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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 29 de novembre de 2010, a les 10,40
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

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

Secretari EU Infermeria I
Podologia: Antoni Merelles Tormo

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó
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Degana Fac. Farmàcia: Teresa
Barber Sanchis

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Vicedegana Fac. Dret. Alicia
Armengot Vilaplana

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Representant departaments:
Vicente Liern Carrión

Representant departaments:
José Enrique Gallach Lazcorreta

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

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Biològiques: María
José Lorente Carchano

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía
Sanus Vitoria

PDI Fac. Física: Germán de
Valcárcel Gonzalvo.

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

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

PDI Fac. Dret: José Landete
Casas.

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

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

Estudiant Fac. Dret: Gabriel
Salinas Lim

Estudiant Fac. Dret: Paula
Serrano Caracena

Estudiant Fac. Economia: Marc
Xelvi Pérez

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig

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

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

Vicedegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardó
Calatayud

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

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

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

Absències justificades:

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Dret: Jesús Estruch
Estruch

Representant Consell Social:
Alfonso Maldonado Rubio

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 27
d’octubre 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.

El secretari de l’Escola Universitària d’Infermeria i la vicerectora d’Estudis
i Política Lingüística presenten modificacions que són acceptades.

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

ACGUV 209/2010. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 27 d’octubre de 2010 amb les modificacions
següents:

. A la pàg.18, afegir al segon paràgraf el següent:
Demana que, per al futur, el que valore siga el
departament escaient.
. A la pàg. 29 en el darrer paràgraf canviar “idioma” per
“practicum”.
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Punt 2. Informe del rector.

El rector demana disculpes pel canvi de dia i hora en la celebració del
Consell de Govern.

A continuació comunica el condol dels membres del Consell de Govern
pel traspàs dels membres de la comunitat universitària següents:

. Mario Magenti, personal d’administració i serveis jubilat que va treballar
als Serveis Centrals de la Universitat.

. Llorenç Ferrer Figuras, professor emèrit, catedràtc de la Facultat de
Ciències Matemàtiques que, per la seua dedicació i esperit ha estat un
referent per a tots.

. Mº del Carmen Fortes del Valle, vicerectora de Pràctiques Externes i
Formació Continua, membre del Consell de Direcció. La seua mort,
arrivada de sobte, deixa un gran vuit.

D’altra banda, felicita a:

. Francisco Tomás Vert, que ha estat investit Doctor Honoris Causa per
la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

. David Bueno, professor de Genètica de la Universitat de Barcelona, que
ha guanyat el XVI  Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General,
convocat per la Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira, amb
l’obra L’enigma de la llibertat. Una perspectiva biològica i evolutiva de la
llibertat humana.

. Un grup d’estudiants d’aquesta Universitat i de la Universitat
Politècnica de València, que han obtingunt una Medalla d’or en la
competició internacinal de Biologia Sintètica, organitzada pel
Massachusetts Insittute of Technology (MIT) de Boston.

. Alicia Villar, personal d’administració i serveos de la Universitat de
València, que ha estat guardonada amb el Premi de Comunicació
Científica “Joan Lluis Vives” per l’article “Transformacions en la
Universitat; estudiantat desajustat o Universitat desajus-tada?.

. Silvia Barona, vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals, que
ha estat nomenada representant de la Universitat en el Consell Social de
la Ciutat de València.
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A continuació, comunica que el 5 de novembre es va reunir el Consell
General de la Xarxa Vives d’Universitats en el qual es va tractar
l’aprovació dels comptes anuals i discussió sobre el model de previsió de
la Xarxa. Un altre assumpte va ser la incorporació de la UNED a la Xarxa
Vives. S’hi va dir que es faria un conveni.

El 18 de novembre es va reunir l’Assemblea de la CRUE i el Consell
d’Universitats. En l’Assemblea es va tractar sobre els Estatuts de la
CRUE, la memoria anual i el conveni d’activitats amb Haití i amb el
Consell General de Càmeres de Comerç. També es va donar informació
sobre el màster d’Educació i el de Psicologia. S’hi aunciar que l’any 2011
serà l’any hispànic a Russia. Finalment, s’hi va parlar de la nova versió
informàtica Verifica i que si les universitats anaven malament, el Banc de
Santander oferirà crèdits.

El Consell d’Universitats va comptar amb la presència del Ministre
d’Educació. S’hi va parlar del desenvolupament normatiu de la LOMLOU i
es va dir que en aquesta legislatura es desenvoluparan els Estatuts del
PDI i altres normatives i es van comentar els resultats del campus
d’excel·lència.

Informa que una mostra del Patronat Martínez Guerricabeitia, de la
Fundació Geneal de la Universitat, estarà exposada a la ciutat de Sevilla
fins al mes de desembre. Mai s’havia exposat fora de València. Ha
col·laborat la Junta d’Andalusia i la Fundació Cruz Campo. També
l’Ajuntament de València, a proposta de la Universitat ha donat el nom
de Jesús Martínez Guerricabeitia a un carrer del Campus de Tarongers.

Comunica que la Universitat Politècnica i la nostra Universitat rebran cuit
milions d’euros a Innocampus, per desenvolupar el Campus
d’Excel·lència.

També l’embaixador de Japó ha visitat la nostra Universitat i en concret
el Parc Científic.

Indica que la Universitat de València s’ha manifestat institucionalment
front a la violència de gènere

S’han signat els convenis següents:

. Amb la Fundació Fontilles, per tal d’establir vies per a la realització
d’activitats de divulgació, de formació i de recerca.
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. Amb la Fundació ADECO, Bancaixa i la Universitat per tal d’integrar a
col·lectius menys afavorits.

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

Finalment informa que els resultats de les eleccions provisionals de
Claustre s’han publicat en el web de la Universitat i felicita a tots els
participants. La secretària general llegeix els resultats.

S’obre un torn d’intervencions.

El rector afegeix que s’han presentat queixes pels botellons i s’està
estudiant la possibilitat de cercar el recinte universitari, encara que
l’acord s’ha de prendre amb l’Ajuntament.

Marc Xelvi demana que es faça una reunió per a parlar de les eleccions i
de la manipulació i males pràctiques que es s’en produeixen. Indica que
enguany la Junta Electoral ha actuat molt bé i respecte del botelló,
demana que s’estudien alternatives.

El rector pren nota i indica que en aquestes reunions hi haurà un
representant dels estudiants.

Punt 3.- Concessió, si escau, de Medalla, a títol pòstum, a Mº Carmen
Fortes del Valle.

El rector presenta aquest tema. Indica que la Universitat s’ha vist
sacsejada amb la mort súbita de la vicerectora de Pràctiques Externes i
Formació Continua.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que des de
l’equip de govern, hem plantejat aquesta proposta, tenint en compte el
perfil de Mº Carmen Fortes, que va estar dedicada íntegrament a la
Universitat. El seu perfil era sobretot de mestra i per això va rebre un
premi del Consell Social. La seua estratègia sempre va ser buscar
recursos per a xiquets amb dificultats d’aprenentatge. La seua dedicació
a la Universitat ha estat plena. La Junta Consultiva ha emès informe
favorable per unanimitat i el Departament de Psicologia Evolutiva ha
donat el seu suport.
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S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Psicologia informa que la Junta de Centre s’ha
reunit aquest matí i també ho ha proposat.

El rector indica que Mª Carmen Fortes tenía un gran desig per servir a la
Universitat

Se sotmet a votació secreta la proposta. Per unanimitat (45 vots a
favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 210/2010. “Concedir  la Medalla de la
Universitat de València, a títol pòstum, a la doctora
Maria del Carmen Fortes del Valle.”

Punt 4. Elecció, si escau, de representants de PDI i estudiants per a la
Comissió de 0’7.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta
l’assumpte, com a presidenta de la comissió del 0’7. Indica que hi ha tres
membres representants de cada col·lectiu elegits per Consell de Govern.

S’obre un torn d’intervencions.

Agustí Zacares es proposa a ell mateix per formar part d’aquesta
comissió.

Carlos Martínez proposa a Carles Duró Sánchez.

La vicerectora de Postgrau proposa a José Maria Soriano com a
representant del PDI; indica que ha participat en diversos projectes.

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

. José Miguel Soriano: 35 vots a favor, 10 en blanc.

. Agustí Zacarés: 20 vots a favor, 25 en blanc.

. Carlos Duró: 10 vots a favor, 25 en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 211/2010. “Elegir els següents membres de la
comunitat universitària per formar part de la Comissió
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de Solidaritat amb el tercer món. Una Nau de
Solidaritat:

PDI: José Miguel Soriano del Castillo. Fac. Farmàcia
Estudiant: Agustí Zacarés Romaguera. Fac. Geografia i
Història. ”

Punt 5. Aprovació, si escau, de pla d’estudis dels graus de Veterinària i
Geologia.

La vicerectora d’Estudis iPolítica Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en Aula Virtual. Indica que en el
període d’exposició pública s’ha presentat 16 al·legacions al pla
d’estudis de Veterinària. Els descriptors estan fixats per crèdis i la seua
optativitat és molt reduïda. Ho ha informat la Comissió Assessora de
Grau i la Junta Consultiva.

Pel que fa al grau de Geologia, té 240 crèdits ECTs, elaborat per la CEPE
amb una composició estandard. Ho va informar la Junta de la Facultat de
Ciències Biològiques i la Junta Consultiva. L’informe de viabilitat no era
molt favorable, ja que requereix la creació de noves àrees de
coneixement, ampliar la plantilla de professorat i l’optativitat de 30
crèdis no afavoreix la possibilitat del títol. La Junta Consultiva va fer un
informe condicionat que es reduesca l’optativitat. Es preveu una entrada
de 50 estudiants, per tant, la demanda s’hauria de valorar.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport pregunta
si s’ha fet un pressupost del que suposa aquesta titulació.

El president de la Junta de PDI no està en contra de Veterinària, però hi
ha una reivindicació de Geologia des dels anys 80. Hi ha molts
desequilibris, això és cert, però és degut que s’han amortitzat moltes
places. Indica que és important en el camp de les ciències experimentals.
És partidari de lliurar-lo a l’ANECA. Aquesta titulació ja es va publicar al
BOE però no es va implantar.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques informa que la Facultat ha
donat el seu suport a la proposta. Demana el mateix procediment que
per a la resta de títols.
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Dulce Contreras indica que hi ha demanda social respecte del títol de
Veterinària i ia més està en marxa en la universitat privada. Mai s’ha
negat el títol de Geología, sinó que s’hauria d’estudiar.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la
Facultat ha demanat la implantació de la titulació de Veterinària i el
treball s’ha fet. Opina que és el moment de demanar-la i es poden
aprofitar els recursos d’altres centres de salut.

Maria José Lorente opina que Veterinària és molt interessant, però pel
que fa a Geologia, s’hauria de valorar que encara que ara, la demanda no
és important, des del punt de vista conceptual enriquiria molt a la
Universitat. Se li hauria de donar l’oportunitat d’arrivar a l’ANECA.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques defensa la implantació de
Veterinària, ja que la situació de política universitària aconsella posar en
marxa aquesta titulació i cal tenir en compte que en les universitats
privades ja està implantada.

La vicerectora d’Estudis i Políica Lingüística indica que, efectivament, té
molta demanda i requereix recursos, però no tants com s’imagina, ja que
no es parteix de zero. Es treballa perquè l’impacte econòmic siga menor.
La Conselleria ha tret una ordre per al finançament i s’ha de demanar
abans del 15 de gener.

El rector indica que en la Comunitat Valenciana l’única oferta de
Veterinària és de la Cardenal Herrera. Som l’única universitat pública que
ha apostat per aquesta titulació. La Universitat Politècnica tampoc no la
va a sol·licitar. Més endavant es poden obtenir fons de la Conselleria i
també dels postgraus. Pel que fa a Geologia, es pot estudiar la demanda,
l’impacte professional i cal tenir en compte que la demanda és històrica.

La vicerectora d’Estudis i Políítica Lingüística demana votació separada i
respecte de Geologia,que s’assumesca l’informe de la Junta Consultiva
per millorar la viabilitat i la transversalitat.

Se sotmet a votació la proposta de Veterinaria. La votació es fa a mà
alçada i per unanimitat (43 vots) es pren l’acord següent:

ACGUV 212/2010. “Aprovar el pla d’estudis del grau de
Veterinària, que s’adjunta com a annex. ” Annex I
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A continuació se sotmet a votació la proposta de Geologia, condicionada
a l’informe de la Junta Consultiva. La votació es fa a mà alçada i per 39
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 213/2010. “Aprovar el pla d’estudis del grau de
Geologia, condicionat que es millore la viabilitat del pla,
reduïnt l’optativitat i intensificant notablement la
transversalitat amb altres plans d’estudis en matèries
bàsiques i obligatòries, que s’adjunta com a annex. ”.
Annex II.

Punt 6. Inici, si escau, de l’expedient de creació del Centre de
Veterinària.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüístic presenta l’assumpte. Indica
que el títol de Veterinària s’assigna a la Facultat de Veterinària. La seua
memòria es posarà en exposició pública durant un mes.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano indica que té molts dubtes. Li preocupa la creació d’un
centre amb una sola titulació i pregunta quins departaments
s’adscriuran, ja que el seu cost econòmic podria ser elevat.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que
també hi ha altres estudis amb suficient entitat per tenir una Facultat,
com ara, Comunicació i això suposa un greuge comparatiu amb altres
estudis.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques opina que la creació d’un
centre és una bona estratègia i és procedent. És saludable que hi haja un
nou centre.

El degà de la Facultat de Geografia i Història li agradaria tenir més
informació sobre la memòria econòmica. Personalment, no entèn l’efecte
acumulatiu de titulacions.

La degana de la Facultat d’Economia indica que, des del punt de vista
dels centres grans, s’hauria de tenir en compte el repartiment dels
recursos escasos. Demana que tots aquests aspectes es tinguen en
compte i que l’equip de direcció siga sensible.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística entèn tot el que s’ha dit.
Aquesta titulació és acadèmicament correcte que s’adscriga al centre
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perquè té entitat suficient. Es va optar per un centre per coherència
acadèmica i l’estructura departamental serà igual que en altres centres.

La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat assenyala que la
creació d’un centre no suposa necessàriament, la construcció d’un
edifici.

El rector recorda que el que es planteja en aquests moments és l’inici de
l’expedient.

Ernest Cano opina que si ens decantem per aquesta via, estem eliminant
altres alternatives.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques opina que Geologia es pot
adscriure a la Facultat de Ciències Biològiques, però Veterinària necessita
una gestió diferent i la creació d’un centre està justificada.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que és
una decisió important i és partidari de planificar-la més.

La vicerectora de Postgrau informa que quan es va crear la Facultat de
Farmàcia, ja es va plantejar aquest assumpte. Opina que el nou centre no
és discutible, encara que no hi haja un nou edifici.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació recordar que
estem parlant de model d’universitat i això és important.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 21
vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 214/2010. “Iniciar l’expedient per a la creació
de la Facultat de Veterinària i obrir un període
d’informació pública. ”

Punt 7. Aprovació, si escau, de Reglament de reconeixement acadèmic
per participació d’activitats culturals, esportives, de representació,
solidàries i de cooperació.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secrearia General.
Assabenta que no es tracta d’un reglament de lliure elecció, ja que la
lliure elecció desapareix. L’Assessoria Jurídica i la Comissió d’Estatuts
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han emès informe. Proposa que s’assumesca l’informe de la Comissió
d’Estatuts.

S’obre un torn d’intervencions.

Carlos Martínez opina que cal conéixer els crèdits perquè no es puga
mercantilitzar.

Marc Xelvi demana que els crèdits no siguen acumulables.

Agustí Zacarés intervé en la mateixa línea que les intervencions
anteriors.

Gabriel Salinas també està d’acord, ja que les recompenses es poden
pervertir.

El delegat d’Estudiants informa del procediment seguit a la Universitat
de Lleida, on es parla d’un curs.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació felicita la
vicerectora. Un curs de formació li sembla interessant.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport no està
d’acord en els cursos de formació, ja que es desvirtua el text del BOE.

Ernest Cano planteja els seus dubtes respecte de l’art. 17 i següents.

El degà de la Facultat de Física indica que els estudiants estan
interessats a fer cursos d’idiomes a la universitat de destí. Demana que
s’incorpore aquesta possibilitat.

El rector proposa que s’afegesca a l’article 15 “si escau”.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística dóna les gràcies al degà de
la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació,. Contesta al degà de la
Facultat de Física que el reconeixement d’aquests crèdits és per a fer-los
en aquesta Universitat, no en la de destí. Proposa que 1’5 crèdits siguen
per any i no per curs acadèmic

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:
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ACGUV 215/2010. “Aprovar el Reglament de
reconeixement acadèmic per participació en activitats
culturals, esportives, de representació, solidàries i de
cooperació, que s’adjunta com a annex. ” Annex III.

Punt 8. Aprovació, si escau, de Protocol per a la realització de
modificacions en els títols oficials de grau i de postgrau.

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. Afegeix que la intenció és estructurar els procediments de
modificació de plans d’estudi i orientar els òrgans responsables sobre la
manera de realitzar aquestes modificacions.

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

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

ACGUV 216/2010. “Aprovar el Protocol per a la
realització de modificacions en els títols oficials de grau i
de postgrau de la Universitat de València, que s’adjunta
com a annex. ” Annex IV.

Punt 9. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria.

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

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

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

ACGUV 217/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura, en les titulacions adscrites a
la Facultatt de Psicologia, corresponent al curs acadèmic
2009/2010, al llicenciat i les llicenciades següents:

Llicenciatura en Psicologia
. Alonso Llácer, Lorena.
. Miragall Montilla, Marta.
. Galiana Llinares, Laura.
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. Herdoiza Arroyo, Paulina.

. Serrano Mendizabal, M. Ángeles.

. Moreno Sandoval, David

. Fabra López, Priscila

Diplomatura en Logopedia:
No hi ha candidats.”

ACGUV 218/2010. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura de l’Escola Universitària d’Infermeria “La
Fe” corresponent a la promoció 2007/2010, a la
diplomada Marta Calero Blasco.”

Punt 10.Aprovació, si escau, de noves propostes 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.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educación indica que hi
ha un error en el nom d’un departament. Es tracta del departament de
Teoria de l’Educació.

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

ACGUV 219/2010. “Aprovar el màster universitari en
Protocolos de Actuación Judicial contra la Violència de
Género, que s’adjunta com a annex.” Annex V

Punt 11. Aprovació, si escau, de composició de les 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. Proposa que
en el apartat 5.2.2 s’afegesquen dos membres més: un de la Unitat
d’Igualtat i altre de l’Institut Univ. d’Estudis de la Dona.

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

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:
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ACGUV 220/2010. “Aprovar la composició següent de la
CEPE del màster universitari en Protocolos de actuación
judicial contra la violencia de género:

Presidenta: Elena Martínez García. Dept. Dret
Administratiu i Procesal. Universitat de València.

. Javier Boix Reig. Dept. Dret Penal. Univ. València.

. Ángeles Cerezo Jiménez. Dept. Psicobiologia Bàsica.
Univ. València.
. Santiago Rincón Velázquez. Dept. de Medicina Prev. i
Salut Pública. Univ. València.
. Gonzalo Montiel Roig Dept. Filosofia Univ. Jaime I
Castelló.
. Enrique Esbert Torres. PAS. Dept. Dret Administratiu
i Procesal.
. Juan Carlos Vega. Estudiant Dept. Dret Administratiu
i Processal.
. 1 membre de la Unitat d’Igualtat
. 1 membre de l’Institut d’Estudis de la Dona.”

Punt 12. Aprovació, si escau, de modificacions en els plans d’estudi 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 221/2010. “Modificar el pla d’estudis del
màster universitari en Abogacia  en el sentit de la
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex VI.

Punt 13. Aprovació, si escau, de propostes d’estudis propis de postgrau
i d’especialització per al curs 2011/2012.

La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
va destinat a llicenciats, enginyers i diplomats. És un curs de 25 crèdits
ECTS, hi ha molta demanda i és un camp interessant. L’any passat es
van vendre dos milions de consoles.

S’obre un torn d’intervencions.
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El degà de la Facultat de Física afegeix més informació i indica que li
sembla molt interessant per a l’Institut de Robòtica.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria confirma la
intervenció anterior. Afegeix que és un sector industrial en alça.

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

ACGUV 222/2010. “Aprovar la proposta d’estudis
propis de postgrau i especialització Diploma de
Programación i Producción de Videojuegos, la
documentació del qual s’adjunta com a annex.” Annex
VII.

Punt 14. Aprovació, si escau, de criteris de l’OCA dels ensenyaments
oficials de grau i de postgrau.

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. Proposa que s’afegesca un paràgraf a l’apartat 4.3. : No obtant
això, per al curs 2010/2011 s’ha de impartir almenys un 25% de
docència en valencià de totes les titulacions.”

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació li agradaria que
en els graus es reflectira el tema dels contracts excessius de professorat
associat en titulacions. Pregunta si es podrien flexibilitzar els criterisi
demana una cautela  que permete tenir un referent. Pel que fa als
postgraus, aposta per una política de postgraus reunificada i dinàmica .

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació planteja
els seus dubtes respecte de la docència en valencià. Des de la Facultat
demanen que es mantinga el que hi havia fins ara.

Ernest Cano opina que el 20% que es proposa per a la docència en
valencià, hauria de ser un 25%, ja que si no tornem enrerre amb l’esperiu
de la proposta. Respecte dels postgraus no hi ha cap referència de la
docència  en valencià. Demana un compromís per analitzar el tema i
suggereix que la Comissió de Política Lingüística ho analtize.

Marc Xelvi també demana que s’allargue el percentatge.
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Agustí Zacarés opina que si el bilingüisme que tant es pregona en aquest
territori fóra una realitat, avui no estariem discutint aquestes coses,
però tristament, per als valencià-parlants la disglòsia que patim fa que
això no siga aixina. La situació idea que defenem des de Valencia
Universitària és que la docència s’impartesca 1/3 en valencià 1/3 en
castellà, 1/3 en altres llengües del món. És per aquest fet que entenem
que menys del terç de docència en valencià és inadmissible, i més si
entenem que una universitat pública és un servei públic.

Carlos Martínez Nuñez coincideix amb els seus companys. Cal un debat
sobre els postgraus en la docència en valencià. Respecte de primer i
segon cicle, quan no hi ha grups en valencià, pregunta quin percentatge
de matrícula es paga.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques planteja la problemàtica
dels postgraus d’investigació i demana sensibilitat.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística declara el compromís de la
Universitat en l’ús del valencià. És important que hi haja una política de
docència en valencià i som l’única Universitat de la comunitat que té línia
en valencià.

José Enrique Gallach recalca que és molt díficil quadrar les coses.
Demana flexibilitat perquè, de vegades, les places amb perfil de docència
en valencià es queden desertes.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que de la
matrícula sense docència es paga el 25% de la docència, però els
estudiants matriculats en plans a extingir  i per atendre les necessitats
de les ofertes de la docència paguen el 100%.
Pel que fa al 25% de la docència en valencià es dona un pas endavant i
quan hi ha un grup de docència ens comprometem que un percentatge
siga en valencià, però és díficil. S’ha de fer una oferta que es puga
complir i per això proposa que s’afegisca el pàragraf del 25% dins de la
globalitat de la titulació, que s’oferten grups bilingües en titulacions amb
més de dos grups i el proper any ja es donarà un altre pas endavant.
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Filosofia i Ciències
de l’Educació i la dificultat de contractat professorat associat, cal
aprovar l’OCA en febrer i convocar els concursos i negociar més d’una
comissió de contractatció avançant les dates dels concursos, intentant
reduir el nombre d’associats, aleshores es podrien eliminar moltes
incidències.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 29
vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 223/2010. “Aprovar els Criteris d’OCA dels
ensenyaments oficials de grau i de postgrau per al curs
acadèmic 2011/2012, que s’adjunten com a annex.”
Annex VIII.

Punt 15. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació.

La vicerectora d’Ordenació Acdèmica 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.

Dulce Contreras dóna suport a la proposta i manifesta la valua d’aquest
professor.

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

ACGUV 224/2010. “Aprovar la sol·licitud del professor
Rafael Domenech Vilariño, del Departament d’Anàlisi
Econòmica, de canvi de dedicació a temps parcial, amb
efectes de l’1 de gener de 2011.” Annex IX.

Punt 16. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del Reglament
de desenvolupament de carrera docent del professorat de la UVEG.

La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Aquesta proposta respon a la intenció d’avançar l’OCA, es
modifiquen les dates.

S’obre un torn d’intervencions.

ACGUV 225/2010. “Modificar el Reglament per al
desenvolupament de la carrera docent del professorat de
la Universitat de València, d’acord amb la documentació
que s’adjunta com a annex.”. Annex X.
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Punt 17. Inici, si escau, de l’expedient de creació de l’Institut Universitari
d’Investigació Polibenestar.

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 226/2010. “Iniciar l’expedient per a la creació
de l’Institut Universitari d’Investigació Polibenestar i
obrir un període d’informació pública.”

Punt 18. Modificació, si escau, d’ACGUV sobre adscripcions censals.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte.

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

ACGUV 227/2010. “Modificar ACGUV 79/2005 sobre
delegació del Consell de Govern en la Junta Electoral de
competència d’adscripcions censals, per afegir l’ERI
Biotecnologia i Biomedicina (Biotecmed), que resta
adscrita a la Facultat de Ciències Biològiques. ”

Punt 19. Aprovació, si escau, de cursos d’educació física i esports.

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 228/2010. “Aprovar la realització dels cursos
d’educació física i esports per al curs acadèmic
2010/2011, que s’adjunten com a annex. ” Annex XI
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Punt 20. Aprovació, si escau, de cursos de lliure elecció.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Proposa que el Consell es pronuncie sobre els
informats favorablement per la Comissió.

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

ACGUV 229/2010. “Aprovar la realització dels cursos,
tallers i seminaris de lliure elecció per al curs acadèmic
2010/2011, que s’adjunten com a annex. ” Annex XII.

Punt 21. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta el conveni amb
EDEM.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta els
convenis amb Japó i amb Paraguai.

El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta els convenis
amb diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

El vicerector de Sostenibilitat i Infraestructures presenta el conveni amb
MAITE

Finalment, la secretària general presenta el conveni amb la Societat Coral
del Micalet.

Tots ells fan referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

Gonzalo Montiel fa referència al conveni marc amb els Ajuntaments.

El vicerector de Participació i Projecció Territorial indica que la idea és
que hi haja un conveni marc comú, que de moment sols està en el cas de
Burjassot.
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La degana de la Facultat d’Economia indica que hauria d’haver un
representant de la Facultat en el conveni amb EDEM.

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

ACGUV 230/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre la Fundació EDEM i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex. ” AnnexXIII.

ACGUV 231/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre la Universitat de Fukuoka
(Japó) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex. ” Annex XIV.

ACGUV 232/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre la Universitat Nacional de
Vilarrica del Espíritu Santo, Unves (Paraguay) i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex. ” Annex XV.

ACGUV 233/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Burjassot i
la Universitat de València.Estudi General, el text del
qual s’adjunta com a annex. ” Annex XVI.

ACGUV 234/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud i la Universitat de
València.Estudi General, el text del qual s’adjunta com a
annex. ”Annex XVII.

ACGUV 235/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sagunt i la
Universitat de València.Estudi General, el text del qual
s’adjunta com a annex. ”Annex XVIII.

ACGUV 236/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ontinyent i
la Universitat de València.Estudi General, el text del
qual s’adjunta com a annex. ”Annex XIX.
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ACGUV 237/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre l’Aula de Teatre de l’Escola
Valenciana de Narració Oral de la Societat Coral
Micalet i l’Aula de Teatre de la Universitat de València.
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.
”Annex XX.

ACGUV 238/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre la Fundació MAITE la
Universitat de València. Estudi General, per al
desenvolupament, implantació i millora d’un model de
laboratori sostenible, mitançant les activitats de la xarxa
espanyola de laboratoris sostenibles (LAB*S), el text del
qual s’adjunta com a annex. ” Annex XXI.

Punt 22. Aprovació, si escau, de canvi de denominació del Servei de
Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental.

El vicerector de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumpte i
proposa el nom de Sesrvei de Prevenció i Medi Ambient.

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

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

ACGUV 239/2010. “Aprovar el canvi de denominació
del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental, que
pasa a denominar-se Servei de Prevenció i Medi
Ambient. ”

Punt 23. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la
Universitat de València per al 2011.

Punt 24. Aprovació, si escau, de Reglament d’execució pressupostària de
la Universitat de València, 2011.

El gerent presenta els dos assumptes i fa referència a la documentació
que hi ha en el web de la Secretaria General i el que s’ha lliurat als
membres del Consell en aquesta sessió.

Per al 2010/2011 i 2012 el creixemen de les assignacions a les
universitats serà la previsió dels pressupostos generals de l’Estat, això
no dóna estabilitat a l’hora de fer previsions i serà lleugerament superior
respecte de l’any anterior.
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Pel que fa a les despeses de personal es congelaran. Es busca l’estalvi i
una contenció de la despesa i en aquest context ja l’any anterior es posà
en marxa la línia d’estalvi en energia, en despeses financeres i en
comunicacions. Per al proper any s’afegirà en viatges, material d’oficina,
neteja,… El pressupost de 2011 serà un 10% inferior. També es proposa
la congelació per al pressupost de centres i departaments.

Pel que fa als ingressos, la despesa és elevada i superior a la previsió.

Pel que fa al PAS, la carrera professional s’ha suspés, però s’aplicarà el
2% aprovat en Claustre.

Les despeses de funcionament augmenten en un 4’2% i les inversions es
redueixen en un 4’5%. Respecte del confort docent, té un increment
respecte de l’any anterior.

Tresoreria és una incògnita i les mesures d’estalvi han de continuar.

Pel que fa al projecte de Reglament d’execució pressupostària, acabem
l’any igual que l’hem començat. Les modificacions introduïdes són
recomanacions de diferents òrgans.

S’obre un torn d’intervencions.

Agustí Zacarés indica que “quant al Pla Sectorial de govern, en
l’estratègia 1,punt 2 i 3 ens agrada veure que es volen desenrotllar
actuacioins en matèria de conciliació de la vida familiara i laboral per al
PDI i PAS. És necessari, però ¿per què deixen fora a l’estudiant? Les i els
estudiants també trobar-nos en les mateixes casos que el PDI i PAS. Tal
vegada els casos siguen menys, però ¿perquè deixar-nos fora?

Pel que fa al Pla Sectorial de sostenibilitat , infraestructures, estratègia
4.2 veiem que es vol desenrotllar el programa de seguretat, higiene i
ergonomia dels llocs de treball ¿també s’iinclou ací els llocs d’estudi?”.

Ernest Cano pregunta sobre el Reglament d’execució pressupostària, si la
revisió del model pot portar a que es tanque l’assignació al centre.
D’altra banda, indica que la incorporació dels màsters canvia. Demana
instruccions per a gestionar-los.
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El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació prega que la
documentació del Consell de Govern arrive el més prompte possible, ja
que no hi ha Comissió Econòmica.

El degà de la Facultat de Psicologia indica que no troba cap menció al Pla
director de Psicologia.

El gerent indica que el pressupost no fa una descripció detallada de tot
el que es pot fer.Pel que fa a la documentació, indica que ix amb la resta
de documentació del Consell de Govern, però pot haver-hi una reunió
amb els centres per explicar les línies d’actuació amb caràcter previ.
Respecte del model i com es fan les previsions, revisar un model a la
baixa és molt díficil. El nou model ha de tenir alguna claúsula de garantia
transitòria per a la seua adequació. Per tant, en el 2011, normalment
cap centre o departament tindrà més ingressos que en el 2010 i, pel que
fa als màsters, la gestió ha de ser personalitzada i tenir la informació
adequada.

La vicerectora de Postgrau informa que en la darrera reunió es va dir que
es lliurarà una circular als directors de màsters per explicar el pressupost
del proper any.

Finalment, el gerent indica pel que fa a la conciliació que es d’aplicació
per a les persones que treballen i així s’indica en el Pla Estratègic i,
respecte de la sostenibilitat i del confort, no sols es refereix als
professors sinó també a les instal·lacions.

Se sotmet a votació la proposta de projecte de pressupost. La votacó es
fa a mà alçada i per unanimiatt (29 vots a favor), es pren l’acord
següent:

ACGUV 240/2010. “Aprovar el projecte de Pressupost
corresponent a l’exercici econòmic de 2011, que
s’adjunta com a annex.” Annex XXII.

A continuació se sotmet a votació la proposta de projecte de reglament
d’execució pressupostària. La votació es fa a mà alçada i per unaniimitat
(28 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 241/2010. “Aprovar el projecte de Reglament
d’execució pressupostària, per al 2011, que s’adjunta
com a annex.” Annex XXIII
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Punt 25. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 26. Torn obert de paraules.

Carlos Martínez planteja els següents temes. 1) L’Estatut de l’Estudiant
s’aprovarà prompte i trasllada la queixa perquè el model de participació
és deficitari. És una discordància aprovar-ho sense consultar als
estudiants. Indica que són crítics amb l’Estatut i vol que els espais on es
publicite es facen constar totes les opinions.

2) Respecte del document de La Gobernanza, indica que està avalat pel
Ministeri i això és molt greu. Demana que s’incloga com a punt de l’ordre
del dia, en el proper Claustre, per al seu debat.

3) Pel que fa a les eleccions dels estudiants, quan es reforme el
reglament, demana que s’invite a participar a les associacions
estudiantils. Trasllada la queixa pels incidents en aquestes eleccions i
dóna suport a la  sol·licitud d’anul·lació de les eleccions.

Agustí Zacarés indica, respecte de l’obertura de les biblioteques , que
tots els grups estudiantiles han proposat que puga accedir-hi amb la
targeta universitària i que òbriguen en Nadal.

La degana de la Facultat d’Economia també manifesta la seua queixa
pels incidents en les eleccions dels estudiants. Hi hagué de cridar a la
policia i demana que es prenguen les mesures oportunes perquè no torne
a passar això. Opina que la venda i compra de vots és habitual i demana
que es revise el reglament. D’altra banda, indica que pel que fa als
convenis internacionals i als nous graus, s’haurien de revisar els grups
d’anglès i s’hauria de tenir en compte que alguns convenis de molts anys
es dilsoldran.

Dulce Contreras demana que quan un Consell com aquest siga tan llarg
es faça una previsió per interrompre la sessió pren prendre alguna cosa.

Ernest Cano intervé sobre el curs de rendiment acadèmic. Demana que la
informació es lliure als centres. Respecte de la docència en valencià,
suggereix que es reactive la Comissió de Política Lingüística.

Gabriel Salinas indica que l’ambient en les eleccions dels estudiants va
ser tens i que també demana que es modifique el reglament sobre el vot
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anticipat. Se suma a la intervenció de la degana de la Facutat
d’Economia i està descontent per la poca participació estudiantil.  D’altra
banda, indica que a Madrid es van fer unes Jornades d’Estudiants on va
quedar reflectit l’entusiasm. Respecte del aparcament de bicis, demana
una reunió amb l’Ajuntament, ja que en horas punta, o no hi ha bicicletas
o l’aparcament està ple.

El delegat d’Estudiants informa que hi ha un termini per presentar
al·legacions a la RUNAE, pel que fa a l’Estatut de l’Estudiant. S’hi signarà
un conveni amb el Ministeri d’Educació  amb 28,000 euros per a un pla
de difusió i informació. S’hi proposar que s’iniciara un debat Respecte de
les eleccions, és un desprestigi per a la universitat obrir un debat al
voltant del vot anticipat. Pel que fa a les biblioteques s’està estudiant
una solució. Finalment, indica que s’han convocat uns premis per als
estudiants dotats amb 15.000 euros.

El rector anuncia que demanarà a la Junta Electoral un informe sobre els
problemes detectats en les eleccions d’estudiants. Pel que fa al decret
de Gobernanza, no hi ha debat, ni document. El sistema de Gobernanza
s’aprova per llei orgànica. La CRUE no ho ha considerat ni avalat i el
Ministeri no ha fet cap declaració oficial, ni tampoc la CRUE. El que hi ha
és el que ha dit una comissió privada, ni tan sols hi ha un document.

I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les
16,15 hores, de la qual cosa com a secretaria general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Esteban Morcillo Sánchez.


