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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 6 de juliol de 2010, a les 9.20 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 Pràctiques
Externes i Formació Continua:
Maria del Carmen Fortes del
Valle.

Delegat d’Estudiants: 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

Directora EU Fisioteràpia:
Celedonia Igual Camacho
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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: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Óscar M. Vives García

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. 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. Dret: Jesús Estruch
Estruch

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. Dret: Gabriel
Salinas Lim

Estudiant Fac. Dret: Paula
Serrano Caracena

Estudiant Fac. Geografia i
Història: Domingo Carlos Salazar
Garcia

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig
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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):

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

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

Vicedegana Fac. Medicina i
Odontologia:  Concepción López
Ginés

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

Absències justificades:

Vicerector de Planificació i
Igualtat: Antonio Ariño Villarroya

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

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

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

Convidats:

President Tribunal de Greuges:
Enrique Gómez Royo.

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

Punt 1. Aprovació, si escau de l’acta del Consell de Govern de 6 de juny
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.
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Intervenen el degà de la Facultat de Dret, la degana de la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació, el director de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria i el degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport per presentar modificacions que són acceptades.

La secretària general presenta la modificació d’Agustí Zacarés.

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

ACGUV 102/2010. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 9 de juny de 2010, amb les modificacions
següents:

A la pàgina 9 el paràgraf 6 del punt 8 queda redactat
així: “El Degà de la Facultat de Dret indica que amb
aquesta proposta i la corresponent al punt següent
d'ampliació de plantilla, la Facultat de Dret eix
malparada perquè si d'una banda s'amortitzen places en
àrees amb superàvit per l'altra no es dota cap nova plaça
en àrees adscrites a la Facultat amb necessitats docents.
Per això anuncia ….”

. A la pàgina 10, el paràgraf 3 es redacta així:  “El
director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
també felicita la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i
Professorat. Tot i això, l’àrea d’Enginyeria Química va
fer una gran esforç en la viabilitat per ajustar la seua
capacitat a la càrrega futura, però els números que ixen
indiquen un dèficit conjuntural, i un superàvit a llarg
termini derivat de càlculs no contrastats i molt negatius,
i manifesta no està d’acord amb l’amortització d’una
plaça perquè resulta necessària per a la docència.”

. A la pàg. 11 al paràgraf 6 del punt 9 substituir-hi:  “ja
que la proposta que hi havia era molt antiga” per “El
departament va sol·licitar 1 plaça de TU perquè tenien
un professor habilitat, així ho va fer i la Comissió de
Professorat va informar aquesta petició favorablement”.

. A la pàg. 17 . paràgraf 4 del punt 18 es redacta així:
“La Degana de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació recorda que l’anterior vicerector de
Postgrau, Nacho Nebot, es va comprometre  que es faria
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una revisió de l’assignació de docència del Màster de
Secundària a àrees, i que passaria aquest compromís al
seu o a la seua successor/a, i pregunta si s’ha fet.
Demana que, en tot cas que, abans de contractar
professorat associat per a cobrir aquesta docència, es
mire si hi ha recursos en àrees afins, i parla en concret
per les àrees filològiques”.

. A la pàg. 18, el 1r paràgraf desprès del segon torn
d’intervencions queda així. “El degà de la Facultat de
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport opina que la
CCA assumeix competències que no li corresponen. En
concret, l’article núm. 16 del reglament d’estudis de
postgrau de la UV que fa referència a les competèncias
de la CCA, no concreta cap competència relativa a què
aquesta comissió adscriga la docència a árees de
coneixement o a departaments. Manifesta que és
lamentable que es busquen escletxes a la normativa per
trobar justificacions. Per això, troba a faltar un procés
de mediació per donar resposta satisfactòria a les
reclamacions que durante el darrer curs s’han generat.
Demana respecte i que es revise la normativa. Indica que
aquest assumpte és repetitiu perquè no està resolt.”

. A la pàg. 19, afegir al paràgraf 2 el següent:: “ Afegeix
que l’artícle 19 del reglament de la UV sobre estudis de
postgrau fa referència que la CCA “adscriga la docència
als departaments que corresponga”, i això vol dir “als
departaments que tinguen competències”.

. A la pàg, 19, el paràgraf 4 es redacta així: “El Degà de
la Facultat de Ciencies de l’Activitat Fisica i l’Esport
retira la seua proposta, si l’OCA que es proposa no
comporta l’adscripció de la docència”

. A la pàg. 20, el paràgraf, el paràgraf 3 del punt 21 es
redacta així: “Agustí Zacarés demana que si no s'aprova
la subvenció, que l'Universitat fera l'esforç econòmic de
l'obra puix, com s'ha demostrat aquest periode
d'exàmens la quantitat d'aparcament per a bicicletes
resulta insuficient de totes totes. Puix les bicicletes han
de ser aparcades de qualsevol manera afectant inclús al
normal desenrollament del treball dels membres de la
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comunitat universitària.”

. A la pàg. 25, la intervenció d’Agustí Zacarés es redacta
així: “Agustí Zacares planteja objeccions que encara que
arrivaren a temps no van tenir reflex en el text final.
Agustí Zacarés posa de manifest la postura de Valencia
Universitaria especialment en 2 punts: l'artícle 12 i el 24:

Respecte a l'article 12 que estableix el màxim de 72
crèdits per a la matriculació poposem que elimine eixa
restricció i que s'indiquen les repercussions de
matricular-se de més assignatures de les que un
estudiant/a pot superar un curs.

Pel que fa a l'artícle 24 en que es tracta dels determinis
de pagament de la matrícula, no estem d'acord que els
estudiants que veuen denegada la matrícula hagen de
pagar en 20 dies el total del cost de la matrícula.
Solicitem  que els estudiants que finalment tinguen
denegada la beca tinguen la possibilitat de pagar en 2
terminis.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector manifesta el condol dels membres del Consell de Govern pel
traspàs de l’estudiant David Molins Molina, de la Facultat de Psicologia.

A continuació felicita l’INTRAS, per haver rebut el premi Solidari, de la
companyia Linea Directa Asseguradora, com a reconeixement públic al
seu compromís amb la seguretat viària. El reconeixement es dòna a
entitats i ONG.

Igualment felicita l’estudiant Bruno Pomara, per haver estat guardonat
amb el Premi de Joves Investigadors de la Fundació Espanyola d’Història
Moderna, pel seu treball: En la periferia del imperio. Violencia,
bandolerismo y justícia en el Reino de Sicilia, 1619-1621; l’estudianta
Rebeca Herrero Morant, de la doble titulació ADE-Dret de la Universitat
de València, per haver estat guardonada amb un dels premis Joves
Juristes que concedeix el Centre d’Estudis Garrigues, la Universitat de
Navarra i l’editorial Aranzadi (també ha obtingut el segon premi de la
categoria d’estudiants del darrer curs de carrera de Dret).
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Comunica que el Consell de Ministres ha atorgat la Gran Creu de l’Ordre
de Sant Ramon de Penyafort a la catedràtica de Dret Processal de la
Universitat de València, Dra. Silvia Barona Vilar, vocal de la Comissió
Institucional per a la determinació, estudi i proposta dels elements
esencials de la nova llei de planta i demarcació judicial.

La Universitat de Sao Paulo ha nomenat Doctor Honoris Causa, el
professor José María Peiró Silla, catedràtic de Psicologia Social.

Finalment informa que el passat 28 de juny es va inaugurar amb la
Universitat Politècnica, el Laboratori Europeu d’Alta Potència en
Radiofreqüència del Consorci Espacial Valencià (VSC) i l’Agència Espacial
Europea (ESA)

Informa que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració entre la Universitat de València, la Universitat
Politècnica i el CSIC, per al compliment i posada en marxa del projecte de
conversió a Campus d’Excel·lència Internacional titulat VLC/CAMPUS.

. Conveni de col·laboració amb el Colegio de España de París, que
facilitarà l’estada de professors i d’investigadors valencians en aquesta
institució de la capital francesa.

. Conveni de col·laboració amb la Universitat de València, la Fundació
Universitat-Empresa-Adeit i la Caixa, per a la formació i assessorament
d’universitats emprenedores.

. Conveni de col·laboració pioner amb l’Institut d’Investigació Sanitària
de l’Hospital Universitari La Fe, mitjançant el qual els metges residents
de l’Hospital podran arribar al grau de doctor en finalitzar el seu periode
de formació com a especialistes.

. Conveni de col·laboració amb la Fundació Ernest Lluch, per a establir
vies per a la realització conjunta d’activitats de divulgació, formació i
recerca.

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

Finalment informa que avui es reuneix el Consell d’Universitats, del qual
informarà en la propera sessió del Consell de Govern.
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Punt 3. Contractació/renovació, si escau, de professorat emèrit.

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. Així mateix fa referència a l’article 29 del reglament de selecció
de personal docent i investigador que regula la contractació de
professorat emèrit. Totes les propostes que es presenten reuneixen els
requisits exigits en la legislació i compten amb l’informe favorable de la
Junta Consultiva. Demana el suport a les propostes.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques dóna suport a la proposta
del professor Amigó Descarrega, encara que la Junta de Centre no s’ha
reunit.

El degà de la Facultat de Dret indica que els dos candidats de la Facultat
tenen un ampli suport i que és indubtable la seua dedicació a la
Universitat.

El degà de la Facultat de Física reitera el suport del centre al catedràtic
Ramon Lapiedra.

Igualment la vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia dóna
suport als candidats del Centre.

Ell rector indica que totes les propostes compleixen els requisits i
compten amb el suport dels centres. Demana el vot favorable per a elles.
És sensible als plantejaments de la Junta Consultiva i proposa una
reflexió de cara al futur sobre la quantitat d’emèrits contractats.

Se sotmeten a votació secreta les propostes. Realitzat l’escrutini, el
resultat és el següent:

. Vicente Alberola: 46 vots a favor, 2 en blanc.

. J.M. Amigó Descàrrega: 44 vots a favor, 4 en blanc.

. Rafael Carmena: 45 vots a favor, 3 en blanc.

. Fernando Cervera: 45 vots a favor, 3 en blanc.

. José L. Iglesias: 45 vots a favor, 3 en blanc.

. Ramon Lapiedra: 44 vots a favor, 4 en blanc.

. José M. Rodrigo:45 vots a favor, 3 en blanc.

. Julio Marín: 44 vots a favor, 4 en blanc.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.6 DE JULIOL DE  2010

-9-

. Rafael Sentandreu: 45 vots a favor, 3 en blanc.

Per tant, es prenen els acords següents:

ACGUV 103/2010. “Autoritzar la contractació del
catedràtic Vicente Alberola Candel, com a professor
emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 104/2010. “Autoritzar la contractació del
catedràtic José M. Amigó Descárrega, com a professor
emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 105/2010. “Autoritzar la contractació del
catedràtic Rafael Carmena Rodríguez, com a professor
emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 106/2010. “Autoritzar la contractació del
catedràtic Fernando Cervera Torrejón, com a professor
emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 107/2010. “Autoritzar la contractació del
catedràtic José Luis Iglesias Buhigues, com a professor
emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 108/2010. “Autoritzar la contractació del
catedràtic Ramon Lapiedra Civera, com a professor
emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 109/2010. “Autoritzar la contractació del
catedràtic José M. Rodrigo Gómez, com a professor
emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 110/2010. “Autoritzar la renovació de la
contractació del catedràtic Julio Marín Pardo, com a
professor emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 111/2010. “Autoritzar la renovació de la
contractació del catedràtic Rafael Sentandreu Ramón,
com a professor emèrit de la Universitat de València.”
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Punt 4. Renovació, si escau, de nomenament de professorat honorari.

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. Les propostes tenen informe favorable de la Junta Consultiva.

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

Se sotmeten a votació secreta les propostes. Realitzat l’escrutini, el
resultat és el següent:

. Nelson Cartagena: 44 vots a favor, 4 en blanc.

. Adela Martín. 45 vots a favor, 3 en blanc.

. Vicenç Maria Rossello: 44 vots a favor, 4 en blanc.

. Orlando Tàpia: 44 vots a favor, 4 en blanc.

. Manuel Valdivia: 44 vots a favor, 4 en blanc.

Per tant, es prenen els acords següents:

ACGUV 112/2010. “Renovar el nomenament de
professor honorari de la Universitat de València al
professor Nelson Cartagena Rondanelli.”

ACGUV 113/2010. “Renovar el nomenament de
professor honorari de la Universitat de València al
professor Vicente Domingo Codoñer.”

ACGUV 114/2010. “Renovar el nomenament de
professor honorari de la Universitat de València al
professor Manuel Gómez Beneyto.”

ACGUV 115/2010. “Renovar el nomenament de la
professsora honorària de la Universitat de València a la
professora Adela Martín Villodre.”

ACGUV 116/2010. “Renovar el nomenament de
professor honorari de la Universitat de València al
professor Vicenç Maria Rosselló i Verger.”

ACGUV 117/2010. “Renovar el nomenament de
professor honorari de la Universitat de València al
professor Orlando Tàpia Olivares.”
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ACGUV 118/2010. “Renovar el nomenament de
professor honorari de la Universitat de València al
professor Manuel Valdivia Ureña.”

Punt 5. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració: Declaració de principis entre les Sindicatures de la Xarxa
Vives; convenis per a pràctiques formatives, conveni amb la Universitat
San Pedro, Chimbote (Perú)

El rector cedeix la paraula al president del Tribunal de Greuges perquè
informe.

El president del Tribunal de Greuges informa que en una trobada de
Síndics de Greuges de la Xarxa Vives es va parlar sobre la conveniència
de cooperar per tractar temes d’índole acadèmica i per afavorir la bona
praxi. El conveni està signat per totes les universitats de la Xarxa Vives,
tret de la nostra.. Demana suport per al conveni.

El rector felicita el president del Tribunal de Greuges pel treball que ha
fet al capdavant de la Sindicatura.

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

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

ACGUV 119/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre el Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana i la Universitat de València, per a
la col·laboració amb la Sindicatura Universitària de
Greuges de la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex I.

ACGUV 120/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre Producciones 52 Andalucia,
S.L, la Universitat de València, i la Fundació
Universitat-Empresa de València per a la realització de
pràctiques formatives pels estudiants universitaris, el
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex II.

ACGUV 121/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre Diaverum Servicios Renales,
S.L, la Universitat de València, i la Fundació
Universitat-Empresa de València per a la realització de
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pràctiques formatives pels estudiants universitaris, el
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex III

ACGUV 122/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A, la Universitat de València, i la
Fundació Universitat-Empresa de València per a la
realització de pràctiques formatives pels estudiants
universitaris, el text del qual s’adjunta com a
annex.”Annex IV.

ACGUV 123/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre Mapfre Familiar, S.A, la
Universitat de València, i la Fundació Universitat-
Empresa de València per a la realització de pràctiques
formatives pels estudiants universitaris, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex V.

ACGUV 124/2010. “Autoritzar la signatura de
l’addenda al  conveni marc de col·laboració entre la
Universitat de València, la Fundació Valenciana
d’Investigacions Biomèdiques (Fundación de la
Comunidad Valenciana Centro de Investigación
Príncipe Felipe) i la Fundació Universitat-Empresa de
València per a la realització de pràctiques formatives
pels estudiants universitaris, el text del qual s’adjunta
com a annex.” Annex VI.

ACGUV 125/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad de San Pedro,
Chimbote (Perú) i la Universitat de València,  el text del
qual s’adjunta com a annex.” Annex VII.

Punt 6. Correcció d’errors, si escau, del Reglament de matrícula de la
UVEG per a títols de grau.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a les propostes de correcció que hi ha en el web de la
Secretaria General.

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

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 126/2010. “Modificar el reglament de matrícula
de la UVEG, per aprovació de la correcció d’errors
següent:

Art. 11 susbtituir-hi  la paraula "itineraris" per
"trajectòries"

Art. 31, apartat a), queda així:
a)Preferentment mitjançant domiciliació bancària. En
aquest cas, si domicilia per primera vegada o bé ja havia
domiciliat però s’hi ha produït alguna modificació,
l’estudiant o l’estudianta ha d’aportar les dades
bancàries”

Punt 7. Aprovació, si escau, de Reglament sobre atenció acadèmica als
estudiants i les estudiantes amb discapacitat.

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 aquesta proposta es presenta a partir del decret
1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials i disposa la creació de serveis de
suport encarrregats d’acollir i orientar als estudiants i les estudiantes de
nou ingrés, d’assessorar-los i d’avaluar-los davant les possibles
adaptacions curriculars. Esmena l’article 2 de la proposta.

S’obre un torn d’intervencions.

Gonzalo Montiel indica que l’assessoria universitària es va crear vinculada
al CADE i en la proposta no en queden reflectides les tasques clarament.

La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat recorda que es tracta
d’atenció als estudiants i les estudiantes amb discapacitat.

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

ACGUV 127/2010. “Aprovar el reglament sobre
l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb
discapacitat, que s’adjunta com a annex.” Annex VIII.
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Punt 8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
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 pren l’acord següent:

ACGUV 128/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura en les titulacions adscrites a la
Facultat de Ciències Socials, corresponents al curs
acadèmic 2008/09, als llicenciats i llicenciades i
diplomats i diplomades següents:

.Diplomatura en Treball Social:

. Lorena Pla Ladrets.

. Ylenia Martínez Solaz.

. Paula Beta Lerma

. M. Jesús Morales Fenollosa.
Diplomatura en Relacions Laborals:
. Salvador N. Ferrer Zaragoza
. Lorena Domingo Ciudad
. Patricia Tortajada Millán.
. Rafael Alcaide Clavel
. Trinidad San Emeterio Cano
Llicenciautra en Ciències del Treball:
. Cristina Terol Giner.
. Estrella Tadeo Hernandis.
Llicenciatura en Sociologia:
. Emma Gómez Nicolau.”

Punt 9. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals del Servei d’Extensió
Universitària.

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

ACGUV 129/2010.
“1. Aprovar la realització de les activitats puntuals de
formació extracurricular, que s’adjunten com a annex i
el  seu reconeixement de crèdits de lliure elecció.

2. Informar desfavorablement les activitats puntuals de
formació extracurricular, que s’adjunten com a annex,
ja que no compleixen els requísits.” Annex IX.

Punt 10. Aprovació, si escau, del Programa d’ajuda d’esportistes d’alt
nivell i èlit universitari.

El vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni 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 demana
ajornar el tractament d’aquest assumpte, ja que va fer propostes qsobre
les quals no se li ha contestat ni se li ha comunicat res per poder
participar en aquest programa.

El vicerector d’Arts, Cultura, i Patrimoni accepta la proposta.

Domingo Salazar proposa que s’elabore alguna mena de pla d’ajuda per
als treballadors que volen estudiar a la Universitat.

Per tant, es retira la proposta.

Punt 11. Aprovació, si escau, del Projecte de l’Espai de Formació de La
Nau dels Estudiants, edició 2010 i reconeixement de crèdits de lliure
elecció.

El delegat d’Estudiants presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
la matrícula començarà el dia 14 i que han baixat les taxes. Agraeix la
tasca de tots els col·laboradors en aquest projecte.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 130/2010. “Aprovar el Projecte de l’Espai de
Formació La Nau dels Estudiants i les Estudiantes,
edicioó 2010, que s’adjunta com a annex i el seu
reconeixement de dos crèdits de lliure elecció.” Annex X.

Punt 12. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis.

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.

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

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

ACGUV 131/2010. “Conceder prórroga de comisión de
servicios a favor del profesor Juan Antonio Barcia
Albacar del Departamento de Cirugía de la Universitat
de València para que preste sus servicios en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, durante el curso
académico 2010/2011.”

ACGUV 132/2010. “Informar favorablement la
sol·licitud de la Universitat d’Alacant de comissió de
serveis a favor del professor Joaquin Cuevas Casaña,
per a prestar els seus serveis al Departament d’Anàlisi
Econòmica d’aquesta Universitat, durant el curs
2010/2011.”

Punt 13. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de professorat
contractat doctor i col·laborador

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 Comssió de Professorat ha informat
favorablement i per unanimitat totes les places.

S’obre un torn d’intervencions.
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La directora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia indica que falten les
places de col·laboradors de fisioteràpia i proposa que es tracten en un
proper Consell de Govern.

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

ACGUV 133/2010. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals que s’adjunten com a
annex, per a convocar places de professorat contractat
doctor i col·laborador.” Annex XI.

Punt 14. Aprovació, si escau, de confirmació/transformació/amortització
de places vacants.

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.

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

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

ACGUV 134/2010.
 “1. Aprovar les confirmacions /transformacions
/amortitzacions  de les places vacants, d’acord amb el
document que s’adjunta com annex.

2. Informar desfavorablement la transformació en
ajudant de la plaça 179 d’ajudant doctor del
departament d’Anatomia i Embriologia Humana, pels
motius adduïts al document adjunt.” Annex XII.

Punt 15. Aprovació, si escau, de modificació de l’ampliació de plantilla de
professorat 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.

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

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 135/2010. “Modificar l’ampliació de plantilla
de professorat, corresponent al curs 2010/2011, en el
sentit del document que s’adjunta com a annex.” Annex
XIII.

Punt 16. Aprovació, si escau, d’oferta específica de lliure elecció
2010/2011.

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 pren l’acord següent:

ACGUV 136/2010. “Aprovar l’oferta específica de lliure
elecció, corresponent al curs acadèmic 2010/2011, que
s’adjunta com a annex.” Annex XIV.

Puntn 17. Aprovació, si escau, de l’oferta d’assignatures de lliure elecció
del programa de Formació a la Carta, 2010/2011.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte en lloc
del vicerector de Planificació i Igualtat i fa referència a la documentació
que hi ha en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

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

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació fa
referència a un curs que no consta en la documentació. La vicerectora
indica que s’inclourà.

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

ACGUV 137/2010. “Aprovar l’oferta d’assignatures de
lliure elecció del programa de Formació a la Carta,
corresponent al curs acadèmic 2010/2011, que s’adjunta
com a annex i aprovar igualment l’assignatura següent:
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Formación de mediadores lingüísticos y culturales en el
ámbito sanitario.
Facultat de Filologia, Traducci´i Comunicació.
Codi: 9771
Crèdits: 3
Titulacions: Llicenciatura Filologia Hispànica,
Llicenciatura Filologia Francesa, Llicenciatura Filologia
Anglesa, Llicenciatura Filologia Alemanya,
Llicenciatura Filologia Italiana, Llicenciatura Filologia
Catalana, Llicenciatura Traducció i Interpretació. ”
Annex XV.

Punt 18. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 19. Torn obert de paraules.

Gonzalo Montiel felicita l’equip rectoral pel seu treball en l’àrea de
formació del PAS i proposa que hi haja altres cursos de capacitació
lingüística per a les persones que ja han acabat el seu periode de
formació.

El degà de la Facultat de Dret intervé com a portaveu dels degans i
deganes del Campus de Tarongers. Demana aclariments sobre els criteris
de la instrucció respecte a l’elaboració del POD. D’altra banda, suggereix
que s’estudie la possibilitat de reconeixement d’any sabàtic per als
degans que tenen dos períodes en el càrrec. Tampoc no té cap notícia
sobre la seua proposta de reducció per als coordinadors Erasmus, que va
demanar en anteriors consells de govern. Demana que es tinga
sensibilitat en aquest assumpte.

Dulce Contreras agraeix la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i
Professorat el seu interés pels problemes del departament i la solució
tan ràpida i eficaç que s’hi ha donat.

Gabriel Salinas pregunta quina és la situació del plan de finançament i si
s’espera una pujada de taxes per a l’any que ve.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat anuncia que es
lliuraran als departaments escrits sobre l’OCA de grau i postgrau i sobre
les incidències d’inici de curs. Si es detecten errors, demana que es
posen en contacte amb el Servei de Recursos Humans PDI. Contesta al
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degà de la Facultat de Dret que, pel que fa a les reduccions, ha arribat
un escrit de sol·licitud, però que hi havia massa reduccions i s’haurà
d’estudiar amb molta cura aquest assumpte. Respecte als anys sabàtics,
diu que cal una modificació del reglament ja que no s’ajusta a l’actual
normativa de càrrecs acadèmics, i sobre l’elecció de docència, diu que hi
ha una resolució del Comité d’Empresa. Indica que es lliurarà una circular
per aclarir consultes.

El vicerector d’Economia informa sobre el pla de finançament. Indica que
les universitats rebran enguany el mateix que l’any passat menys l’1%.
Haurem de tornar aproximadament 75 milions.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística informa que ahir arribà un
esborrany del decret de taxes i conté una pujada del 4% per als graus i
el 3% per als postgraus, que és el mateix d’altres anys.

El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja dubtes sobre la
distribució del POD i l’ocupació d’espais i despatxos.

El rector indica que el cert són les sentències al recurs plantejat per CU
de Química Orgànica i Inorgànica. Anuncia que aquest assumpte es
portarà a Mesa Negociadora. Pel que fa a la distribució d’espais, és
competència del director de Departament.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
11,15 horees, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Esteban Morcillo Sánchez

Diligència.- Per fer constar que a l’annex de l’acord 135/2010 s’ha
detectat un error en el núm. de la plaça 5698, ja que  cal canviar-lo per
plaça 5968. S’adjunta el document corregit.

València, 14 de setembre de 2010.
 La secretària general


