec de delegat del rector per a Cooperació.

El rector expressa el seu agraïment a totes les persones que han cessat
per la tasca que han dut a terme.

A continuació informa que el 20 d’abril es va reunir l’Assemblea General
de la CRUE, a Madrid, en què es va parlar de la convocatòria de Campus
d’Excel:lència Internacional i de la preparació de la propera sessió del
Consell d’Universitats. S’hi va fer palés la preocupació dels rectors per la
necessitat de millor coordinació entre la Secretaria General d’Universitats
y la Secretaria d’Estat pel que fa a la convocatòria de Campus
d’Excel·lència, que ja s’ha publicat, i s’hi va insistir en el fet que calia
una reunió amb el Govern.

Pel que fa a la preparació de la sessió del Consell d’Universitats del dia
26 d’abril, s’hi va tractar sobre l’esborrany de l’Estatut de l’Estudiant i
sobre l’esborrany de Doctorat i sobre la necessitat de definit
adequadament els màsters del doctorat.

També els rectors van expressar la seua preocupació pel màster
d’Advocacia i s’hi va discutir sobre el que podria fer la CRUE sobre això,
ja que els preocupa la pèrdua de competències professionals. Quant a
l’Estatut de l’Estudiant, s’hi va presentar un document de pacte social i
polítiques per l’educació, i s’hi va esmentar la problemàtica que hi ha al
voltant de la normativa de caràcter regulador per als expedients
disciplinaris, ja que cal renovar-la perquè la que hi ha està obsoleta.

El mateix 26 d’abril hi hagué una reunió conjunta del Consell
d’Universitats i la Conferència General de Política Universitària per
presentar un document sobre el finançament de l’educació. Aquesta
comissió mixta s’ha encarregat d’elaborar un document sobre el
finançament de les universitats.

D’altra banda, informa que la Universitat de València ha estat present en
Formaemple@, fira dedicada a l’ocupació i l’educació que va tenir lloc del
15 al 17 d’abril. Hem rebut la visita del secretari general d’Innovació a la
Trobada-col·loqui sobre Estratègia Estatal d’Innovació a l’Auditori del
Parc Científic de nostra Universitat.
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Els dies 27 i 28 d’abril va tenir lloc la V edició del Fòrum d’Ocupació de la
Universitat de València, organitzat per l’OPAL.

Informa que l’estudiant que anava amb bicicleta i va ser atropellat al
Campus dels Tarongers, està  millor.

Felicita a la professora Dolores Bargues que ha rebut el premi al Millor
Projecte Europeu Mediambiental 2009, de la Comunitat Valenciana.

Comunica que divendres proper, 14 de maig, a les 12,30 hores, al saló
d’actes del Jardí Botànic, el secretari general d’universitats del Ministeri
d’Educació, Marius Rubiralta Alcañiz, pronunciarà la conferència “El repte
de la Universitat Espanyola: l’excel·lència internacional”, per donar a
conéixer la convocatòria del Campus d’Excel·lència. Opina que és
important assistir-hi perquè es donarà informació rellevant per a la
convocatòria.

A continuació comunica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni marc de col·laboració amb l’IMSERSO, Institut de Majors i
Serveis Socials. La posada en marxa del Centre de Referència Estatal
d’Atenció Sociosanitària a persones amb trastorn mental greu farà que
les relacions siguen més estretes i que es desenvolupen actuacions
d’interés per a l’esmentat col·lectiu.

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

Finalment comunica que s’ha rebut un escrit de la Facultat d’Economia
proposant Susana Navarro García com a candidata per al premi Jaume I
de Joves Emprenedors i es demana el suport de la Universitat.

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

Punt 2. Aprovoació, si escau, de proposta de límit d’accés dels estudis
de grau per al curs acadèmic 2010/2011.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que es lliura als membres del Consell en
aquesta sessió, que substitueix la que hi ha en el web de la Secretaria
General.  Explica que l’estructura de la proposta és diferent d’altres anys,
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ja que hi ha graus implantats. Enguany hi apareixen les dobles titulacions
i l’oferta s’ha fet d’acord amb les dades del programa Verifica.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Fisica indica que el grau d’Optica i Optometria
prové d’una diplomatura. Proposa 60 places  i un curs de formació de 60
places també, en lloc d’un quart curs.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” fa la
proposta, avalada per unanimitat de la Junta de Centre. Perquè el grau
d’Educació Infantil no s’impartisca a Ontinyent, així com ho va demanar
l’any passat, tenint en compte la situació precària que s’arrosega durant
10 anys i perquè no hi ha possibilitat d’una plantilla de professorat,
necessària per a un ensenyament adequat. Demana a l’equip rectoral que
el fet de mantenir aquesta Universitat a Ontinyent, no siga a costa de
minvar el prestigi de la nostra Universitat.

La degana de la Facultat d’Economia fa puntualitzacions a l’oferta de
places a Ontinyent i llegeix l’escrit següent. Anuncia la seua abstenció en
la votació pels motius hi adduïts.

“Davant la proposta de continuar oferint estudis de l'àmbit de
l'economia i l'empresa a l'extensió universitària d'Ontinyent, l'equip
deganal de la Facultat d'Economia volguera realitzar les següents
consideracions al Consell de Govern:

• El compromís actual de la Facultat d'Economia respecte a
l'extensió d'Ontinyent es deriva d'un acord de l'anterior Escola
Universitària d'Estudis Empresarials, que va aprovar implantar la
Diplomatura en Ciències Empresarials, títol del qual ha estat
aprovada la seua extinció. Entenem, per tant, que aquest
compromís ha expirat..

• La demanda d'estudis d'Empresarials ha anat disminuint
progressivament (com pot veure’s en les dades que ja hem fet
arribar al Sr. Rector) i actualment no es justifica desviar recursos
des de la Facultat d'Economia de València, on com tots saben, hi
ha manques importants que dificulten la implantació del nou
sistema de graus i postgraus en les condicions desitjables.

• La implantació dels nostres estudis a Ontinyent es va produir en
unes condicions materials que eren provisionals, però que no s'han
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modificat, substancialment, des del seu inici. Es pot comprovar (i
tots els que heu anat últimament a visitar la seu ho heu vist) que
les condicions en les quals s'estan impartint la docència en la
delegació d'Ontinyent no són les adequades per a l'àmbit
universitari que aspira a ser de qualitat i excel·lència.

• Durant els últims anys, el interès que ha despertat la delegació en
les autoritats locals ha estat pràcticament inexistent i només
sembla que reaccionen quan s'aproximen els períodes electorals

AIXÍ I TOT,

L'equip deganal entén la necessitat d’apropar la Universitat a tota la
societat, ajudant a aquelles persones que per motius diversos no poden
completar els seus estudies lluny de la seua localitat.

Entenent el compromís assumit pel nou equip de govern de la Universitat
de València amb la Fundació Vall d’Albaida i la disponibilitat mostrada per
tractar de donar solució  a la situació descrita, la nostra responsabilitat
com equip de govern de la Facultat d'Economia ens fa sol·licitar que:

• Es milloren considerablement les condicions d'habitabilitat de les
instal·lacions de l'extensió i els serveis per als professors i
alumnes de manera urgent si el curs 2010-2011 continuem
donant classes a Ontinyent.

• S'estableisca un termini límit en el qual es valore el interès real de
les autoritats locals

• Es valore amb realisme i objectivitat la necessitat d'estudis
universitaris en la zona, i que s'engeguen, si el Consell de Govern
ho considera, a partir del curs 2011-2012, els estudis que, ENTRE
TOTS ELS OFERITS PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA,
realment tinguen demanda a la comarca de LA VALL
D’ALBAIDA.  Només d'aquesta forma s'assegurarà la utilitat
pública de l'extensió d'Ontinyent, sense que aquesta oferta
supose un mal ús dels nostres recursos i estiga basada únicament
en qüestions polítiques.

Després d'allò exposat, que demane que conste en acta, i faré arribar a
la Senyora Secretaria General, vull fer constar que, per suposat, la
Facultat d’Economia  acatarà la decisió del Consell de Govern per al curs
acadèmic 2010-2011, col·laborant amb la política del rectorat.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.11 DE MAIG DE  2010

-9-

No obstant això, sol·licitem que en el cas que no es milloren les
condicions i/o que el pla de viabilitat es mostre desfavorable per als
nostres estudis, es reconsidere la decisió per al curs 2011-2012.
D'aquesta forma, per la nostra banda, aquest acord hauria de tenir
validesa d'un únic curs acadèmic i no hauria d'obligar-nos a una
continuïtat, si no és procedent.”

Vicente Liern intervé en representació dels departaments de la Facultat
d’Economia. Dóna suport a les paraules de la degana de la Facultat
d’Economia. Opina que és díficil compaginar la idea de Campus
d’Excel·lència i la precarietat que hi ha a Ontinyent, ja que costa trobar
professors associats que vulguen anar-hi. Demana, de cara al futur, que
les places isquen amb el perfil de “docència a Ontinyent”. Anuncia també
la seua abstenció i espera que se solucione el problema.

El degà de la Facultat de Ciències Socials proposa, més enllà de la solució
que ara es prenga, que s’establisca un termini per aclarir el que es vol fer
a Ontinyent. Demana un compromís en aquest sentit.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia planteja,
atesa la precarietat d’Ontinyent i de cara la futur, la possibilitat d’oferir
una docència diferent, com per exemple: màsters, docència similar a la
que oferta Gandia, etc…

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que enguany no es
pot canviar la proposta, ni el Verifica. Pel que fa a Ontinyent, el 19
d’abril, l’Ajuntament d’Ontinyent va demanar que els ensenyaments es
consideren com a centre de la nostra Universitat.

El rector agraeix les intervencions, especialment la de la degana
d’Economia i la del director de Magisteri, ja que es tracta dels centres i
de les persones que més han patit aquesta situació i de forma més greu.
Troba certes dificultats per fer un centre universitari a Ontinyent, però
s’haurà de fer una valoració. Informa que aquesta proposta té el suport
d’altres ajuntaments com Bocairent i també d’institucions com la
Fundació Vall d’Albaida…. Informa que la Universitat Catòlica imparteix
estudis en molts municipis i la VIU té docència no presencial. tot això cal
tenir-lo en compte. Encarregarà al delegat del rector a Ontinyent que
elabore un pla director d’inversions i un estudi de la demanda social i
demana un marge de maniobra d’un any per fer aquests estudis i veure
si les institucions esmentades s’impliquen realment i volen anar de la mà
de la nostra Universitat.
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Demana el vot favorable a la proposta presentada.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 50
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 57/2010. “Informar favorablement sobre la
proposta de límit d’accés dels estudis de grau de la
Universitat de València, corresponent al curs acadèmic
2010/2011, que s’adjunta com a annex.” Annex I.

Punt 3. Informe de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística sobre la
prova específica per a estudis de cicles formatius.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
contestació del Ministeri d’Educació que es lliura als membres del Consell
en aquesta sessió. Explica que, fins ara, hi havia una quota per entrar a la
Universitat des dels cicles formatius, però amb el nou decret entren per
la via general, sense cap prova. Segons la interpretació que s’ha fet de la
disposició addicional segona, hi havia la possibilitat d’establir una prova
per a estudiants que no accedeixen a la Universitat mitjançant les PAU i
aquesta Universitat va optar per aquesta opció per a vuit titulacions de
l’àrea de salut, quatre de l’àrea de ciències bàsiques i cinc de ciències
socials. El 12 d’abril es va decidir fer una prova única per a l’Àrea de
Salut; el 23 d’abril es va informar els implicats mitjançant la pàgina web
de la Universitat, el correu electrònic i també per carta adreçada als
centres que imparteixen aquestes titulacions; el 30 d’abril es va
especificar el temari i el tipus de prova i el 7 de maig la comissió es va
reunir per establir el sistema de puntuació.

La Conselleria i el Ministeri es van posar en contacte amb aquesta
Universitat per advertir-nos que erem la única Universitat que posava la
prova i, aleshores, vam demanar informes jurídics.

L’informe jurídic del Ministeri diu que em fet una interpretació errònia de
la disposició addicional segona i no cap la prova que voliem establir.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Psicologia opina que la situació és absurda i que
el Ministeri ha pres una decisió injusta per als estudiants de batxillerat, ja
que el rendiment dels estudiants de cicles formatius és més baix i les
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notes més altes. Demana que es facen gestions davant el Ministeri per
trobar alguna solució, almenys, per al proper curs.

Agustí Zacarés opina que els perjudicats sempre són els estudiants, ja
que no hi ha hagut previsió. Demana més temps i programació per
preparar la prova, si cal.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” indica
que el Ministeri coneix la problemàtica des de fa temps i ara es produeix
la injustícia. L’any vinent, l’Escola Univ. de Magisteri pot tenir el 90%
dels estudiants procedents de cicles formatius. Fins ara teniem la
defensa de la qualitat d’ensenyament, però també la podem perdre.
Opina que és una situació molt complicada i injusta i no té propostes per
a solucionar-la.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia dóna les gràcies a
l’antic equip rectoral i a l’actual vicerectora d’Estudis i Política Lingüística
per intentar mantenir la qualitat dels ensenyaments. Opina que aquesta
és l’única Universitat que ha fet alguna cosa positiva per evitar el
desastre. Assenyala que el Ministeri ens ha dit que som excessivament
pessimistes, però cal fer un esforç perquè la societat entenga aquest
problema i que no som nosaltres els que em fet una actuació dolenta.

El president de la Junta de PDI agraeix les explicacions donades i
reconeix la gravetat del problema.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport pregunta
si la Universitat ha demanat informes jurídics i si la normativa permet
establir proves.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta que els informes
juridics de la nostra Universitat coincideixen amb els del Ministeri i que el
decret dóna la possibilitat d’establir proves, però per a tots els
estudiants que accedeixen a les titulacions per la quota general.

Germán de Valcárcel proposa que es faça alguna mena de campanya en
premsa per a explicar la posició de la Universitat.

El director de l’Escola Universitaria de Magisteri “Aausiàs March” informa
que aquest problema no el tenen altres universitats espanyoles, ja que
algunes necessiten més alumnes i estan molt contents amb aquest
decret.
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El rector indica que li preocupen les conseqüències en la qualitat de la
docència, el rendiment acadèmic i  fins i tot, la repercusió que pot
haaver-hi en els indicadors econòmics i de finançament, però ha de
quedar clar que no s’ha discriminat als estudiants de cicles formatives,
tot al contrari, ja que hi ha 174 beques per a aquest sector. Enguany no
es pot fer res, tan sols acceptar la direcció del Ministeri.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” demana
que se sol·licite un informe juridic al voltant del decret, concretament
sobre el preàmbul que fa referència als requisits d’igualtat, mèrit i
capacitat i  pregunta si encara són vigents.

El degà de la Facultat de Física demana l’equip rectoral que considere la
possibilitat d’establir proves específiques per a tots els estudiants de
quota general.

El degà de la Facultat de Dret pregunta si el Ministeri ha proposat la
revisió d’ofici dels plans d’estudi afectats.

Gonzalo Montiel planteja l’adaptació de les PAU a aquesta situació.

El degà de la Facultat de Psicologia pregunta quina informació ha de
donar als orientadors de secundària d’enguany.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta que hi ha un
informe favorable de l’ANECA sobre cinc plans d’estudi, però l’informe
important, que encara no hi és, és el del Consell d’Universitats. Pel que
fa als orientadors de secundària, indica que cal donar-los la mateixa
informació a tots.

El director de l’Escola Universitaria d’Infermeria i Podologia afegeix que
caldria proposar als orientadors que recomanen als estudiants la
preparació de les proves optatives per pujar nota.

Agustí Zacarés opina que això suposa un perjudici afegit per als
estudiants. Proposa un curs pont d’anivellament per als estudiants de
cicles formatius.

El rector demana coordinació i comunicació entre totes les persones que
intervenen en aquest procés per tal d’evitar inseguretats, incerteses i
falta d’informació.
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Punt 4. Concessió, si escau,, de premis extraordinaris de llienciatura,
diplomatura i enginyeria.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 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 58/2010. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura de l’Escola Universitària de Fisioteràpia,
corresponent al curs acadèmic 2008/2009, a les
diplomades següents:

. Raquel Pretel Jolis

. Tai Dávila González.”

ACGUV 59/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en els estudis adscrits a la Facultat de
Medicina i Odontologia, corresponent al curs acadèmic
2008/2009, a les llicenciades i als llicenciats següents:

Llicenciatura de Medicina:
. Gema Bruixola Campos.
. Marina Frasquet Carrera.
. Encarnación Reche Santos.
. Alejandro Martín Gorgojo
. Carolina Pinto Pla.

Llicenciatura d’Odontologia:
. David Peñarrocha Oltra.
. Sara Molina Villar.”

ACGUV 60/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura en els estudis adscrits a la
Facultat d’Economia, corresponent al curs acadèmic
2008/2009, als llicenciats/ades i diplomats/ades següents:

Llicenciatura d’Economia:
. Carlos Montes Galdón.
. Cristina López Vilaplana.
. Elena Mora de la Hoz.
. David Eduardo Caba Ruiz.
. Elena Puig Marzal.
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Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses:
. Carlos Sanz Esteve.
. José María Carrau Carbonell.
. Lorena Pérez Alfonso.
. Begoña Estevan Martínez.
. Rafael Nebot Seguí

Llicenciatura de Ciències Actuarials i Financeres:
. Antonio Ferri Vidal.

Llicenciatra d’Investigació i Tècniques de Mercat:
. Eduardo Teixeira Alves

Diplomatura de Ciències Empresarials:
. Javier López Castello.
. Jorge López Jiménez
. Josefin Kunath
. Ruben Filiberto Cobos.
. Emilio Chafer Carrión.
. Yolanda Barber Luján.
. Manuel Blanquez Martínez.
. Mª Dolores Garrido Castilla.
. Lorena Alvarez Tapia.
Diplomatura de Turismo:
. Belén Arnau Colomer.
. Michal Jerzy Marczyk.
.  Alena Guerasimovich.
. Neus Fernández Bosch.”

Punt 5. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació del Centre
Florida Universitària per a impartir el grau de Mestre d’Educació Primària.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Assenyala que es tracta de tancar el procés que va començar fa
uns mesos i no s’hi ha presentat cap al·legació.

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

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

ACGUV 61/2010 “Aprovar la modificació del Centre
adscrit Florida Universitària per a impartir el grau de
Mestre d’Educació Primària, l’expedient del qual
s’adjunta com a annex.” Annex II.
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Punt 6. Inici de l’expedient de modificació del Centre Florida Universitària
per a impartir el màster de professor/a d’Educació Secundària.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria fa menció a la
clàusula segona del conveni i demana que s’hi especifiquen les
especialitats.

El degà de la Facultat de Ciències Socials intervé en el mateix sentit i
pregunta quines són.

La vicerectora de Postgrau contesta que en el punt següent d’aquesta
sessió es tracta sobre l’aprovació, si escau, del pla d’estudis.

El rector afegeix que serà el mateix que el de la Universitat amb les
especialitats que s’aproven.

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

ACGUV 62/2010 “Iniciar l’expedient de modificació del
Centre adscrit Florida Universitària per a impartir el
màster de professor/a d’Educació Secundària, informar
favorablement la proposta de conveni i obrir un període
d’informació pública, d’acord amb l’art. 47 dels
Estatuts.”

Punt 7. Estudi i aprovació, si escau, del pla d’estudis conduent al títol de
màster universitari de professor/a d’Educació Secundària, organitzat pel
Centre Florida Universitària.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta pel nombre de places
que s’ofereixen per especialitats.
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La vicerectora de postgrau contesta que s’ofereixen 140 places totals,
però en el Verifica no es troben per especialitats.

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

ACGUV 63/2010 “Aprovar el pla d’estudis conduent a
l’obtenció del màster universitari de professor/a
d’Educació Secundària, organitzat pel centre adscrit
Florida Universitària, que s’adjunta com annex.” Annex
III.

Punt 8. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals 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 64/2010 “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració universitària entre el Col·legi
d’Espanya (Cité Internationale Universitaire de París)  i
la Universitat la Universitat de València-Estudi General
(UVEG), el text del qual s’adjunta com annex.” Annex
IV.

Punt 9. Aprovació, si escau, de sol·licituds per al desenvolupament de la
carrera docent del professorat de la Universitat de València per al curs
2010/2011.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que en la promoció de places d’ajudant a ajudant
doctor, el prof. Olanda no compleix els requisits.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria informa que aquest
professor ja es doctor.
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La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que es
corregirà la proposta.

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

ACGUV 65/2010
“1. Per tal de desenvolupar la carrera docent del
professorat de la Universitat de València, per al curs
acadèmic 2010/2011, el Consell de Govern aprova la
promoció de plantilla per a l’esmentat curs, segons la
documentació que s’adjunta com annex.

2. Pel que fa a l’apartat de promoció de Titular
d’Universitat a Catedràtic d’Universitat, s’aprova
l’assignació de les següents places de promoció a les
àrees de coneixement que es relacionen a continuació:

ÀREA DE CONEIXEMENT PLACES ASSIGNADES
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 2
Relativitat i Gravitació (Pròpia) 1 Vacant
Biologia Funcional (Pròpia) 1
Bioquímica i Biologia Molecular 2
Botànica 1
Comercialització i Investigació de Mercats1
Dret Civil 2
Dret Penal 1
Didàctica de la Llengua i la Literatura 1
Didàctica de la Matemàtica 1
Didàctica i Organització Escolar 1
Organització d’Empreses 1
Farmacologia 2
Estudis Àrabs i Islàmics 1
Filologia Catalana 1
Filologia Grega 1
Llengua Espanyola 1
Filologia Francesa 1
Física Teòrica 2
Genètica 1
Geografia Física 1
Història Medieval 1
Història Moderna 1
Medicina 3 Vacants
Metodologia de les CC. Del Comportament1
Psicobiologia 1
Microbiologia 3
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Òptica 2
Patologia (Anatomia Patològica) 1
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicolog.1
Arqueologia 1
Psicologia Social 1
Química Analítica 1
Química Física 1
Química Inorgànica 2
Química Orgànica 2
Teoria de l’Educació (Pròpia) 1
Annex V.

Punt 10. Aprovació, si escau, de la disposició addicional del programa
especial d’estabilitzacio d’investigadors reincorporats.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que la Comissió de Professorat ha informat
favorablement sobre aquesta proposta. Demana l’aprovació de la
disposició addicional per a iniciar la convocatòria pertinent.

S’obre un torn d’intervencions.

Germán de Valcárcel pregunta si s’ha establert alguna clàusula de
salvaguarda en el sentit que si no es cobreix la plaça per l’acreditat, hi
haja un període sense demanar promoció.

Domingo Carlos Salazar transmet la sorpresa del col·lectiu
d’investigadors Ramon i Cajal perquè en el darrer apartat de la proposta
posa “segons la dispnibilitat pressupostària” i demana que s’elimine.

El degà de la Facultat de Ciències Socials demana que aquest tipus de
places es complimenten dins de l’ampliació de plantilla i que s’acullen al
mateix tractament que la resta de places.

El rector i la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat estan
d’acord amb  la intervenció del degà de la Facultat de Ciències Socials i,
per tant, no s’accepta la sol·licitud de Domingo Carlos Salazar.

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

ACGUV 66/2010 “Modificar el Programa especial
d’investigadors reincorporats, aprovat pel Consell de



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.11 DE MAIG DE  2010

-19-

Govern de 3 de maig de 2006, per tal d’afegir la
disposició addicional següent:

“Disposició addicional
Quan la Universitat reba de programes específics fons de
caràcter finalista per a la incorporació de personal
investigador, dotarà places de titular d’universitat en les
àrees corresponents per afavorir la reincorporació a la
Universitat d’aquells investigadors que, estant acreditats
per l’ANECA a titular d’universitat, es troben en les
situacions següents:
- Personal investigador adscrit a la Fundació General de
la Universitat de València  que ha finalitzat el seu
període en el programa I3.
- Personal investigador adscrit a la Fundació General de
la Universitat de València  que es trobe actualment en el
programa I3.
- Investigadors Ramón y Cajal que finalitzen el
contracte en el curs acadèmic corresponent i que han
rebut l’avaluació positiva per a participar en el
programa I3.
Així mateix, quan un investigador que finalitze el
contracte Ramón y Cajal haja rebut l’avaluació positiva
per a participar en el programa I3 i es trobe acreditat
per l’ANECA, la Universitat dotarà una plaça de titular
d’universitat en la seua àrea de coneixement, en la
mesura que ho permeten les disponibilitats
pressupostàries”

Punt 11. Aprovació de l’acord sobre retribucions addicionals del personal
docent i investigador funcionari per a l’exercici 2010.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que s’ha lliurat als membres del Consell
per a la seua consulta. Afegeix que ja s’està cobrant.

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

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

ACGUV 67/2010.

“1. Aprovar l’assignació de retribucions addicionals del
personal docent i investigador, per a l’exercici 2010, que
s’adjunta com a annex I.
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2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que
han demanat retribució addicional pel concepte de l’art.
24 (mobilitat) d’acord amb les annexos II i III.
Annex II: Conté la relació de professors i estades que
arriben a 180 dies amb estades iguls o superiors a 15
dies, i que es gaudiren en el període comprès entre l’1 de
gener de 2003 i el 31 de desembre de 2009, en
Universitats oa ltres centres docents o investigadors ique
no foren avaluats la convocatòria anterior.
Annex III: Conté la relacio de professors que no
compleixen els requisits per a  aparèixer a l’Annex II.

3.En tot cas les sol·licituds dels interessats es trametran a
l’AVAP juntament amb la documentació aportada per a
la seua consideració.

4. Delegar en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i
Professorat l’elaboració de la proposta d’acord de
retribucions addicionals per als professors que presenten
sol·licituds per a l’exercici 2010, d’ara endavant, en
aplicació de la base cinquena de la convocatòria
aprovada per resolució del Rectorat de la Universitat de
València de 23 de desembre de 2008.” Annex VI.

Punt 12.  Aprovació, si escau, de propostes d’estudis propis de postgrau
i d’especialització per al curs 2010/2011.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”
assabenta que no hi és el curs 10413020.

La vicerectora de Postgrau contesta que aquest curs no es va considerar
necessari per a l’oferta del curs 2010/2011.

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

ACGUV 68/2010.
“1. Aprovar les propostes d’estudis propis de postgrau i
especialització (1ª edició), corresponent al curs
2010/2011, que s’adjunten com a annex I.
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2. Aprovar les propostes d’estudis propis de postgrau i
especialització (2na o més edicioins), corresponents al
curs 2010/2011, que s’adjunta com a annex II.

3. Informar desfavorablment sobre els esudis propis de
postgrau i especialització (1ª edició), corresponents al
curs 2010/2011 que s’adjunten com a annex III.” Annex
VII.

Punt 13. Aprovació, si escau, de plans d’estudi de titulacions oficials de
màster i programes de doctorat.

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

S’obre un torn d’intervencions. N hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 69/2010 “Aprovar els plans d’estudis de les
titulacions oficials de màster i programes de doctorat
següents que s’adjunten com annex:

. Màster Universitari en Bioestadística.

. Màster Universitari en Educació Especial.

. Màster Universitari en Investigació i Intervenció en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
. Màster Universitari en Investigació, Tractament i
Patologies Associades en Drogodependències.
. Programa de doctorat en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport.” Annex VIII.

Punt 15, Aprovació, si escau, de modificacions en els plans d’estudi de
titulacions oficials de màster i programes de doctorat.

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

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

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 70/2010 “Modificar els plans d’estudis de les
titulacions oficials de màster i programes de doctorat
següents que s’adjunten com annex:

. Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia
Moleculars.
. Màster Universitari en Professor d’Educació
Secundària, per incorporació del Centre adscrit Florida
Universitària en les especialitats d’ “Economia”,
Formació Professional en Empresa, Comerç i Turisme” i
“Formació i Orientació Laboral”
. Programa de doctorat  en Drets Humans, Pau i
Desenvolupament Sostenible.” Annex X.

Punt 16. Modificacions pressupostàries.

El gerent comunica que no hi ha cap proposta.

Punt 17. Torn obert de paraules.

José Landete indica que en els mitjans de comunicació la imatge de la
Universitat s’ha vist perjudicada, ja que s’han fet agunes crítiques sobre
l’ús dels espais. Proposa que s’adopten criteris comuns per a aquestes
activitats. Pel que fa a la normativa sobre disciplina acadèmica, seria
convenient elaborar-ne una pròpia, ja que la que hi ha és antiquada.

El degà de la Facultat de Ciències Socials informa que ha mantingut
converses amb els degans i opinen que cal establir una norma sobre l’ús
d’espais per a les activitats de les associacions estudiantils.

El degà de la Facultat de Matemàtiques demana la secretària general que
l’accés a la documentació del Consell de Govern, siga mitjançant l’Aula
Virtual.

Carlos Martínez afegeix pel que fa a la informació apareguda en premsa,
que ha estat manipulada i demana que l’elaboració d’una nova normativa
no supose entrebancs per a l’ús dels espais per part dels estudiants.
Igualment, demana respecte per a la llibertat de reunió dels estudiants,
ja que la participació és necessària i que es tinga en compte als
estudiants a l’hora de fer la normativa.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació informa que va
rebre el correu d’A Contracorrent i el va adreçar a la Delegació
d’Estudiants, perquè opina que no és la seua obligació fer una
investigació sobre l’ús que es donen als espais sol·licitats. Des del
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deganat es concedeix l’ús dels espais, sempre que no interferisquen amb
la vida acadèmica del Centre.

Agustí Zacarés dóna suport a les intervencions de la degana de la
Facultat de Geografia i Història i de Carlos Martínez. Confia que, a l’hora
de fer una normativa, es tinga en compte als estudiants.

La degana de la Facultat de Geografia i Història explica que l’associació
estudiantil SEPC li va demanar els espais per fer quatre conferències per
commemorar el 25 d’abril i es va donar el vistiplau; desprès n´hi afegiren
una més, la de Carles Sastre, i també li va donar el vistiplau atès que no
havien de fer apologia del terrorisme i no hi havien causes penals
pendents. Considera que no es pot exercir censura prèvia i cal defensar
els drets dels estudiants i no restringir-los. Per descomptat que, des del
punt de vista institucional i personal manifesta el seu rebuig a l’apologia
de la violència. Està d’acord amb el comunicat de la Universitat de
València i assenyala que, en tot moment, s’ha sentit el suport de l’equip
rectoral.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques dóna suport a la
intervenció de la degana de la Facultat de Geografia i Història, i opina
que la Delegació d’Estudiants hauria de tenir més implicació i
protagonisme en aquests assumptes.

El degà de la Facultat de Dret proposa que s’aborde l’assumpte des
d’una perspectiva general. Li preocupen les activitats culturals i encara
que no és partidari de posar-hi restriccions, cal fer alguna mena de
distinció.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport també
dóna suport a la degana de Geografia i Història. Demana un
replantejament sobre la reestructuració del màster de secundària.
Suggereix la possibilitat de nomenar un delegat del rector per a l’esport.

El rector pren nota d’aquestes intervencions. Informa que s’obrirà un
debat al voltat del màster de secundària i sobre la proposta de
nomenament d’un delegat, indica que s’estudiarà. Contesta a José
Landete que el marc legislatiu que hi ha sobre expedients disciplinaris és
de l’any 54 i és absolutament inaplicable per als estudiants. Per això cal
un compromís per fer una normativa nova que tinga en compte
l’escenari actual.
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Pel que fa a la imatge de la Universitat i a l’ús dels espais, som una
institució molt prestigiosa i la censura prèvia no es pot exercir, però cal
prendre alguna mena de precaució. Opina que fer-ne una normativa és
una bona idea. Dóna suport a les associacions estudiantils. Opina que la
clau és la comunicació, el diàleg i el suport als degans i directors de
centres i, a més a més, de cara al futur, preservar la imatge institucional
i donar més temps per a reaccionar-hi correctament.

I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 12
hores i 30 minutos, de la qual cosa, com a secretària general estenc
aquesta acta.

Vist i plau
El rector

Esteban Morcillo Sánchez.


