
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.27 DE JULIOL DE  2010

-1-

CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 27 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: I sabe l  Vázquez
Navarro

Vicerectora de Comunicació i
Relacions Institucionals: Silvia
Barona Vilar.

V icerectora d e  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
Projecc ió Terr itorial :  Jorge
Hermosilla Pla

Vicerectora d e  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

D i rectora  E U  Fisioteràpia:
Celedonia Igual Camacho

Director EU Infermeria I Podologia:
Julio Jorge Fernández Garrido

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó

Degana Fac. Farmàcia (en
funcions): Teresa Barber Sanchis
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Vicedirector ETS Enginyeria:
Esteban Sanchis Kilders

Degà Fac.  Dret.  Salvador
Montesinos Oltra

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Rep resen tan t  departaments:
Santiago Noguera Puchol

Representant departaments: José
Enrique Gallach Lazcorreta

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Biològiques: María José
Lorente Carchano

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía
Sanus Vitoria

PDI Fac. Física: Germán de
Valcárcel Gonzalvo.

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

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

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

PDI Fac. Dret: José Landete Casas.

PD I  Fac.  Economia: Dulce
Contreras Bayarri

PD I  Fac.  Ciències Socials:
Magdalena López Precioso

Estudiant Fac. Geografia i Història:
Agustí Zacarés Romaguera

Estudiant Fac. Dret: Paula Serrano
Caracena

Estudiant Fac. Economia: Marc
Xelvi Pérez

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

Estudiant Fac. Geografia i Història:
Domingo Carlos Salazar Garcia

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig

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

Representant Consel l  Social:
Amparo García Chapa

Representant Consel l  Social:
Lourdes Soriano Cabanes

(sense vot):

Vicerector de Planificació i
Igualtat: Antonio Ariño Villarroya

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. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

Absències justificades:
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch
Estruch

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

Degà Fac. Ciències Matemàtiques:
Rafael Crespo Garcia

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 6 de juliol 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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 138/2010. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 6 de juliol de 2010.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de
l’estudianta de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, Mª José Such,
que va morir en un accident de circulació al Perú, on es trobava com a
col·laboradora d’una ONG.

Felicita José Ramírez Martínez que ha estat nomenat vicegerent de
Recursos Humans i Organització Administrativa de la Universitat de València
i que coordinarà les polítiques d’acció social i supervisarà els processos
relatius a l’elaboració de les nòmines de tots els treballadors i les
treballadores de la Universitat.

Igualment  felicita la professora de la Facultat de Medicina i Odontologia,
Carmen Carda Batalla, del Departament de Patologia, que ha estat
nomenada en el darrer Claustre, síndica de Greuges i agraex la tasca feta a
l’anterior síndic, Enrique Gómez Royo i al seu equip.
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Comunica que la Facultat d’Economia ha rebut el certificat de qualitat ISO
9001:2008 pel seu sistema de gestió, emès per l’entitat certificadora
Bureau Veritas. Es converteíx en la primera facultat de la nostra Universitat
que ha obtingut aquesta certificació.

A més a més, el professor Aniceto Masferrer del Departament d’Història del
Dret (Facultat de Dret), ha estat elegit president de la European Society for
Comparativa Legal History, primera societat d’historiadors del Dret que
agrupa gent de tot el continent europeu.

El professor jubilat de la Facultat de Farmàcia, Joaquín Borrás ha estat
nomenat doctor honoris causa per la Unviersitat Juliu Hatieganu de Cluj
Napoca (Romania), per les seues contribucions científiques rellevants en el
terreny de la Química Bioinorgànica i el desenvolupament de relacions de
col·laboració entre ambdues universitats.

Indica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb la Fundació per al Foment de la Investigació
Sanitària i Biiomèdica per a la promoció de la investigació.

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

Informa que el proppassat 5 de juliol va tenir lloc l’Assemblea General de la
CRUE, i el 6 de juliol es va reunir el Consell d’Universitats a les quals
reunions va assistir el vicerector de Planificació i Igualtat.

Igualment informa que el 20 de juliol es va reunir el Ple del Consell Social per
a tractar sobre els acords del Consell de Govern de la seua competència,
resolució de recursos, adscripció de vocals i els premis universitat-empresa.

El 15 de juliol es va reunir el Claustre, que va aprovar l’informe de gestió i el
pla operatiu per amplia majoria.

La Universitat de València ha estat admesa en la Xarxa d’Universitats de
l’OAMI (Oficina d’Harmonització del Mercat Interior), amb seu a Alacant.
Aquesta xarxa promou un millor coneixement de les marques, els dibuixos i
models comunitaris en les universitats europees.

Finalment, cedeix la paraula la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística
perquè informe sobre el procés de preinscripció a la Universitat de València.
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística informa que els resultats de la
preinscripció han estat molt satisfactoris. S’ha cobert el 99’3% de les
places i en queden per cobrir 69 places en tres titulacions. Hi ha una llista
d’espera important. Les notes de tall han estat semblants a altres anys. Pel
que fa a l’entrada d’estudiants de cicles formatius, assenyala que ha estat
l’esperada, però no s’ha distribuït com es pensava. Només en Finanes i
Comptabilitat el 39% ha sigut de cicles formatius i en Mestre Infantil, el
61%.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” indica que
els estudiants provinents de cicles formatius tenen notes molt més altes
que els que vénen del batxillerat, la qual cosa suposa un 99% en la
matrícula de primer i això és un desastre. S’estan perdent bons estudiants i
això és lamentable.

El degà de la Facultat de Psicologia manifesta la seua preocupació, ja que
pot canviar la via d’entrada dels estudiants a la Universitat.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que les dades que ha dit
són dels estudiants admesos. El proper curs els estudiants de cicles
formatius faran una prova d’accés.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que enguany la
nota de tall en medicina ha estat de 12’2 i no hi ha entrat cap estudiant de
formació professional, la qual cosa també és injusta. Opina que el sistema
és pervers.

El rector afegeix que és el Ministerio el que té la capacitat de canviar la
norma.

Punt 3. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València.

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

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Química indica que és un honor que hi haja dos
candidats de la Facultat de Química. Assenyla que tan sols van sol·licitar la
Medalla per a Francisco Bosch, però haguera estat un plaer proposar també
Francisco Tomás.

Resalta la personalitat del catedràtic de Química Analítica i emèrit Francisco
Bosch Reig, que ha estat molt vinculat a aquesta institució.  Va ser el primer
degà de la Facultat de Química i vicerector d’Ordenació Acadèmica. Va ser
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Director del departament durant molts anys i també vicepresident de
Claustre i president del Tribunal de Greuges. Destaca la seua qualitat
humana i el seu tarannà democràtic. És una persona molt respectada i
estimada.

El rector afegeix que Francisco Bosch és molt conegut en tota la comunitat
universitària, ja que la seua vida acadèmica ha estat molt dilatada.

Pel que fa a Francisco Tomás Vert, destaca el seu treball com a membre de
la CRUE i creador de la Conferència de Rectors de les Univ. Publiques
Valencianes  i del Parc Científic de la Universitat de València, així com de la
recuperació del Palau Cerveró, que acull l’Institut Univ. Lopez Piñero.
Finalment, demana el vot favorable i el suport als dos candidats.

Carlos Martínez opina que és molt prompte per a concedir la Medalla de la
Universitat a Francisco Tomás Vert, ja que no ha passat ni un any del seu
mandat. A banda, cal recordar la seua mala gestió en el procès de Bolonya.

Se sotmeten a votació secreta les dues propostes. El resultat és el següent:

Francisco Bosch: 37 vots a favor, 11 en blanc i Francisco Tomás, 41 vots a
favor, 7 en blanc.

Per tant, es prenen els acords següents:

ACGUV 139/2010. “Concedir la Medalla de la
Universitat de València al catedràtic Francisco Bosch
Reig.”

ACGUV 140/2010. “Concedir la Medalla de la
Universitat de València al catedràtic Francisco Tomás
Vert.”

Punt 4. Elecció, si escau, de membres de la Subcomissió de Doctorat.

La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Assenyala que
les persones proposades compleixen tots els requisits i que s’hauran de
renovar quatre professors més pel setembre.

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

Se sotmet a votació secreta la proposta i obté el resultat següent:
José Luis Rios: 43 vots a favor i 3 vots en blanc.
Jesús Conill: 42 vots a favor i 6 en blanc.
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Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 141/2010. “Elegir els següents membres de la
comunitat universitària per formar part de la
Subcomissió de Doctorat:
. José Luis Rios Cañavate, Fac. Farmàcia.
. Jesús Conill Sancho, Fac. Filosofia i C. Educació.”

Punt 5. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

El vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni presenta el conveni amb el Club
Atlètic Universitari de València per a promocionar l’esport del rugby a la
Universitat. Fa esment al document que hi ha en el web de la Secretaria
General.

La vicerectora de Postgrau presenta els convenis que es troben en el web
de la Secretària General, amb la Caixa Rural, la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona i el conveni amb el Grup de Radiotelevisió Valenciana, per a
desenvolupar diferents màsters.

A continuació, la vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua
presenta el conveni amb la Conselleria d’Educació per a impartir el programa
Lliurex en les titulacions de mestre.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta pel
conveni amb Radiotelevisió Valenciana i indica que la directora del
Departament no tenia coneixement d’aquest assumpte,

La vicerectora de Postgrau indica que els convenis han de tenir el vistiplau
del rector i té efectes retroactius. Assenyala que aquest màster s’ha
impartit en anteriors anys i que in’informarà personalment la directora del
Departament.

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

ACGUV 142/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre el Club Atlètic Universitari de
València i la Universitat de València per a la promoció
de l’esport del Rubgy en la Universitat i fomentar-ne la
relació, el text de qual s’adjunta com a annex.” Annex I
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ACGUV 143/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (La Caixa) i la Universitat de València per al
desenvolupament del màster oficial en Economia Social
(cooperatives i entitats no lucratives), el text del qual
s’adjunta com a annex”. Annex II.

ACGUV 144/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Caja Rural del Mediterráneo i
la Universitat de València per al desenvolupament del
màster oficial en Economia Social (cooperatives i entitats
no lucratives), el text del qual s’adjunta com a
annex”Annex III.

ACGUV 145/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració tecnològica entre la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana i la Universitat
de València per a la impartició de Lliurex en les
titulacions de mestre de les universitats de la Comunitat
Valenciana, el text del qual s’adjunta com a annex”
Annex IV.

ACGUV 146/2010. “Autoritzar la signatura per a la
renovació del conveni singular de col·laboració entre el
grup de Radiotelevisió Valenciana i la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex” Annex
V.

Punt 6. Modificar el Reglament regulador de les activitats puntuals del servei
d’extensió universitària.

La vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General i que se substitueix per la que es lliura als membres del
Consell en aquest moment.

S’obre un torn d’intervencions.

José Landete i el degà de la Facultat de Psicologia plantegen dubtes
respecte de la digitalització.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 147/2010. “Modificar el Reglament regulador
de les activitats puntuals d’extensió universitària, el text
del qual s’adjunta com a annex.” Annex VI.

Punt 7. Modificació, si escau, de les normes de funcionament del programa
universitari La Nau Gran.

La vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General i que se substitueix per la que es lliura als membres del
Consell en aquest moment.

S’obre un torn d’intervencions.

Marc Xelvi planteja dubtes sobre la reducció d’itineraris.

La vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua indica que
l’oferta és més completa, ja que s’ha incorporat una oferta d’activitats
d’extensió per a les persones que no han estat admeses en els itineraris.
Assenyala que s’ha reorganitzat l’oferta.

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

ACGUV 148/2010. “Modificar les normes de
funcionament del programa universitari La Nau Gran,
el text de les quals s’adjunta com a annex.” Annex VII.

Punt 8. Modificació, si escau, del RRI de l’Institut Universitari d’Investigació
d’Economia Social i Cooperativa.

El rector comunica que aquest assumpte es retira de l’ordre del dia, ja que
el Consell de l’Institut Universitari no s’ha reunit.

Punt 9. 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 149/2010. “Informar favorablement la
sol.licitud de la Universidad Castilla-La Mancha, de
comissió de serveis a favor del professor Ignacio Ramos
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Gay per a prestar els seus serveis en el Departament de
Filologia Francesa i Italiana d’aquesta Universitat,
durant el curs acadèmic 2010/2011.”

ACGUV 149bis/2010. “Informar favorablement la
sol·licitud de renovació de comissió de serveis de la
professora Maria de Val Bermejo Sanz, del
Departament de Farmacologia, per a prestar els seus
serveis a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, durant
el curs acadèmic 2010/2011.”

Punt 10. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de contractat
doctor i de 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.
Assenyala que la plaça 5225 és una modificació, ja que es va aprovar en la
sessió anterior.

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

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

ACGUV 150/2010. “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 VIII.

Punt 11. Aprovació, si escau, de convocatòria de  concursos d’accés.

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.
Agraeix als centres i departaments i al Servei de Recursos Humans PDI,
l’esforç que han fet perquè es puguen convocar les places per al curs
2010/2011.

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

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

ACGUV 151/2010. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals que s’adjunten com a
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annex, per a convocar concursos d’accés a places de
professorat funcionari.” Annex IX.

Punt 12. Transformació, si escau, 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.
Explica que es tracta de professors que han desistit de la seua jubilació
anticipada i ja no es pot parar el procés de contractació de professors
ajudants.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano pregunta si aquestes places s’amortitzaran automàticament en
el seu moment.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat li contesta
afirmativament.

Santiago Noguera  indica que aquest assumpte té altres repercusions, ja
que els investigadors del programa Ramon i Cajal acaben el contracte pel
setembre i no s’hi poden incorporar.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la
convocatòria per a l’estabilitat dels investigadors es troba oberta.

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

ACGUV 152/2010. “Crear places de professorat
funcionari en les condicions que s’indiquen a l’annex
adjunt” Annex X.

Punt 13. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació.

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 153/2010. “Aprovar la sol·licitud de canvi de
dedicació de temps complet a temps parcial, del
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professor Francisco José Magraner Moreno, del
departament de Dret Financer i Història del Dret.”

Punt 14. Aprovació, si escau, de desdoblament en la coordinació del
programa Erasmus per a grups amb un nombre d’estudiants superior a 200.

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.

El degà de la Facultat de Dret agraeix a la vicerectora l’esforç, però li
demana amb vista al proper curs, un replantejament i un estudi sobre les
reduccions de grups d’estudiants.

La degana de la Facultat d’Economia agraeix la sensibilitat demostrada en
aquest assupte.

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

ACGUV 154/2010. “Aprovar el nomenament d’un segon
coordinador del programa Erasmus per al proper curs
acadèmic en grups amb un nombre d’estudiants
superior a 200, el qual tindrà la mateixa reducció de
docència que el primer.”

Punt 15. Aprovació, si escau, de la creació i del Reglament de comissió
assessora d’estudis de grau.

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 d’una comissió no permanent.

S’obre un torn d’intervencions.

Carlos Martínez agraeix a la vicerectora aquesta proposta i presenta
esmenes als artices 1, 2 i 4.

Domingo Salazar demana inicloure en l’art. 1 un membre del personal
investigador en formació i en l’art. 2 que s’estudie la possibilitat d’una
normativa per compatibilitzar estudi i treball.

La degana de la Facultat de Farmàcia indica que no ha estat consultada
sobre la composició i les funcions d’aquesta comissió. Pregunta si per al
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postgrau hi haurà una altra comissió i afirma que en el comité de qualitat el
membre que hi ha no és del centre.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que s’ha consultat a
l’Assessoria Jurídica i la Comissió d’Estatuts. Es tracta de tenir una comissió
assessora que treballe de manera organitzada i àgil i funcione al més
prompte possible. No és una comissió estatutària.

Assenyala que els estudis de postgrau ja tenen la seua pròpia comissió i han
estat flexibles respecte a la persona que designa el centre. A més, demana
a Carlos Martínez que li lliure per escrit les esmenes presentades i a
Domingo Salazar li proposa que el membre del PIF assistisca a la comissió
com a convidat.

Carlos Martínez demana que enguany es prorrogue el membre de la
comissió assessora, en lloc del de l’AGE.

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

ACGUV 155/2010. “Aprovar la creació de la Comissió
assessora d’estudis de grau i el seu reglaement, el text
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI.

Punt 16. Aprovació, si escau, de Reglament sobre admissió d’estudiants
amb estudis universitaris parcials.

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.
Indica que s’hi han incorporat els suggeriments que ha fet la Comissió
d’Estatuts.

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

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

ACGUV 156/2010. “Aprovar el Reglament sobre
admissió d’estudiants amb estudis universitaris parcials,
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII.

Punt 17.  Aprovació, si escau, de proposta d’acord per a deixar sense
efecte la Normativa de Simultaneïtat d’Estudis de la UVEG.

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

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

ACGUV 157/2010. “Deixar sense efectes la Normativa de
Simultaneïtat d’Estudis de la Universitat de València,
aprovada pel Consell de Govern de 4 de març de 2003,
en atenció al nou marc regulador i perquè els estudiants
puguen cursar tots els estudis de la seua elecció sense
més requísits que els establerts per la normativa
d’adjudicació de places.”

Punt 18. Aprovació, si escau, de criteris de creació de programes de doble
titulació de grau.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que acompanya la convocatòria. Destaca el
punt 5 de la documentació.

S’obre un torn d’intervencions.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació indica que si la doble
titulació implica mobilitat, cal un conveni model previ per tenir garanties.

Agustí Zacarés proposa eliminar la barrera dels 72 crèdits i que es tinga en
compte la càrrega de crèdits en els programes de dobles titulacions.
Presenta l’escrit que es transcriu tot seguit:

“En el punt 5.1 dins de l’apartat de “Programa de doble titulació entre
titulacions de la Universitat de València”, s’indica que el nombre màxim de
crèdits a cursar són 375 ects en un màxim de 5 anys.

Quan es va aprovar el Reglament de matrícula de grau se’ns va dir que el
màxim de 72 crèdits ects era el suficientment elevat com per a suposar un
tope, puix el pes dels crèdits ects era superior a l’actual. En aquest
document que se’ns ha aportat, en el pitjor del casos, els alumnes hauren
de superar uns 75 crèdits ECTS per any. I en els casos normals la xifra de
crèdits a superar no estaria molt llunt dels 70 crèdits ECTS. Açí hi ha alguna
cosa que no quadra, 70 crèdits ECTS ¿en són molts o no?.

La nostra proposta és la revisió per a cursos futurs del Reglament de
matrícula de grau per eliminar la barrera dels 72 crèdits ECTS,i que es tinga
molt en compte la càrrega de crèdits en els programes de doble titulació. “
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Ernest Cano opina que s’ha d’esmentar un òrgan superior.

El degà de la Facultat de Dret planteja dubtes sobre els 90 crèdits
esmentats a la documentació

La degana de la Facultat de Química planteja el cas d’una doble titulació
amb una universitat estrangera.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació li contesta que les
dobles titulacions que ja funcionen amb els convenis vigents. El model de
conveni que es presenta ara és per a encetar noves titulacions.

Carlos Martínez indica que 75 crèdits són molt atractius, però la comissió
assessora de grau haurà d’estudiar la demanda que hi haurà dins de cinc
anys.

El rector opina que cal un marc normatiu per a aquest assumpte.

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

ACGUV 158/2010. “Aprovar els criteris de programes
de doble titulació de grau, el text dels quals s’adjunta
com a annex.” Annex XIII.

Punt 19. Aprovació, si escau, de proposta de nous programes de doble
titulació: Dret-Criminologia, Dret- CC.Polítiques, ADE-Dret.

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.
Indica que cal fer una oferta de màsters i dobles titulacions ordenada i
anuncia que la doble titulació de Ciències Polítiques–Sociologia passarà al
proper Consell de Govern.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia presenta modificacions

El degà de la Facultat de Dret proposa que s’elimine el tercer paràgra de la
memòria de les tres dobles titulacions.

El rector indica que la proposta recollirà les esmenes suggerides.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:
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ACGUV 159/2010. “Aprovar els nous programes de les
dobles titulacions següents, la documentació dels quals
s’adjunta com a annex:

. Dret-Criminologia.

. Dret- Ciències Polítiques.

. ADE-Dret.” Annex XIV.

Punt 20. Aprovació, si escau, d’expedient de modificació del Centre adscrit
Florida Universitària, per a impartir el màster de professor/a d’Educació
Secundària i elevar l’expedient al Consell Social.

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 160/2010. “Modificar el centre adscrit Florida
Universitària per a impartir el màster d’Educació
Secundària i elevar l’expedient al Consell Social.”

Punt 21. Incorporació, si escau, de contractats del Programa Ramon i Cajal,
2010.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Química dóna suport a la proposta del seu
Centre.

El degà de la Facultat de Dret està d’acord en destinar recursos a
investigació sempre que no hi haja necessitats docents, però, abans, hi
hauria d’haver una política predissenyada. Opina que sempre es prenen
decissions sense tenir les prioritats clares i com a representant de centre,
no pot votar a favor d’aquest assumpte.

La degana de la Facultat d’Economia  i el degà de la Facultat de Ciències
Socials també demanen una poítica clara, ja que investigació es fa en tots
els centres.
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El degà de la Facultat de Filosofia i C. de l’Educació es manifesta en la
mateixa línia que les intervencions anteriors. Opina que cal diferenciar la
política de l’estrategia de la de l’excepció. Està a favor de les polítiques
d’estratègia i demana un esforç per a distingir els dos àmbits d’actuació.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques opina que la Comissió de
Professorat ha fet el que cal, però està d’acord amb l’informe de la Comissió
d’Investigació.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia dóna suport a la
proposta de la Comissió d’Investigació i està a favor del finançament de la
investigació, encara que entèn les intervencions del degà de la Facultat de
Dret i la degana de la Facultat d’Economia. Opina que el que és trist és que
no hi haja més grups com el del professor Coronado.

Santiago Noguera afegeix que això no hauria de ser una excepció, sinó una
norma.

Dulce Contreras manifesta la seua preocupació, ja que des de la Facultat
d’Economia s’ha demanat en diverses ocasions que es reduïra el nombre
d’estudiants i es tinguera en compte la investigació, però això no ha tingut
èxit. És una questió d’oferta i demanda i aquesta situación no l’han buscada.

Emilio Boscá fa una crida d’atenció de cara al futur. Demana una política
clara, ja que tenim una plantilla envellida.

El degà de la Facultat de Dret no vol contraposar models, però aquest
assumpte ha de quedar clar.

El rector indica que no estem parlant de confrontació entre campus,
l’assumpte del finançament afecta de la mateixa manera les dues vessants:
docència i investigació. Puntualitza que totes les propostes compleixen els
requísits, tret de les places de Química Inorgànica, ja que el departament no
té dèficit docent i, des del punt de vista de la docència és indefendible,
però mai no ha tingut una plaça de contractat del programa Ramon i Cajal.
Per tant, proposa votació separada per a Química Inorgànica.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 vots
a favor, cap en contra i 12 abstencions, s’aprova.

A continuació, i per assentiment dels membres  del Consell es pren l’acord
següent:
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ACGUV 161/2010. “Aprovar la proposta que s’adjunta
com a annex, corresponent a la convocatòria 2010 del
Subprograma Ramon i Cajal.” Annex XV.

Punt 22. Aprovació, si escau, dels acords relatius a la creació de la iniciativa
empresarial inteNanoMat, S.L., com a spin-off de la Universitat de València,
del conveni de suport institucional a la spin-off i del contracte de llicència i
explotació de la patent.

El vicerector d’investigació i Política Científica 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.

Carlos Martínez anuncia el seu vot en contra basat en la reflexió global que
presenta per escrit i que llegeix:

“Desde Acontracorrent, vamos a votar en contra del siguiente punto del dia
por las razones que vamos a exponer a continuación. Quisiéramos
aprovechar, ya que existen tan pocos, por no decir ningún, espacio donde
se pueda plantear cuestiones que afectan a la estrategia y a las líneas de
actuación del sistema de educación pública dentro de la Universidad, por
eso quisiéramos exponer lo siguiente para que conste en acta, porque
desde nuestra posición nos mostramos críticos con las políticas que se
están materializando en el sistema educativo cara a la privatización del
mismo.

Si analizáramos las normativas i infraestrucutures destinadas a la
investigación que han ido apareciendo en los últiimos añs, nos encontramos
con un engranaje de iniciativas que tienden todas ellas en una misma
dirección: hacia la asunción, por parte de la Universidad, de la ideologia
empresarial en el ámbito de la transferencia del conocimiento.

Todo ello, considerado en conjunto, implica un refuerzo considerable para la
privatización y comercialización del conocimiento, dentro del esquema
“inversiones públicas-beneficios privados”.

Así, al amparo de la ley y con el soporte económico del Estado y con la
pasividad de muchas Universidades, se han reforzado en los últimos años las
infraestructuras asociadas a la transferencia de tecnologías desde el
sistema público de la investigación al sistema privado, empresarial. Entre
otros mecanismos de transferencia, destacan los Parques Científicos y el
otro mecanismo de comercialización del conocimiento (que es el que nos
ocupa el punto del dia) son las empresas creadas por los propios
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investigadores universitarios para explotar los resultados de la investigación
(spin-off).

Si sumamos a los cambios legislativos y a la creación de infraestructuras de
apoyo a la transferencia, los objetivos transferencia de gran parte de la
ayuda política en I+D+i, encontramos la construcción de un entramado
Administración-Universidad-Empresa de cuyo éxito o fracaso dependerá el
futuro de la Universidad, tal como ahora la conocemos.

Por todo ello, nos oponemos a esta estrategia de “transferencia de
Conocimiento”porque está en juego el concepto de universidad como
servicio público: no sólo porque la privatización de los resultados de la
investigación lleva asociada la privatización de sus objetivos, sin porque a
ésta le puede seguir fácilmente el sometimiento de los estudios
universitarios  a los intereses del empresariado privado. Los cambios
asociados a la comercialización del conocimiento tienden a modificar el
conjunto de intereses de un amplio sector de la comunidad universitaria,
pudiendo alterar su cultura académica hacia los valors propios de la
empresa. Este cambio cultural introduciría los intereses del empresariado en
el ámbito universitario, incluido el docente.

Asímismo instamos al equipo Rectoral a que traslade en los órganos
convenientes, la CRUE, el Consejo de Universidades,ETC) la discrepancia de
una parte de la comunidad universitaria que no comparte esta forma de
concebir “la transferencia del conocimiento”, y que en concreto denuncia y
visibiliza que:

El sistema tecnológico actual es fuertemente competitivo, se basa en el
secreto industrial y en el derecho de patentes que privativa los resultados
de la investigación y, por lo tanto, es incompatible con la ética y los valores
universitarios. Así, por ejemplo el sistema tecnológico imperante:

1. Necesita unas inversiones mucho mayores que un sistema
cooperativo, debido a la multiplicación de investigaciones y errores,
y a su supeditación a los intereses de mercado.

2. Supone un coste económico excesivo para el consumidor, un
derroche de materias primas y una fábrica de residuos debido, por
ejemplo, a la aparición en el mercado de productos análogos con
elementos no intercambiables.

3.  La publicación de resultados es incompleta (se limita a patentes,
obviando información relevante) y está sujeta a los intereses del
empresariado y a los avatares del mercado.
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4. El uso de los resultados no es libre y, por lo tanto, no tienen el
beneficio social que por defecto se les atribuye, al tiempo que se
limita su uso como creador de progreso tecnólogico.

5. Implica una pérdida de diversidad, ya que los criterios de elección
temática se centran en los posibles beneficios empresariales, lo cual
entre otras consecuencias, evita investigaciones necesarias para
sectores de población que no pueden pagar la tecnología.

6. No existe el reconocimiento debido a las bases teóricas y
tecnológicas en que se basa el objeto comercializado. en ciencia, el
reconocimiento es de caracter intelectual y es obligado reflejarlo en
las publicaciones, mientras que en el sistema actual de tecnología el
reconocimiento lo es en lo económico y, si es posible, no se
comparte con nadie.

En consecuencia, el sistema actual de tecnología es caro, poco sostenible
desde una perspectiva económic y medioambiental, profundamente injusto
y supne un claro factor de retraso respecto a un sistema tecnológico de
carácter cooperativo. Sería lógico que la Universidad, donde debe imperar la
razón y el sentido crítico, trabajase por modificar un sistema tan irracional y
absurdo, y optase por un modelo diferente, modelo que puede encontrarse
en el sistema científico, de carácter fuertemente cooperativo, basado en la
libre –y necesaria- comunicación y el libre uso de los resultados de la
investigación científica. “

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

ACGUV 162/2010. “Aprovar la creació de la iniciativa
empresarial InteNanoMat, S.L, com a empresa spin-off,
derivada de la recerca de la Universitat de València;
autoritzar la signatura del conveni de suport
institucional i del contracte de llicència i explotació de la
patent, d’acord amb la documentació que s’adjunta com
a annex.” Annex XVI.

Punt 23. 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 la Secretaria General. Assenyala que el
curs té 60 crèdits i es fa en el Parc Tecnològic. Va adreçat a llicenciats
diversos i compleix la normativa vigent.

S’obre un torn d’intervencions.
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La degana de la Facultat de Química indica que la Junta de Centre va
informar favorablement i per unanimitat sobre la proposta.

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

ACGUV 163/2010. “Aprovar el programa propi de
postgrau del Master empresarial de especialización en
tecnología i  materiales para el sector de la  madera,
mueble y afines, per al curs acadèmic 2010, que
s’adjunta com a annex.” Annex XVII.

Punt 24. 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 la Secretaria General. La Comissió de
Postgrau ha informat favorablement sobre les modificacions que s’hi
proposen.

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

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

ACGUV 164/2010. “Modificar els plans d’estudi de les
titulacions oficials de màster i programes de doctorat
següents, la documentació dels quals s’adjunta com a
annex:
. Màster universitari en Química Orgànica,
experimental i industrial.
. Programa de doctorat: Derechos humanos. Democracia
y Justícia internacional.
. Programa de doctorat: Estudios jurídicos, Ciencia
Política y Criminología.
. Programa de doctorat: Física.” Annex XVIII.

Punt 25. Aprovació, si escau de concessió de premis extraordinaris de
màster, cursos 2006/2007 i 2007/2008

La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que acompanya la convocatòria.

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

Per assentiment dels membres del Consell de Govern, es prenen els acords
següents:
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ACGUV 165/2010. “Concedir premi extraordinari de
màster, corresponent al curs acadèmic 2006/2007 als
estudiants i les estudiantes següents:

Màster Estudiant/a
Aquicultura Gema Alama Bermejo
Biologia Molecular, Cel·lular
y Genètica

Irma García Alcover

Ciències Avançades en les
Telecomunicaciones
Modernes

Eugenio Celada Fues

Deret de l’Empresa Rafael Martins Tárrega
Desenvolupament,
Institucions i Integració
Econòmica.

Manuel Fornás Calviño

Economia Industrial Maja Barac
Malal t ies  paras i tàr ies
tropicals

Fco.Alberto Chorda
Olmos

E s t u d i s  h i s p à n i c s :
Aplicacions i Investigació

Eduardo España Palop

Estudis internacionals i de la
Unió Europea

Miguel Andreu Andujar

Física Avançada Susana Planelles Mira
Investigació i ús racional del
medicament

Joaquim Antonio Faria
Monteiro

Patrimoni Cultural Domingo Carlos Salazar
García

Pevenció de Riscs Laborals Maria Teresa García
Sancho”

ACGUV 166/2010. “Concedir premi extraordinari de
màster, corresponent al curs acadèmic 2007/2008 als
estudiants i les estudiantes següents:

Màster Estudiant/a
Aquicultura Maria de las Neus

Sánchez García.
Assessorament  lingüístic i
cultura literaria

Diana Benlliure García

Biodiversitat, Conservació i
evolució

Isabel Martínez Nieto
Pilar Domingo Calap

B i o l o g i a  M o l e c u l a r ,
Cel·lular i Genètica

Sirena Soriano Rodriguez

Biotecnolog ia  de  la
Reproducció  Humana
Assistida

José Teruel López
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Continguts i formats en l’era
digital

Roberto Pascual Fonte

C o o p e r a c i ó  a l
Desenvolupament

Sara Serrano La Torre

Dret de l’Empresa Jaime Bru Soler
Desenvolupament,
Institucions i Integració
Econòmica

Inés Soler Julve

Economia Industrial Martín Tobal
Malalt ies  parasitàries
tropicals

Julia Schmitt

Infermeria Oncològica Mª Angeles Jimenez
Martínez

Estudis
hispànics,Aplicacions i
Investigació

Alejandro González Puche

Estudis Internacionals i de
la Unió Europea.

Cristina Esther Gómez
Dubos

Física Avançada Vicente Botella Soler
Física Mèdica Abel Orero Palomares
Gènere  i  po l í t iques
d’igualtat

Laura Maria Queral
Camacho

Gestió Cultural  Ana  Be lén  Garc ía
Cañavera

Gestió de la Qualitat José Antonio Cano
Navarro

Gestió i promoció del
desenvolupament local

Diana Esmeralda Valero
López

Història Contemporània Carlos Fuertes Muñoz
Enginyeria Ambiental Marta Izquierdo Sanchis
Internacionalització
econòmica; Integració i
comerç internacional

María Arias Beltrán

Investigació i ús racional del
medicament.

Isabel Andújar Pérez

Marquèting i nvestigació de
mercats

Victoria Gomez-Senent
Martí.

Migracions Kouider Djilali Beloufa
Optometria Avançada i
Ciències de la Visió.

Laura Remón Martín

Patrimoni cultural Sara Joana Reig Baldo
Salvador Pardo Gordo

Prevenció de riscs Laborals Sandra Ribe Prosper
José Vicente Romero

Psicologia del Treball, les
organitzacions i els recursos
humans

Carolina   Maria Luj
Garay

Sistemes i serveis en la
societat de la informació

Rafael Chavarria Bonilla
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societat de la informació
Traducció creativa i
humanística

K a l i n a  P e t r o v a
Konstantinova”.

Punt 26. Aprovació, si escau, de concessió de premis extraordinaris de
doctorat, curs 2009/2010.

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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 167/2010. “Concedir premi extraordinari de
doctorat, corresponent al curs acadèmic 2009/2010, als
doctors i doctores següents:

COMISSIÓ
AVALUADORA

DOCTORS/ES

Física Pedro Pérez Millán
Martínez Cuenca, Raul

Química Martí Gastaldo, Carlos
Tatay Aguilar, Sergio

Biologia  Cel · lular  i
Molecular

Andrés Pons, Amparo

Ciències de la Natura Llorens Candela, Carlos
Farmàcia Juan García, Cristina
Medicina Giménez Climent, Maria Julia

Sorli Guerola, José Vicente
Novella Maestre, Edurne Blanca
Agustín Pavón, Mari Carmen

Sanjuan Caro, Eva
Cervelló Alcaraz, Irene
Zanón Moreno, Vicente Calixto

Enginyeria Lladosa López, Estela
Psicologia Sora Miana, Beatriz

García Soriano, Gemma
Acha Morcillo, Joana

Economia i Sociologia Fuentes Blasco, María
Boado Penas, María Carmen
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Dret Martí Miravalls, Jaime
Fernández Prats, Celia

Geografia i Història Lomas Cortés, Manuel
Iranzo García, Emilio

Filologia i Lingüística Sabsay, Leticia Inés
Guía Marín, Josep
Badía Herrera, Josefa

Filosofia i C. Educació Pérez Zafrilla, Pedro Jesús
Navas Saurín, Almudena
Gracia Calandín, Javier
Valenciano Valcárcel, Francisco J

Punt 27. 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’interencions.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport manifesta el
seu agraïment pel tractament d’aquest assumpte.

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

ACGUV 168/2010. “Aprovar el programa d’ajuda
d’esportistes d’alt nivell i èlit universitari, que s’adjunta
com a annex.” Annex XIX.

Punt 28. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 29. Torn obert de paraules.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació intervé sobre el
màster de Secundària. Informa que hi ha hagut negociacions i s’ha lliurat
una circular que estableix que no hi haurà cap exempció, tret per als qui
acrediten tenir, abans de l’1 d’octubre de 2009, 120 crèdits de formació
pedagògica i que el ministeri òbriga una porta per a aquells que no els
tinguen i puguen demanar reconeixement en el màster.

Magdalena López indica que la intenció es regular els crèdits per estancias
professionals.
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El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport esmenta la
circular i demana a la Universitat que siga sensible cap als estudis als que no
se’ls pot assignar el màster. Sol·licita que s’adopten les mesures adequades
perquè es puga fer un disseny més escaient. També demana a la vicerectora
de Postgrau que es resolguen les reclamacions anteriors al curs que
comença.

Carlos Martínez anuncia que, pel setembre, demanarà al Consell de Govern
de la Universitat que prenga posició respecte a l’assumpte del Cabanyal.

El degà de la Facultat de Dret demana aclariments sobre una activitat
puntual que no es va incloure en la proposta del darrer Consell de Govern.

La vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Contínua indica que
s’afegirà en el proper Consell de Govern.

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

Vist i plau
El rector

Esteban Morcillo Sánchez


