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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 21 de desembre de 2010, a les 9’30
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

Director EU Infermeria I
Podologia: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó
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Degana Fac. Farmàcia (en
funcions): Teresa Barber Sanchis

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Representant departaments:
Santiago Noguera Puchol

Representant departaments:
José Enrique Gallach Lazcorreta

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Biològiques: María
José Lorente Carchano

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía
Sanus Vitoria

PDI Fac. Física: Germán de
Valcárcel Gonzalvo.

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

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

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

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

PDI Fac. Dret: José Landete
Casas.

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

PDI Fac. Ciències Socials:
Magdalena López Precioso

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

Estudiant Fac. Dret: Gabriel
Salinas Lim

Estudiant Fac. Dret: Paula
Serrano Caracena

Estudiant Fac. Geografia i
Història: Domingo Carlos Salazar
Garcia

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
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Representant Consell Social:
Lourdes Soriano Cabanes

(sense vot):

Vicerector de Planificació i
Igualtat: Antonio Ariño Villarroya

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

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

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. Dret: Jesús Estruch
Estruch

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 de
novembre de 2010.

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

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

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

ACGUV 242/2010. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 29 de novembre de 2010.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica que. com que ha passat algun temps des que va
faltar la vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua, M.
Carmen Fortés del Valle, s’ha pres la decisió de repartiment sobre les
seues competències. Al Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística, li
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correspondran la coordinació dels cursos d’extensió universitària, de
formació extracurricular i de la Nau Gran, així com la presidència de la
Comissió General de Pràctiques i la Comissió d’Extensió Universitària; al
de Postgrau, la coordinació de pràctiques externes de postgraus; al de
Planificació i Igualtat, l’impuls de les polítiques de empleabilitat i la
convocatòria i resolució d’ajudes tècniques a estudiants amb
discapacitat al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

A continuació felicita :

. Vicent Andreu, delegat del rector per a Relacions Internacionals i
Director de l’Institut Confuci que ha recollit, a Beiging,, el premi al “Millor
director de l’any”, concedit per Hanban, organisme governamental xinés
que dirigeix tots el instituts Confuci del món. El director va ser
acompanyat per la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació,
Dra. Olga Gil i per Francisco Tomás, membre del Consell directiu de
Hanban.

. Ignacio Díaz, guanyador del V Premi Vicent Andrés Estellés de Narrativa
Científica-Estudi General de la Universitat de València 2010, amb l’’obra
Transeünts.

. L’estudianta Esmeralda Linares, que ha estat guardonada, en l’acte
d’obertura de curs de l’extensió d’Ontinyent, amb el premi Juan José
Renau Piqueras, 2010.

. Gandia ha concedit el títol de fill predilecte al degà de la Facultat de
Medicina i Odontologia, Antonio Pellicer. A més, la Universitat Politècnica
de València, l’ha nomenat doctor honoris causa per aqueixa institució.

. Dues estudiantes d’ADE-Dret, Carla Esplugues Barona i Paula Sáez
Mora, seleccionades per a la segona edició de conseller delegat per un
dia, que organitza el diari El País.

D’altra banda, informa que el 30 de novembre es va reunir el ple del
Consell Social. S’hi tractà sobre els conceptes retributius del professorat
i els premis que atorga el Consell Social. Trasllada la felicitació als
premiats.

Comunica que la Unitat per a la Integració de persones amb discapacitat
ha organitzat una Jornada amb el títol La Universitat per a la integració:
tots iguals, tots diferents, amb motiu del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat.
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Igualment indica que a la Facultat de Dret, ha tingut lloc la Trobada de
Centres d’Investigació Europeus en Drets Humans, organitzada per
l’Institut de Drets Humans.

Indica que el proper 10 de gener es posarà en marxa el nou portal web.

També informa que han culminat les gestions per a la creació de la
Càtedra Telefònica-Universitat de València, i la seua signatura és prevista
per al gener.

Els rectors de les universitats públiques valencianes s’han reunit amb el
president de la Generalitat, els consellers d’Indústria i Educació, els
presidents de les confederacions empresarials i cambres de comerç per
tal de potenciar la relació entre innovació i ocupació.

L’Institut de Ciència Molecular ha celebrat el X aniversari de la seua
creació.

La setmana passada va començar a funcionar la Unitat d’Optometria de
la Fundació Lluís Alcanyís, vinculada al grau d’Optometria de la
Universitat de València, situada al carrer Guardia Civil, 22.

Informa sobre els resultats de les eleccions sindicals a la nostra
Universitat: El sindicat CCOO ha guanyat en el còmput total les eleccions
en la UVEG, l’STEPV-IV hi ha quedat en segon lloc, seguit d’UGT, CGT i
CSIF. Les votacions renoven la Junta de PAS, on el sindicat guanyador ha
estat l’STEPV, en la Junta de PDI té més representants CCOO i en el
Comité d’Empresa, en el Col·legi PAS/PDI ha guanyat UGT  i en el
Col·legi d’especialistes i no Qualificats, STEPV ha obtingut un delegat i
l’altre és per a CCOO.

Finalment, informa sobre els convenis signats següents:

. Conveni amb la Red Emprendes, per fomentar cooperatives i societats
laborals en la societat valenciana. La xarxa és integrada per la Federació
Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), la
Federació Valenciana d’Empreses Valencianes d’Economia Social
(FEVES): i la Fundació Foment del Cooperativisme.

. La Universitat de València, l’ADEIT i CONSUM han renovat conveni per
tal que els nostres estudiants realitzen pràctiques en diversos
departaments i divisions d’aquesta empresa.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.21 DE DESEMBRE DE  2010

-6-

. S’ha renovat el conveni, -que en el seu moment va crear la càtedra de
Logística i Transport Internacional (Càtedra ICO)- amb l’autoritat
portuària, la Fundació de la Comunitat Valencinaa per a la Investigació,
Promoció i Estudis comercials de València Port i la Fundació ICO.

. 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.

La degana de la Facultat de Geografia i Història comunica que els
premiats del Consell Social a l’excel·lència docent són els següents:
. Manuel Cuadrado García. Professor titular d’universitat. Fac.Economia.
. Juan Vicente García Mansilla. Professor titular d’universitat. Fac. de
Geografia i Història.
. Rafael García Ros. Professor titular d’universitat. Fac. de Psicologia.
. Bernardo Gargallo López. Catedràtic d’universitat. Fac. de Filosofia i
Ciències de l’Educació.
. Aniceto Masferrer Domingo.Professor titular d’universitat. Fac. de Dret.
. Amparo Pons Martí. Catedràtica d’universitat. Fac. Física.
. José Juan del Ramo Romero. Professor titular d’universitat. Fac. de
Ciències Biològiques.

Punt 3. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals per a convocar places
de professorat.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que es tracta de perfils i tribunals de places de
professorat contractat i funcionari, sobre els quals la Comissió de
Professorat ha informat favorablement. Fa una nova proposta de tribunal
per a la plaça 5057. Pel que fa a la plaça 6051, la degana de la Facultat
de Geografia i Història ha presentat un escrit on es permuten el vocal
tercer titular amb el suplent. Igualment presenta canvis per a la plaça
5133.

S’obre un torn d’intervencions.

José Landete proposa canvis en els tribunals de les places 6041 i 6043
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Magdalena López informa que les dones sempre són suplents dels
tribunals.

El rector indica que es compleix la paritat de forma global.

Se sotmet a votació la proposta amb les modificacions acceptades. La
votació es fa a mà alçada i per unanimitat (38 vots ), es pren l’acord
següent:

ACGUV 243/2010. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a la convocatòria
de les places que s’adjunten com a annex.” Annex I.

Punt 4. Modificació, si escau, del Reglament de permisos, llicències,
vacances i situacions administratives del personal docent i investigador
de la UVEG.

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

S’obre un tonr d’intervencions.

Ernest Cano fa referència a la disposició transitòria i indica que no està
d’acord que es lleve la menció sobre els directors.

Germán de Valcárcel es refereix a l’art. 6.e), ja que troba contradiccions
en el tractament dels permisos i llicències. Proposa el mateix tractament
i que es pose igual o inferior a dos mesos.

La degana de la Facultat d’Economia planteja dubtes respecte de l’article
5.2, ja que pot ocasionar discriminació entre les àrees de coneixement.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que són les
que hi havia i no s’han modificat.

Ernest Cano aclareix que són àrees específiques.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat proposa incorporar a
la proposta l’informe de la Comissió d’Estatuts i la modificació proposada
pel professor Valcárcel.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (42 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 244/2010. “Modificar el Reglament de
permisos, l l icències, vacances i  situacions
administratives del personal docent i investigador,
d’acord amb el document que s’adjunta com a annex.”
Annex II.

Punt 5. Aprovació, si escau, de convocatòria per a la concessió de
retribucions addicionals (complement autonòmic), anualitat 2011.

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

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

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

ACGUV 245/2010. “Aprovar la resolució del Rectorat de
la Universitat de València, que s’adjunta com a annex,
per la qual es publica la convocatòria per a l’avaluació
dels mèrits del professorat als efectes de la concessió de
la retribució addicional del decret 174/2002 (complement
autonòmic) anualitat 2011.” Annex III.

Punt 6. Autorització, si escau, per al pagament amb caràcter de bestreta
de les retribucions addicionals del professorat, per a l’any 2011.

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

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

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

ACGUV 246/2010. “Per tal de garantir la continuïtat en
la percepció de les retribucions addicionals dels
professors de la Universitat de València funcionaris dels
cossos docents universitaris, i fins a la determinació i
resolució per part del Consell Social, de les percepcions
corresponents a l’exercici 2011, s’corda:
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Autoritzar la Gerència de la Universitat al pagament en
concepte de bestreta, amb caràcter mensual i a partir de
gener de 2011, de la quantia que figura com
avantproposta d’assignació individual en la convocatòria
de les retribucions addicionals de l’any 2011,
corresponents als articles 21,22,23 i 25 del Decret
174/2002. Aquest pagament s’entendrà com a bestreta de
les quantitats finalment reconegudes pel Consell Social, i
per tant, serà susceptible de compensació en cas que
aquestes no s’ajusten a les reconegudes
provisionalment.”

Punt 7. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió
acadèmica.

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. El calendari de processos de gestió acadèmica i d’organització
del curs 2011/2012 que se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern
recull diversos procediments gestionats pel Servei de Recursos Humans
PDI, pel Servei d’Estudiants, pel Centre de Postgrau i pel Servei
d’Extensió Universitària.

Amb l’aprovació d’aquest calendari es fa palès l’interés de donar
publicitat general a aquests processos administratius –necessaris,
interrelacionats i rellevants en l’ordenació acadèmica-, i a les seues
previsions temporals, reforçant el caràcter vinculant dels terminis que hi
figuren o que puguen establir per a la seua execució els Serveis
responsables de la gestió.

El calendari serveix, a més, per a visualitzar la interrelació i/o
seqüenciació entre diversos procediments, de manera que es fa evident
la repercussió del compliment dels terminis i la importància de l’actuació
coordinada i col·laboradora de tots els agents admininstratius
interessats.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” està
d’acord amb l’avanç de l’OCA, i fins i tot la de l’any següent, és a dir, hi
hauria d’haver dues propostes  d’OCA en el mateix curs i, a partir d’això,
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ajustar-se cada any. Demana que es tinga en compte aquesta
consideració.

Alicia Salvador indica que ja s’ha fet un gran esforç per presentar
aquesta proposta.

El degà de la Facultat de Dret proposa que l’acord vaja acompanyat
d’alguna claúsula per preveure les excepcions.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística observa barreja de cursos,
ja que encara no hi ha calendari acadèmic.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica, pel que fa a
l’excepcionalitat, que cal assumir els perìodes que hi figuren, ja que
aquesta proposta és una planificació que cal respectar. Al avançar l’OCA
també s’avancen les convocatòries de contractacions de professors i la
promoció.

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

ACGUV 247/2010. “Aprovar el calendari de processos
de gestió acadèmica que s’adjunta com a annex.”Annex
IV.

Punt 8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
diplmatura i enginyeria.

La vicerectora d’Estudis i Pollítica 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 n’hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 248/2010. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura de l’Escola Universitària de Fisioteràpia,
corresponent al curs 2009/2010, als diplomats i la
diplomada següents.

Xavier García Masso.
Robert Roig Requena.
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Maria Cortes López Medina. ”

ACGUV 249/2010. “Concedir premi extraordinari de
enginyeria de les titulacions adscrites a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria, corresponent al curs 2009/2010,
als enginyers i entinyers tècnics següents.

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica:
. Manuel Delemo Ramos.

Enginyeria Electrònica:
. Héctor Ruiz Fernández.

Enginyeria Química:
. Ricardo Bermejo Val.”

ACGUV 250/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura de la Facultat de Física, corresponent al
curs 2009/2010, al llicenciat i a la llicenciada següents.

. Cristian Bosch Serrano

. Elena Romero Adam.”

ACGUV 251/2010. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura de les titulacions adscrites a la Facultat de
Farmàcia, corresponent al curs 2009/2010, a les
llicenciades i al llicenciat següents.

Llicenciatura en Farmàcia (pla 99):
. Rafael Medina González.
. Lucía Asensi Bernardi.
. Juana Maria Carbonell Capella.
. Pilar de los Desamparados Roquet-Jalmar Saus.

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments:
.No hi ha candidats.

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica:
. Beatriz Villacampa Crespo.
. Maria Guanter Palomar.”

Punt 9. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic per al curs
2011/2012.

Aquest punt es retira, ja que no hi ha proposta.
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Punt 10. Modificació,si escau, de plans d’estudi de títols de màster i 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 n’hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 252/2010. “Modificar els plans d’estudis dels
màsters següents, d’acord amb la documentació que
s’adjunta com a annex:

. Màster Universitari en Técnicas Experimentales en
Química.
. Màster Universitari en Ingenieria Ambiental.” Annex V.

Punt 11.Aprovació, si escau, de noves propostes de 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 n’hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 253/2010. “Aprovar el  programa de doctorat
en Tècnicas Experimentales en Química, que s’adjunta
com a annex.” Annex VI.

Punt 12. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió
universitària.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que hi ha 39 propostes d’activitats puntuals, 22 de les
quals tenen informe favorable, 17 desfavorable i 7 són condicionades a
la presentació de documentació.

S’obre un torn d’intervencions.
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El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta pels motius
de l’informe desfavorable.

El degà de la Facultat de Dret pregunta si es poden esmenar els cursos
informats desfavorblement del Col·legi d’Advocats.

José Landete observa un error en el segon curs de la segona pàgina de
la documentació. Cal corregir “Meditació” per “Mediació”.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que les activitats
proposades pel Col·legi d’Advocats ja s’han realitzat en edicions
anteriors i per això s’han rebutjat. Indica que es revisaran tots els cursos.

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

ACGUV 254/2010.
“1. Aprovar la realització de les activitats puntuals que
s’adjunten com a annex.

2. Informar desfavorablement la realització de les
activitats puntuals que s’adjunten com a annex, per
motius que s’indiquen en la documentació.”Annex VII.

Punt 13. Modificació, si escau, de la composició de Mesa Negociadora.

El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i indica que les eleccions
van ser el 2 de desembre i que el CSIF no va obtenir el 10% de vots que
calia i per això no tindrà representació a la Mesa Negociadora.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta perquè s’ha
d’obtenir un 10%. Li resulta estrany que cada vegada que canvia la
composició de la Mesa Negociadora, s’haja de modificar el seu
reglament.

El vicerector d’Economia explica que l’any 1992 es va fixar aquest
percentatge i és el vigent fins ara i que el procediment és el que
estableix el reglament.

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

ACGUV 255/2010. “ Modificar els art. 1 i 5 del
Reglament de la Mesa Negociadora de la Universitat de
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València en el sentit de la proposta que s’adjunta com a
annex.” Annex VIII.

Punt 14. Aprovació, si escau, de calendari general laboral, 2011.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Afegeix que s’està estudiant la
possibilitat de tancar la Universitat les dues setmanes centrals del mes
d’agost.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques indica que en la mesa de
degans i deganes de Burjassot es va comentar aquesta possibilitat.
Demana que s’estudie amb molta cura, ja que hi ha edificis que no poden
tancar.

El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia pregunta si en els
laboratoris es podran mantenir els equips de refredament, els animalaris,
etc. Demana que es tinguen en compte totes les peculiaritats dels
centres.

Javier Martínez pregunta si tancaran els Serveis Centrals, també.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques indica que el curs
començarà l’1 de setembre i acabarà el 31 de juliol i no hi haurà
exàmens pel setembre.

El delegat d’Estudiants informa que s’atendrà l’horari de biblioteques.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (34 vots) es pren l’acord següent:

ACGUV 256/2010. “ Aprovar el calendari general
laboral per al 2011, que s’adjunta com a annex.” Annex
IX.

Punt 15. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general laboral,
2011.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General.
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S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 257/2010. “Aprovar l’addenda al calendari
general laboral per al 2011, que s’adjunta com a annex.”
Annex X.

Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta el
conveni amb la Delegació de la Cambra francoespanyola d’Indústria i
Comerç i el conveni amb l’Associació Espayola d’Universitats amb
Titulacions de Comunicació.

La vicerectora de Postgrau presenta el conveni amb la Fundació de la
Comunitat Valenciana per a la innovació urbana i per a l’Economia del
Coneixement. Afegeix que l’Assessoria Jurídica n’ha fet un informe
favorable.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta el
conveni amb la Universitat de Xile.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Faculat de Filologia, Traducció i Comunicació dóna
suport al conveni amb l’Associació Espanyola d’Universitats amb
Titulacions de Comunicació.

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

ACGUV 258/2010. “Autoritzar la signatura del  conveni
marc de col·laboracióo entre la Delegació de la Cambra
Franco-espanyola de Comerç i Indústria a València i la
Universitat de València.Estudi General, el text del qual
s’adjunta com a annex.”Annex XI.

ACGUV 259/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Fundació de la Comunitat
Valenciana per a la Innovació Urbana i l’Economia del
Coneixement i la Universitat de València.Estudi



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.21 DE DESEMBRE DE  2010

-16-

General, per al desenvolupament del programa formatiu
màster oficial de creació i gestió d’empreses innovadores
i de base tecnològica, el text del qual s’adjunta com a
annex.”Annex XII.

ACGUV 260/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universitat Santo Tomás (Xile) i
la Universitat de València.Estudi General, el text del
qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII.

ACGUV 261/2010. “Autoritzar el rector perquè la
Universitat de València. Estudi General, forme part de
l’Asociación Española de Universidades con titulaciones
de Información y Comunicación (ATIC) i designar com a
representant de la Universitat de València al degà o
degana de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació o persona en qui delegue.”

Punt 17. Aprovació, si escau, de la denominació de la Biblioteca de
l’Escola Universitària de Magisteri.

El vicerector de Planificació i Igualtat presenta l’assumpte i proposa la
denominació de Maria Moliner per a la Biblioteca d’Educació. Fa una breu
biografia de Maria Moliner i justifica la proposta en la gran tasca de
difusió de les biblioteques i protecció dels incunables que va fer Maria
Moliner en els anys trenta.

S’obre un torn d’intervencions.

Maria Luisa Manzano agraeix la sensibilitat de l’equip rectoral en aquest
assumpte i anima a tots els centres perquè constituesquen les
comissions d’igualtat.

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

ACGUV 262/2010. “Aprovar la denominació de: Maria
Moliner, per a la Biblioteca d’Educació.”

Punt 18. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern de
IUDESCOOP.

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
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la Comissió d’Estatuts ho ha informat favorablement i que s’ajusta a la
normativa marc del reglament d’instituts.

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

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

ACGUV 263/2010. “Modificar el Reglament de règim
intern de l’Institut Universitari d’Investigació
d’Economia Social i Cooperativa –IUDESCOOP-, que
s’adjunta com a annex.” Annex XIV.

Punt 19. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Estatut del personal
investigador en formació.

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
i a la que es lliura als membres del Consell en aquesta sessió.

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

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

ACGUV 264/2010. “Modificar l’Estatut del personal
investigador en formació, que s’adjunta com a annex.”
Annex XV.

Punt 20. Subvenció, si escau, per a la Fundació Lluís Alcanyís.

El gerent 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.

José María Almerich deixa constància del seu agraïment al personal
tècnic de la Universitat i a tot el personal que ha suportat els
inconvenients de la construcció, que suposa una durada de 12 dies.

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

ACGUV 265/2010. “Informar favorablement i proposar
al Consell Social la inclusió en el pressupost de la
Universitat de València, per al 2010 , d’una subvenció
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nominativa a la Fundació Lluís Alcanyís, a finançar
mitançant modificació pressupostària per transferència
de crèdit del capítol 6 d’inversions reals al capítol 7 de
transferències de capital (modificació que està delegada
en el rector), per un import de 372.920 euros, la
documentació de la qual s’adjunta com annex.” Annex
XVI.

Punt 21. Modificacions pressupostàries.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que es
lliura als membes del Consell en aquesta sessió. Afegeix que és
conseqüència de la reducció de sous.

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

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

ACGUV 266/2010. “Proposar al Consell Social la
modificació pressupostària següent:

Disminució del Pressupost d’ingressos i de despeses
Art. 14 del Reglament d’Execució Pressupostària.

PRESSUPOST D’INGRESOS:
BAIXES
Article Import
44 3.763.674,24

TOTAL…………..3.763.674,24

PRESSUPOST DE DESPESES
BAIXES
Programa Article

Import
422.D    11 3.500.993,95
541.A    11    248.893,97
321.B    11        9.349,40
600.C    11        4.436,92

TOTAL…………3.763.674,24”

Punt 22.Torn obert de paraules.

Agustí Zacarés pregunta per la situació en que es troba l’assumpte del
barri del Cabanyal.
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José Maria Amigó comunica el seu cessament com a president de la
Junta de PDI i s’acomiada de tots, tot i que agraeix la col·laboració que
ha tingut.

El rector també li agraiex la seua tasca en aquest òrgan.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs Marh” intervé
sobre la regulació de la formació professional, publicada recentment al
BOE. Considera absurdes algunes exigències d’aquesta regulació.

El rector contesta Agustí Zacarés que abans del proper Consell de
Govern es constituirà la comissió del Cabanyal. D’altra banda indica que
aquest és el darrer Consell de l’any i desitja a tothom unes bones festes.

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

Vist i plau
El rector

Esteban Morcillo Sánchez.


