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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 27 d’octubre de 2010, a les 9.25 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

Vicedegà Fac.  Economia: Felix
Ruiz Ponce

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Santiago Noguera Puchol

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. 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

Estudiant Fac. Geografia i
Història: Domingo Carlos Salazar
Garcia

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta
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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. Medicina i Odontologia:
Antonio Pellicer Martínez

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

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

Convidat:
Professor Fac. Geografia i
Història:  José Vicente Boira.

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta el Consell de Govrn de 27 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.

La secretària general i la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació presenten esmenes que són acceptades.

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

ACGUV 169/2010. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 27 de juliol de 2010 amb les modificacions
següents:



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.27 D’OCTUBRE DE  2010

-4-

. A la pàgina 7, en el paràgraf 5 del punt 5 canviar
“planteja dubtes” per “pregunta”.

. A la pàgina 9, en l’annex de l’ACGUV 147/2010, cal
suprimir la disposició derogatòria”.

Punt 2. Informe del rector.

El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs dels
membres de la comunitat universitària següents:

. José Luis López Piñero, catdràtic jubilat, fundador de l’Institut d’Estudis
Documentals i Història de la Ciència, que actualment s’anomena Institut
d’Història de la Medicina i de la Ciència “Lopez Piñero”.
. Luis Serrano Andrés, professor del Departament de Química Física de la
Facultat de Química.
. Concepción Tudó Ahullana, PAS jubilada del Servei de Relacions
Internacionals.

A continuació comunica els nomenaments següents i felicita :

. Isabel Mateu, nova directora del Jardí Botànic, és professora de
Botànica de la Facultat de Ciències Biològiques i membre de l’Institut
Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Substitueix en el càrrec a
Antoni Aguilella a qui agraeix el treball desenvolupat aquests anys.

. Esther Barberá Heredia, nova directora de l’Institut Universitari
d’Estudis de la Dona, catedràtica de Psicologia. Succeeix en el càrrec la
professora Mª Luisa Moltó, a qui agraeix la tasca desenvolupada al
capdavant de l’Institut.

. José Miguel Soriano, professor de la Facultat de Farmàcia, ha rebut el
premi per a Investigadors Joves  Cascajares 2010 per la seua trajectòria
científica en microbiologia dels aliments i seguretat alimentària.

També felicita als membres de la comunitat universitària següents:

. Roberto Gallego Fernández, coordinador del treball titulat Innovación
Educativa en la Universidad. La Enseñanza de la Fisiologia en el grado de
Medicina, publicat pel Servei de Publicacions, i guardonat per la Càtedra
d’Educació de la Fundació Lilly.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.27 D’OCTUBRE DE  2010

-5-

. El grup d’investigació del professor Carlos Barrios, de Cirurgia
Ortopèdica, que rep per segon any el premi al millor treball científic en el
Congrès Europeu de Cirurgia de la Columna 2010.

. Els investigadors que han rebut el reconeixement de la Generalitat
Valenciana per la seua excel·lència investigadora en l’àmbit de la salut.

. Miguel Àngel Aloy per la beca que concedeix l’European Research
Council, dotada amb 1,5 milions d’euros.

. La Universitat, per haver obtingut el premi Quality in Higher Education
eLearning per l’ús de les tecnologies de la Informació i Comunicació en
educació superior.

. El Dr. Robert Edwards, que va ser nomenat a l’any 1994 Doctor Honoris
Causa  per aquesta Universitat i ara ha estat nomenat Premi Nobel de
Medicina pels seus treballs sobre la fertilitat.

. Els professors Maria Amparo Medal i Ramon Sala, de la Facultat
d’Economia, que han rebut el Premi de la Fundació València Port 2010,
en la categoria Transport i Logística.

. El Banco de Santander i Universia, dins del concurs Fototalentos 10,
han premiat la fotografia Invisible, del professor d’aquesta Universitat,
Francisco Pérez Sánchez.

.  Cristóbal Soler, director de l’Orquestra Filharmònca de la Universitat
serà el nou director musical del Teatre de la Zarzuela de Madrid, encara
que seguirà assessorant i col·laborant en diversos projectes
universitaris.

. La Facultat d’Economia, que ha rebut el certificat ISO de qualitat i
també el Servei d’Educació Física i Esports.

. L’estudiant Daniel Oliver, que va morir en un enfrontament defensant a
una dona, ha estat guardonat, a títol pòstum, en la IX edició del Premis
Justícia. La Facultat de Dret ha posat al Campus dels Tarongers una
placa commemorativa.

. El Ministeri d’Educació ha concedit al projecte VLC Campus, que
presentavem conjuntament amb la Universitat Politècnica de València i el
CSIC- el segell de Campus de Excel·lència Internacional, al qual s’han
destinat 5’3 milions d’euros.
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Comunica que el 22 de setembre es va reunir el Consell de Rectors de
les Universitats Públiques Valencianes, a Benissa.

El 6 d’octubre es va reunir el ple del Consell Social i els dies 13,14 i 15
es va reunir la Xarxa Vives, a Cadis amb motiu de la celebració de la
Constitució –La Pepa- i va tenir lloc l’obertura oficial del curs acadèmic.
El dia 15 es va reunir Universia i Emprendia.

Igualment indica que la Universitat de València ha trobat, entre els seus
documents històrics, el diari original de les deliberacions del Compromís
de Casp (1412), que es trobava mal catalogat i datat erròniament.

El Primer Itinerari Saludable La Nau Gran/Divina Pastora ha estat un èxit
de participació, i va reunir 700 persones. La recaptació serà per a donar
suport a la Unitat Oncològica Infantil de l’Hospital Clinic.

D’altra part indica que la primera promoció de la Universitat dels Majors a
Gandia a acabat aquest any.

S’ha inaugurat el X Workshop de la Xarxa Europea de Biblioteques
Universitàries sobre projectes digitals, organitzat juntament amb la
Universitat Politècnica de València.

Informa que en resposta a algunes peticions rebudes, s’ha encarregat un
informe perquè les societats musicals de la Comunitat Valenciana siguen
declarades bé d’interés cultural.

Comunica que s’ha signat el pla de finançament plurianual, que durarà
fins al 2017. Informa que pot haver-hi modificacions respecte de les
quantitats, ja que el 65% depèn dels resultats obtinguts per la
Universitat.

S’han signat els convenis següents:

. En el conveni de col·laboració signat al 2006 amb el Centre
d’Estratègies i Desenvolupament de València, s’ha signat una addenda
de renovació.

. Conveni de col·laboració per mitjà de la Fundació Parc Científic
Universitat de València de la Comunitat Valenciana i la Fundació
Síndrome de Down de València (Asindown), per a l’execució del projecte
d’inserció sociolaboral.
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. Conveni de col·laboració amb la Fundació Lluis Alcanyís i la Fundació
Síndrome de Down, per a la inserció de persones amb discapacitat.

. Conveni marc amb la Fundació Divina Pastora amb finalitat de
col·laboració cultural, educativa i científica amb l’objecte de presentar
oferta formativa computable com a crèdits de lliure elecció.

. Conveni de col·laboració tecnològica entre la Conselleria d’Educació de
la Generalitat per a la impartició de Lliurex en les titulacions de mestre
de les universitats de la Comunitat Valenciana.

. Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Habitatge per a facilitar
l’accés al lloguer de la comunitat universitària.

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

S’obre un torn d’intervencions.

Gabriel Salinas felicita la institució per l’obtenció del segell de
l’excel·lència internacional.

Igualment Alfonso Maldonado també felicita la Universitat de València.

El rector agraeix aquestes felicitacions. Indica que la bona posició de la
UVEG en el rànking es deu al treball i l’esforç de les persones que formen
part de la Universitat. Està satisfet, com a par de la institució i de la
comunitat universitària,  per aquest reconeixement.

Punt 3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa per la
Universitat de València.

La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Presenta els
candidats. Indica que el Dr. Felipe Martínez treballa molt estretament
amb el Departament MIDE i el presenta la Facultat de Filosofia i Ciències
de l’Educació; Miguel Valcárcel és doctor de Química Analítica de la
Universitat de Còrdova i el presenta la Facultat de Química. El Dr.
Humberto López, de Filologia Hispànica ha estat nomenat doctor honoris
causa per diverses universitats espanyoles i el proposen a Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació i el rector. Per últim, el doctor José
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Baselga és un conegut oncòleg amb vinculació en aquesta Universitat
des de l’any 94 i el proposa el rector.

S’obre un torn d’intervencions.

La vicedegana de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació defensa
el nomenament del doctor Felipe Martínez Rizo. Indica que va ser el
fundador de l’Institut Nacional per a l’Educació de Mèxic (INE) i que és
notable la seua capacitat de divulgació i comunicació. El seu caràcer
professional i personal és de tal magnitut que s’han adherit a la proposta
gran quantitat d’institucions i va rebre la Medalla de la Facultat en l’any
2009.

La degana de la Facultat de Química defensa la proposta de
nomenament del Dr. Miguel Valcárcel. És acadèmic de la Reial Acadèmia
de les Ciències. Destaca per l’entusiasme per la professió i per la seua
capacitat d’avançar-se al futur. Des de l’any 80 té relació amb el
Departament de Química Analítica.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació defensa la
proposta del doctor Humberto López. El candidat és membrre de
diverses academies de llengua en altres països i secretari general de la
Comissió Permanent de Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.

Finalment, el rector defensa la proposta del doctor José Baselga. El
candidat és cap d’Oncologia en la Universitat de Harvard. Destaca en la
fase I d’Oncologia i és molt actiu en la recerca de recursos en
investigació oncològica.

Indica que totes les candidatures són molt adequades per a rebre
aquesta distinció i que la Junta Consultiva les ha informat favorablement.
Se sotmeten a votació secreta les propostes, amb els resultats
següents:

José Baselga: 46 vots a favor, 3 en blanc.
Humberto López: 45 vots a favor, 4 en blanc.
Felipe Martínez: 44 vots a favor, 5 en blanc.
Miguel Valcárcel: 44 vots a favor, 5 en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 170/2010. “Nomenar doctors honoris causa per
la Universitat de València, als següents doctors:
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. Dr. José Baselga Torres.

. Dr. Humberto López Morales.

. Dr. Felipe Martínez Rizo.

. Dr. Miguel Valcárcel Cases.”

Punt 4. Renovació, si escau, de contractació de professor emèrit.

La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Indica que la Junta Consultiva ha informat
favorablement.

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

Se sotmet a votació secreta la proposta. El resultat de l’escrutini és el
següent:  José Montoya Sáenz: 48 vots a favor, 1 en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 171/2010. “Autoritzar la renovació de la
contractació com a professor emèrit del catedràtic José
Montoya Sáenz.”

Punt 5. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de professor
honorari.

La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Indica que la Junta Consultiva, el Departament
d’Estructura Econòmica i IUDESCOOP van informar favorablement la
proposta a favor del Dr. Emèrit Bono García.

El rector informa que la comissió per als sexennis s’ha ajornat.

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

Se sotmet a votació secreta la proposta amb el següent resultat; 42
vots a favor i 7 en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 172/2010. “Nomenar professor honorari
d’aquesta Universitat al Dr. Emerit Bono Martínez.”
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Punt 6. Elecció, si escau, de membres de la Subcomissió de Doctorat.

La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Indica que la Comissió de Professorat va informar
favorablement i per unanimitat aquesta proposta.

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

Se sotmet a votació secreta la proposta. El resultat és el següent:
Ramon Cases: 48 vots a favor, 1 en blanc.
Milagros Aleza: 47 vots a favor, 2 en blanc.
Carmelo Lozano: 46 vots a favor, 3 en blanc.
Ernest García: 40 vots a favor, 8 en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 173/2010. “Elegir els següents catedràtics i
catedràtica com a representants de la Universitat, per
formar part de la Comissió de Doctorat:
. Ramon Cases Ruiz Fac. Física.
. Milagros Aleza Izquierdo. Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació.
. Carmelo Lozano Serrano. Fac. Dret.
. Ernest García García. Fac. Ciències Socials.”

Punt 7. Aprovació, si escau, de substitució de membres de la Comissió
de Recursos (professors contractats).

La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que acompanya la
convocatòria. S’ha proposat Francisco José Pérez Moltò per substituir-hi
a Carmen Carda, ja que no en pot formar part per la seua condició de
síndica de greuges.

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

Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent:
47 vots a favor, 2 en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:
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ACGUV 174/2010. “Elegir el professor Francisco J.
Pérez Moltó per formar part de la Comissió de
Recursos.”

Punt 8. Aprovació, si escau, de proposta d’elevació al Claustre de
membres de la Comissió de Reclamacions.

La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que acompanya la
convocatòria. Informa que el requísit per formar part d’aquesta comissió
és ser catedràtic i tenir dos sexennis. El nomenament correspon al
Claustre a proposta del Consell de Govern. Indica que també Carmen
Carda en formava part i al mateix temps calia renovar-ne una part.

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

Se sotmet a votació secreta la proposta. El resultat és el següent:
Elena Olmos: 47 vots a favor, 2 en blanc.
Andrés Parra: 48 vots a favor, 1 en blanc.
Juan Francisco Ascaso: 48 vots a favor, 1 en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 175/2010. “Elevar al Claustre la proposta de
renovació parcial de membres per formar part de la
Comissió de Reclamacions següent:

. Elena Olmos Ortega. Fac. Dret.

. Andrés Parra Guerrero. Fac. Psicologia

. Juan Francisco Ascaso Gimilio. Fac. Medicina i
Odontologia.”

Punt 9. Debate i aprobación, si procede, de un posicionamiento del
Consejo de Gobierno de la Universitat de València, en relación al barrio
del Cabanyal.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Indica que ha convidat el professor
José Vicente Boira, expert en l’assumpte del Cabanyal.

S’obre un torn d’intervencions.
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Carlos Martínez indica que atès aquest moment conjuntural, entèn que
és hora de tornar a pronunciar-s’hi, ja que el fet d’obrir València al mar
suposa un espoliació del patrimoni.

Jesús Estruch no és contrari al pronunciament, però opina que en aquest
moment un pronunciament és inoportú, ja que hi ha una sèrie de
sentències judicials. Pel gener del 2010 la Generalitat va dictar un decret
que deïa que les obres eren legals, però va ser recorregut per envair les
competències de l’Estat. Pel juliol el Tribunal Constitucional va dictar un
acte que ordenava la paralització de les obres. D’altra banda, la
Universitat s’ha pronunciat sis voltes (el Consell de Govern, la Facultat
de Geografia i Història i el Departament d’Història de l’Art). El que s’ha
de fer ja s’ha fet, i cal deixar treballar els tribunals. Demana que no es
vote cap manifest i que esperem al dictamen dels tribunals.

Considera que la proposta no és adequada en els punts 1 i 4, ja que la
paraula espoliació, des del punt de vista jurídic, no és adequada Es tracta
de dos punts, si més no, inconvenients.

José Landete indica que la redacció del punt 4 li sembla excessiva. Dóna
suport a la proposta del prof. Estruch.

Carlos Martínez dóna les gràcies per les puntualitzacions fetes, però no
està d’acord que es diga que no cal el pronunciament. Accepta que es
lleve la paraula “espoliació” i també fer una altra redacció del punt 4,
però insisteix que la Universitat ha de pronunciar-s’hi. Entèn les
qüestions legals, però té molt d’interés que la proposta isca perquè es
fruït de molt de treball, i opina, que cal defensar nostre patrimoni
cutural, artístic i històric.

Agustín Zacarés per tal de revitalitzar el barri del Cabanyal, proposa una
oficina de Vivenda per als estudiants, ja que aquesta zona és un punt
ideal per a ells.

El degà de la Facultat de Dret distingueix entre el compromís social i el
compromís polític i opina que la Universitat no té cap compromís polític
en aquest assumpte.

Jesús Estruch, de nou, indica que la responsabilitat exigeix oportunitat i
en aquest moment, un pronunciament seria irresponsable per part de la
Universitat.
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La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que el manifest li
sembla imprudent. La terminologia que s’hi fa servir és errònia, ja que la
Universitat no té competències en la restauració.

Carlos Martínez proposa rectificar la proposta, eliminar-ne el punt 4 i
modificar-ne el punt 1.

El degà de la Facultat de Ciències Sociales afegeix que fer un comunicat
tampoc no aporta res.

José Vicente Boira indica que la situació del barri del Cabanyal és
dramàtica. Té la taxa de mortalitat més alta de València i, per
experiència, sap que el problema no es desbloquetja  amb declaracions.

El rector indica que la Universitat Politècnica no ha emès mai cap informe
al voltant d’aquest problema. No comparteix algunes expressions, com
ara, la de cómplice i afirma que la Universitat de València sempre ha
estat compromesa en aquest assumpte. Açò li duu a considerar que
estem davant un problema que ha repercutit de forma molt negativa en
el barri. Respecte a com la Universitat de València pot aportar una mica
de positivisme davant aquesta situació de conflicte, opina que cal
prendre nota del que s’ha dit i proposa la creació d’una comissió
delegada per a elaborar informes tècnics i iniciar polítiques actives,
buscant la col·laboració amb la Universitat Politècnica. D’aquesta
comissió formarien part: José Vicente Boira, una persona per delegació
del rector,  la degana de la Facultat de Geografia i Història, el degà de la
Facultat de Dret, el de Ciències Socials, el de l’Institut de
Desenvolupament Local i el departament d’Història de l’Art, a més
d’altres persones interessades.

Afegeix que és important donar una imatge de coherència i per tant,
proposa no entrar en el contingut de la proposta, crear aquesta comissió
i afavorir la intervenció universitària, acadèmica i tècnica en el barri del
Cabanyal.

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

ACGUV 176/2010. “Crear una comissió delegada per a
elaborar informes tècnics sobre la problemàtica del
barri del Cabanyal-Canyamelar i iniciar polítiques
actives, buscant la col·laboració amb la Universitat
Politècnica de València, per tal d’afavorir la interenció
universitària, acdèmica i tècnica, la composició de la
qual és la següent:
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. El rector o persona en qui delegue.

. Degà/ana de la Facultat de Geografia i Història o
persona en qui delegue.
. Degà/anade la Facultat de Dret o persona en qui
delegue
. Degà/ana de la Facultat de Ciències Sociales o persona
en qui delegue.
. Dtor/a de l’Institut Interuniv. de Desenvolupament
Local de la Comunitat Valenciana.
. Dtor/a Departament Història de l’Art.
. José Vicent Boira, professor de Geografia
. Qualsevol persona del Consell de Govern que vulga
participar.”

Punt 10. Modificació, si escau, del Reglament de mesures per a la
integració del personal docent i investigador amb discapacitat de la
UVEG.

La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que acompanya la
convocatòria. Proposa canviar en l’article 2 “delegació” per “unitat”.

S’obre un torn d’intervencions.

Intervenen Santiago Noguera i Gonzalo Montiel sobre la supressió de
l’art. 3.c) i sobre el personal de la Unitat, respectivament.

Jesús Estruch està d’acord amb la reducció plantejada sempre que siga
assumida per la resta de membres del departament.

La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica hi està d’acord i
proposa mantenir l’apartat 3.c) i afegir-hi que els departaments amb
recursos docents assumiran aquesta reducció, la qual cosa s’accepta.

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

ACGUV 177/2010. “Modificar el Reglament de mesures
per a la integració del personal docent i investigador
amb discapacitat de la Universitat de València, el text
del qual s’adjunta com a annex.” Annex I.
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Punt 11. Aprovació, si escaua, de sol·licituds de comissions de serveis.

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

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

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

ACGUV 178/2010. “Informar favorablement la
sol·licitud de comissió de serveis del professor d’aquesta
Universitat, José Luis González Cussac, per a prestar els
seus serveis a la Universitat Jaume I de Castello des del
7 de juliol de 2010 fins al 30 de setembre de 2010.

ACGUV 179/2010. “Informar favorablement la
sol·licitud de pròrroga comissió de serveis del professor
d’aquesta Universitat, Juan Carlos Valderrama Zurián,
per a prestar els seus serveis a la Conselleria de
Governació de la Generalitat Valenciana durant el curs
acadèmic 2010/2011, amb efectes de l’1 d’octubre de
2010”.

Punt 12. Decisió sobre places provinents de jubilacions anticipades.

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

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Química llegeix una queixa del departament
de Química Física en la qual es demana l’amortització de la plaça del
professor Aulló. Considera que l’escrit explica be els arguments i és
legítima la seua pretensió perquè ara el departament restarà amb un poc
de dèficit.

La vicererectora de Professorat i Ordenació Acadèmica recorda els
criteris de la Comissió de Professorat. En els casos en els quals es
desesteix de la jubilació, quan ja s’han creat les places que porten la
seua causa d’aquella, la proposta és amortitzar la primera vacant que hi
haja.
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Se sotmet a votació la proposta de la vicerectora. La votació es fa a mà
alçada i per 28 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció s’aprova. La
resta de la proposta s’aprova per assentiment  i es pren l’acord següent:

ACGUV 180/2010. “Aprovar les propostes que tot seguit
s’esmenten respecte de les places vacants per renuncies
de jubilacions anticipades següents:

PLAÇA DEP ÀREA CONEIXEMENT CATEGORIA PROPOSTA

1731 315
QUÍMICA
FÍSICA TU TC

Dotar TU TC i Amortitzar
la primera vacant de TU
TC

5905 320
QUÍMICA
INORGÀNICA CU Revocar l'Amortització

5603 90
Didact. CC
Experimentals TU TC

Revocar
Transformació

1525 290
Obstetricia i
Ginecologia Ajudant Doctor

Transformar en
Associat 6 hores

1530 290
Obstetricia i
Ginecologia Ajudant Doctor

Transformar en
Associat 6 hores”

Punt 13. Aprovació, si escau, de sol·licituds per al desenvolupament de
la carrera docent dele professorat (promocions).

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

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

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

ACGUV 181/2010. “Aprovar les sol·licituds de promoció
de contractats doctor a titular d’Universitat i
l’adjudicació de places de catedràtic d’Universitat
(promoció de titular d’universitat), d’acord amb la
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex II.

Punt 14. Aprovació, si escau, de sol·licituds per a la convocatòria per a
l’estabilització d’investigadors reincorporats.

La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que acompanya la
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convocatòria. Anuncia de cara al futur, que les propostes d’estabilitat
d’investigadors reincorporats es faran des de l’ampliació de plantilla.

S’obre un torn d’intervencions.

Intervenen Jesús Estruch, Dulce Contreras i el degà de la Facultat de
Física per plantejar les seues inquietuds.

El rector indica que s’hauria de fer un informe sobre la situació d’aquests
investigadors.

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 182/2010.
“1, Aprovar les sol·licituds per a la convocatòria per a
l’estabilització d’investigadors reincorporats que
s’adjunta com a annex.

2, Incorporar un nou investigador dins del programa
Ramon i Cajal al departament de Genètica.” Annex III.

Punt 15. Aprovació, si escau, de convocatòria de tribunals de concursos
d’accés (Ramon i Cajal)

La vicerectora de Professorat i Organització Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en la web de la
Secretaria General. L’aprovació de les places 6024, 6025 i 6026 es
condiciona que el departament justifique perquè no es compleixen els
criteris de paritat del tribunal.

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

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

ACGUV 183/2010. “Informar favorablement sobre els
tribunals per a convocar concurs d’accés de les places
que s’adjunten com a annex.” Annex IV.

Punt 16. Concessió, si escau, de venia docendi a diversos professors.

La vicerectora de Professorat i Organització Acadèmica presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en la web de la
Secretaria General.
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S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria indica que en el cas de
Mª Mar Andrés, ha emès informe favorable el departament de Fisiologia
que no té assignada la docència. Demana que, per al futur, el que valore
siga el departament escaient.

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

ACGUV 184/2010. “Concedir la venia docendi als
professors que tot seguit s’esmenten per impartir
docència en centres adscrits de la Universitat de
València, durant el curs acadèmic 2010/2011:

Professor/a Assignagura Centre
Mª del Mar Andrés
Moreno

Fisiologia EU Infermeria La
Fe

Aitana Braza Boils Fonaments de Biologia
i Bioquímica

EU Infermeria La
Fe

Juan Andrés de la Rubia
de la Rubia

Infermeria Mèdico-
quirúrgica.

EU Infermeria La
fe

Silvia Navarro Rosales Anatomia Humana EU Infermeria La
Fe

Ana Maria Santos
Herrero

Infermeria psiquiàtrica
i de salut mental

EU Infermeria La
Fe

Carolina Blasco Yepes Didàctica de la Música
en Educació Primària

Florida
Universitària

Fidel García-Berlanga
Salas

. O r g a n i t z a c i ó  d e
l ’ E s p a i  E s c o l a r .
Materials i Habilitats
Docents
 . O b s e r v a c i ó  i
Innovació sobre la
Pràctica en l’aula de
l’educació Infantil

Florida
Universitària

Maria Sheila Pons
Vazquez

Ciències Naturals per a
mestres

Florida
Universitària

Pablo Agulló Serralta Infermeria mèdico-
quirúrgica

EU Infermeria
N t r a .  S r a .
Sagrado Corazón
de Castellón.

Higinio Luis Tena Persiva Bioestadística i TIC
Aplicadas a Ciències de
Salut

EU Infermeriaa
N t r a .  S r a .
Sagrado Corazón
de Castellón”
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Punt 17. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de la
Comissió de Seguiment del I Pla d’Igualtat de la UVEG.

La vicerectora de Sostenibilitat i Infrastructures 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 proposa que s’incloga a Gema Fabregat.

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

ACGUV 185/2010. “Aprovar la composició de la
Comissió de Seguiment del I Pla d’Igualtat de la
Universitat de València amb els membres següents:
 . Vicerector de Planificació i Igualtat, Antonio Ariño
Vilarroya.
. Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Mª
Vicenta Mestre Escrivá.
. Vicegerente de personal, José Ramirez Martínez.
. Directora de la Unitat d’Igualtat, A. Olga Quiñones
Fernández. (PDI)
. Magdalena López Precioso, Fac. C. Socials, (PDI)
. José M.Goerlich Peset. Fac. C. Socials (PDI)
. Esther Barberá Heredia. Fac. Psicologia (PDI)
. Rafael Crespo García. Fac. C. Matemàtiques (PDI)
. Francisco Donat Colomer. EU Infermeria (PDI)
. Gema Fabregat Monfort. Fac. Dret (PDI)
. Cinc representants sindicals.

, Isabel Arranz, UGT
. Emilia Moreno, CGT
. Fátima Marín, CSIF
. Mª Isabel Belda , CCOO
. Mª Luisa Manzano, STE-PV

. Rafael García Martínez, assessor Servei Anàlisi i
Planificació.
.  Raquel Espinosa Elena. Representant AVEU.
Estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració +
Sociologia.
. Esther Sanz Selva. Representant Acontracorrent.
Estudiant de màster de Benestar Social. ”
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Punt 18. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals 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.

S’obre un torn d’intervencions.

Agustí Zacarés presenta per escrit la següent intervenció:

“Hem vist que hi han quatre activitats organitzades per associacions
d’estudiants. Realment em pareix molt bé que es facen partíceps a les
organitzacions estudiantils en eses activitats, però també m’agradaria
recordar que a València Universitària el curs passat se nos va denegar
aquesta possibilitat per ser una associació d’estudiants que es presenta
a eleccions. Sembla que ha canviar la política al respecte d’extensió
universitària. Si això és aixina, demane que consten en acta estes noves
regles de joc i que se nos informe del dret a totes les associacions. De
no ser aixina, ho entendré com una nova injustícia cap a la nostra
organització, que per altra banda, he de dir, no és la primera, i que ja
estem cansant-nos de funcionaris que si eres de la seua corda, t’ajuden
en tot el possible, i si no ho eres tot són trabes i problemes.”

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que
no s’haurien d’aprovar cursos que ja s’han impartit.

La vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua contesta que
està d’acord amb la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació. Respon a l’estudiant que la normativa no ha canviat, que
els estudiants que han presentat cursos tenen l’aval del professorat i
que es tracta d’afavorir la realització d’activitats enriquidores i
interessants per a la Universitat.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’’acord següent:

ACGUV 186/2010. “Aprovar la realització de les
activitats puntuals que s’adjunten com a annex.”Annex
V.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.27 D’OCTUBRE DE  2010

-21-

Punt 19. Aprovació, si escau,d’oferta de cursos 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 la que es lliura als membres del Consell en aquesta
sessió que subsitueix la de la web. Proposa que el Consell es pronuncie
sobre les activitats amb informe favorable de la Comissió.

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

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

ACGUV 187/2010. “Aprovar la realització de cursos,
tallers i seminaris d’extensió universitària que
s’adjunten com a annex.” Annex VI.

Punt 20. Modificació, si escau, de l’Estatut del personal investigador en
formació.

El rector retira aquest assumpte, ja que la Mesa Negociadora no l’ha
informat.

Punt 21. Aprovació, si escau, de l’ERI Biotecnologia i Biomedicina
(Biotecmed).

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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 188/2010. “Aprovar la creación de l’Estructura
de Recerca Interdisciplinar Biotecnologia i Biomedicina
(BIOTECMED),la documentació de la qual s’adjunta
com a annex.” Annex VII.
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Punt 22. Modificació, si escau, del Reglament de la Seu Electrònica de la
Universitat de València.

El vicerectr d’Economia 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 189/2010. “Modificar l’acord  99/2010, del
Consell de Govern de 9 de juny, pel que es va aprovar el
Reglament de creació de la Seu Electrònica de la
Universitat de València, en el sentit següent:

Article únic. Modificació del Reglament de la Seu Electrònica de
la Universitat de València.
Un. Es modifica l'apartat 1 de l'article 2 del Reglament de la Seu
Electrònica de la Universitat de València, que queda redactat en
els termes següents:

1. La seu electrònica de la Universitat de València és accessible
mitjançant l'adreça electrònica entreu.uv.es.

Addicionalment, s’hi podrà accedir a través dels enllaços disponibles
en les pàgines del portal en xarxa de la Universitat de València en
qualsevol dels seus dominis.

Dos. Es modifica l'apartat 3 de l'article 2 del Reglament de la Seu
Electrònica de la Universitat de València, que queda redactat en
els termes següents:

3. En cap cas formaran part de la seu electrònica pàgines de xarxa
personals allotjades o vinculades al domini de la Universitat de
València http://www.uv.es, llevat que expressament ho autoritze el
rector o rectora de la Universitat de València o persona que
delegue.”

Punt 23. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta tres
convenis els textos dels quals es troben en el web de la Secretaria
General.

A continuació el vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni presenta els
convenis amb la Federació de Teatres i amb l’Associació Valenciana de
Circ.
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La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta els
convenis amb les universitats estrangeres següents: Universitat d’Iran,
Universitat de Sherbrooke (Canadà) i Universitat de California. Campus
de Riverside

Finalment la vicerectora de Postgrau presenta sis convenis, la
documentació dels quals es troba 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 190/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre l’Associació Fontilles i la
Universitat de València.Estudi General, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex VIII.

ACGUV 191/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Fiscalia Provincial de València,
la Generalitat Valenciana i la Universitat de
València.Estudi General, per a la posada en marxa d’un
programa de mediació en matèria d’intervenció
socioeducativa i execució de mesures de medi obert als
menors infractors, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex IX.

ACGUV 192/2010. “Autoritzar la signatura d’un
conveni de col·laboració entre la Fundació Foment del
Cooperativisme de la Comunitat Valenciana, la
Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives del
Treball Associat, la Federació Valenciana d’Empreses
Valencianes d’Economia Social i la Universitat de
València, mitjançant IUDESCOOP, per a integrar-se en
la xarxa Emprens, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex X.

ACGUV 193/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre la Federació d’Espais
Teatrals Independents de la Comunitat Valenciana i la
Universitat de València. Estudi General, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex XI.
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ACGUV 194/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre l’Associació Valenciana de
Circ i la Universitat de València. Estudi General, el text
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII.

ACGUV 195/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universitat de Sherbrooke
(Canadà) i la Universitat de València. Estudi General, el
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII.

ACGUV 196/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de cooperació científica i educativa entre la Universitat
Internacional Iman Khomeini (IKIU) Qazvin, Iran i la
Universitat de València. Estudi General, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex XIV.

ACGUV 197/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entra la Universitat de California,
Riverside (Estats Units) i la Universitat de València.
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a
annex.”Annex XV,

ACGUV 198/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre les universitats de Salamanca,
Autònoma de Madrid i València per a la realització del
programa de doctorat interuniversitari “Comprensión
del Texto y del Discurso: procesos cognitivos y
aplicaciones instruccionales”, el text del qual s’adjunta
com a annex.” Annex XVI.

ACGUV 199/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre l’Associació d’Empreses de
Consultoria Terciario Avanzado de la Comunitat
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General,
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII.

ACGUV 200/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre les universitats següents:
Autonòma de Barcelona, Autonòma de Madrid,
Complutense de Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos,
Còrdoba, Lleida, Múrcia, Oviedo, Sevilla, València.
Estudi General, Vigo, Zaragoza i Politècnica de
Cartagena, per a la realització d’un programa de
doctorat conjunt  d’Electroquímica, Ciència i Tecnologia
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(ECyT), el text del qual s’adjunta com a annex.” Anex
XVIII.

ACGUV 201/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre DISARP, S.A. i la Universitat de
València. Estudi General,  per al desenvolupament del
màster oficial en Estratègia d’Empresa, que s’adjunta
com a annex, tenint en compte que el conveni ha
d’establir un termini de vigencia i també les causes
d’extnció per causa diferent al compliment del termini,
així com la manera d’acabar les actuacions en curs  per
al supòsit d’extinció anticipada.” Annex XIX.

ACGUV 202/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana i la Universitat de València.
Estudi General,  per a l’organització de la formació
pedagògica i didàctica obtinguda mitjançant el màster
que habilita per a l’exercici de l’educació en educació
secundària obligatòria i batxillerat, formació
professional i ensenyaments d’idiomes, que s’adjunta
com a annex, tenint en compte que en la claúsula tercera
s’han d’actualitzar les dates i que cas de produir-se
l’extinció del conveni, s’han d’establir les garanties
perquè els estudiants puguen acabar les pràctiques.”
Annex XX.

ACGUV 203/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Conselleria de Solidaritat i
Ciutadania de la Generalitat Valenciana i la Universitat
de València. Estudi General,  per a la realització
d’activitats de formació en matèries relacionades amb la
immigració, el text del qual s’adjunta com a annex.”
Annex XXI.

Punt 24. Aprovació, si escau, de modificacions en els plans d’estudi en
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.

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 204/2010. “Modificar els plans d’estudi de les
titulacions oficials de màster en Gestió de Negocis
Internacionals i de màster interuniversitari Lectura i
Comprensión de Textos, així com del programa de
doctorat Lectura i  Comprensió de textos, d’acord amb
la documentació que s’adjunta com a annex.” Annex
XXII.

Punt 25. Aprovació, si escau, de nous plans d’estudi de màsters i
programes de doctorat.

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

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria  indica que el màster
en Enginyeria de Telecomunicació és professional, necessari i estratègic i
que possibilita obtenir el títol d’enginyer, ja que l’ETSE dóna el
d’enginyer tècnic.

El degà de la Facultat de Psicologia indica que el departament de
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics ha donat suport al
màster de Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil

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

ACGUV 205/2010. “Aprovar els nous plans d’estudis
dels másters i programes de doctorat següents, la
documentació dels quals s’adjunta com a annex:

. Màster Univ. en Ingenieria de Telecomunicación.

. Màster Univ. en Derecho, Empresa y Justícia.

. Màster Univ. en Psicología y Psicopatología Perinatal e
Infantil.
. Programa de Doctorat en Derecho, Empresa y Justícia.
. Programa de Doctorat en Psicología y Psicopatología
Perinatal e Infantil”.
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Punt 26. Concessió, si escau, de premi extraordinari de màster, curs
2007/2008.

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 206/2010. “Concedir premi extraordinari de
màster en Investigació Matemàtica, corresponent al curs
acadèmic 2007/2008 a Juan Antonio Moya Pérez.”

Punt 27. Aprovació, si escau, de modificacions en la composició de les
comissions elaboradores de plans d’estudi (CEPE) de títols oficials de
màster.

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 207/2010. “Modificar la composició de la
Comissió Elaboradora de Pla d’Estudis del títol oficial
del màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) amb
el nomenament d’Alejandro Molla Descals, com a
president de la CEPE, en substitució de Begoña Giner
Inchausti”.

Punt 28. Informe sobre la modificació 4/2010 de Relació de Llocs de
Treball de PAS.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Indica que fa anys que començà el
procés per a estabilitzar el personal de laboratoris. Aquesta modificació
suposa un cost diferencial i ha passat per la Mesa Negociadora. Té
informe favorable de tres seccions sindicals. Afegeix que no vol ocultar
que aquesta proposta, amb motiu de l’amortització de places, suposarà
una reassignació d’efectius.
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S’obre un torn d’intervencions.

Gonzalo Montiel  anuncia el seu vot positiu i demana que es perjudique el
menys possible les persones.

Miquel Coll indica que també ha rebut correus electrònics de companys a
favor d’aquesta proposta.

Maria Luisa Manzano indica que hi ha persones que no poden
promocionar-se i demanen que no s’amortitze cap plaça que estiga
ocupada.

Francisco Javier Martínez Plume, pel que fa a les amortitzacions,
pregunta qui prendrà la decisió i quan. Opina que es poden amortitzar
places diferents, no necessàriament han de ser les que estan ocupades.
S’hauria de saber quines treballadors es poden promocionar i quins no.

El gerent indica que de les intervencions anteriors es desprèn la
preocupació per les persones, la qual cosa és una constant en la políica
del Consell de Direcció. La intenció és minimitzar l’impacte sobre les
persones, però vol desdramatitzar aquest assumpte, ja que el trasllat
forçós pot ser dins d’un mateix Campus. S’ha de tenir en compte que
l’únic camí és l’oposició i la promoció. La decisió és del Consell Social,
amb  informe previ del Consell de Govern i de la Mesa Negociadora.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 208/2010. “Informar favorablement sobre la
modificació 4/2010 de Relació de Llocs de Treball de
personal d’administració i serveis que s’adjunta com a
annex.” Annex XXIII

Punt 29. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 30. Torn obert de paraules.

Gabriel Salinas planteja els punts següents:
1. Demana informació sobre l’AGE.
2 .  Demana que es controlen els crèdits de lliure elecció, ja que

sembla, que de vegades se’n fa un ús estrany.
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3 .  Demana informació sobre l’extensió d’Ontinyent, ja que hi ha
hagut queixes per l’assignació del Pràcticum en les diplomatures,
per la falta de professorat, perquè els ordinadors estan infectats i
no funcionen i  per problemes en la matrícula. Demana la resposta
per escrit.

Agustí Zacarés presenta una queixa sobre el funcionament dels màsters,
ja que algunes resolucions han eixit tard. Demana alguna solució i
transparència per al proper curs.

Maria Luisa Manzano planteja queixes pels grups de conversa en anglès
en el Campus dels Tarongers.

El Delegat d’Estudiants indica, que espera que el reglament de l’AGE
estiga enllestit abans de les eleccions.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística no té coneixement dels
problemes amb el Practicum i la matrícula i en pren nota. Quant a la falta
de professorat, indica que aquest problema afecta a un departament a
Ontinyent y i a València.

La vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua afegeix que el
tema del professorat està en vies de solució.

La vicerectora de Postgrau indica que l’admissió d’estudiants en un
màster depén del director.

El degà de la Facultat de Ciències Socials hi afegeix que hi ha hagut 164
sol·licituds per a baremar que arribaren tard.

El gerent pren nota, de les queixes sobre els grups de conversa en
anglès.

I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les
14’40 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Esteban Morcillo Sánchez.


