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CONSELL DE GOVERN
A la ciutat de València, el dia 1 de febrer de 2012, 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.
Vicerector de Participació i
Assistents: (Amb vot)
Projecció
Territorial:
Jorge
Hermosilla Pla
Rector: Esteban J. Morcillo
Sánchez.
Vicerector
de
Cultura,
Planificació i Igualtat: Antonio
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i
Ariño Villarroya
Professorat:
Maria
Vicenta
Mestre Escrivá
Delegat
d’Estudiants:
Daniel
González Serisola.
Vicerectora d’Estudis i Política
Lingüística:
Isabel
Vázquez
Gerent: Joan Oltra Vidal
Navarro
Secretària General: Maria José
Vicerectora de Comunicació i
Añón Roig.
Relacions Institucionals: Silvia
Barona Vilar.
Degà Fac. Filosofia i C. Educació:
Ramón López Martín
Vicerectora
de
Relacions
Internacionals i Cooperació: Olga
Degana Fac. Geografia i Història:
Gil Medrano
Elena Grau Almero
Vicerectora de Sostenibilitat i
Infraestructures: Clara Martínez
Fuentes.

Vicedegana Fac. Medicina i
Odontologia:
Antonio Pellicer
Martínez

Vicerectora
Marín Sáez.

Degà Fac.
Magisteri:
Barberá Marco

de Postgrau: Rosa

Óscar

Vicerector d’Economia: Máximo
Ferrando Bolado

Degana
Fac.
Fisioteràpia:
Celedonia Igual Camacho

Vicerector
d’Investigació
Política Científica: Pedro
Carrasco Sorlí.

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

i
M.
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Degà
Fac.
Ciències
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia

PDI Fac.
Estruch

Dret:

Jesús

Estruch

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

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

Degà
Fac.
Dret.
Montesinos Oltra

PDI Fac. Economia: Pilar Soriano
Felipe

Salvador

Secretari Fac. Economia: Juan
Francisco Martínez Pérez

PDI
Fac.
Economia:
Contreras Bayarri

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

PDI
Fac.
Ciències
Socials:
Magdalena López Precioso

Representant departaments: Oto
Luque Agues

PDI Fac.
Casas

Representant
departaments:
Manuela Poveda Rosa

Estudiant Fac. Ciències Socials:
Clara Eugenia Cascant Sempere

Representant
departaments:
José Rafael Magdalena Benedicto

Estudiant Fac.
Salinas Lim

Representant
Instituts
universitaris: Marcos Fernández
Marín.

Estudiant
Fac.
Filologia,
Traducció i Comunicació: Aina
Meritxel Tarrasó Reig

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PDI Fac. C. Biològiques: María
José Lorente Carchano

PAS Fac. Filosofia i C. Educació:
M.Luisa Manzano Hernández

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PAS CADE: Gonzalo Montiel Roi

Dret:

José

Dret:

Dulce

Landete

Gabriel

i

PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía
Sanus Vitoria

PAS
Servei
Tècnic
Manteniment:
Rosa
Mochales San Vicente

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

Representant
Consell
Alfonso Maldonado Rubio

Social:
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Representant
Consell
Amparo García Chapa

Social:

(sense vot):

Degana
Fac.
Campins Falcó

Química:

Pilar

Degana Fac.
Barber Sanchis

Farmàcia:Teresa

Degana Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Mª José Coperias
Aguilar

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

President
Junta
Sánchez Velasco

Degà en funcions Fac. Ciències
de l’Activitat Física i Esport:
Vicente Añó Sanz

Absències Justificades:
PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI:

Representant
Consell
Lourdes Soriano Cabanes

Degà Fac. Infermeria I Podologia:
Julio Jorge Fernández Garrido

Amat

Social:

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

Abans de començar el tractament dels assumptes de l’ordre del dia, el
rector recorda els canvis comunicats.
Punt 1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 20 de
desembre de 2011 i de 17 de gener de 2012.
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 la Facultat d’Economia i el degà de la Facultat de Dret
presenten modificacions a l’acta del 20 de desembre de 2011, que són
acceptades. Igualment, la secretària general presenta matisacions que li
ha transmet la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística.
El degà en funcions de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport demana la seua inclusó en la llista d’assistents de la reunió del
17 de gener de 2012.
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 3/2012.
“1. Aprovar l’acta del Consell de Govern de 20 de
desembre de 2011 amb les modificacions següents:
. A la pàgina 6, en el 1r paràgraf del punt 3, canviar
Universitat d’Alacant per “Universitat de Girona.
. A la pàgina 8 afegir al 1r paràgraf del punt 4, “que han
estat contestades per part d’EDEM”.
. A la pàgina 8, afegir al paràgraf 3 del punt 5, “de la
proposta de modificació del pla d’estudis d’ADE per
incloure el itinerari a impartir pel centre universitari
EDEM.
. A la pàgina 8, afegir el paràgraf 4 del punt 5, “del grau
de Psicologia”.
. A la pàgina 9, al paràgraf 1, canviar “addicionals” per
“ són una aportació addicional però …”
. A la pàgina 9, la darrera part del paràgraf 1 del punt 6
es redacta així: “Afegeix que l’inici del curs será el 13 de
setembre de 2012, ja que les proves d’accés seran l’11, 12
i 13 de setembre. Per a les eleccions d’estudiants a
Claustre es contempla la data de dijous 22 de novembre
de 2012.”
. A la pàgina 10, la segona part del paràgraf 2n es
redacta així ….. “Respecte de l’inici de curs proposa
mantenir allò que ….”
. A la pàgina 20, en el paràgraf 2n es canvia la referència
del “decret” per “llei” i s’afegeix el següent: “També
demana autorització per a fer algunes modificacions
mínimes en la memòria de verificació, petits errors que
cal modificar. Pel que fa als informes presentats, s’han
fet modificacions seguint l’informe de la Unitat
d’Igualtat. Quant a l’informe de l’OPAL, el màster té les
competències específiques limitades en la pròpia llei
d’accés. El fet que els estudiants puguen fer en un any
natural tot el màster, exigeix matricular-se de més
crèdits en primer curs i deixar el treball de màster i les
pràctiques per al primer trimestre del segon curs.”
. A la pàgina 28, el paràgraf 1r fa referència als
nomenaments de representants en l’ADR d’Economia.
2. Aprovar l’acta del Consell de govern de 17 de gener
de 2012 afegint a la llista d’assistents al degà en funcions
de la Facultat de Ciències de l’Activitta Física i l’Esport,
Vicente Añó Sanz.”
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Punt 2. Informe del rector.
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs del
membres de la comunitat universitària següents:
. Antonio Sabater Pons, professor titular del Departament de Medicina
Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i
Medicina Legal, de la Facultat de Medicina i Odontologia.
. Vicente Balbastre, personal d’administració i serveis, de la Unitat de
Suport als Instituts Universitaris al Campus de Burjassot.
El rector cedeix la paraula el gerent perquè informe sobre el pagaments
de Conselleria.
El gerent informa que les nòmines sempre es paguen el darrer dia del
mes. S’ha rebut la mensualitat del mes de novembre mitjançant el
confirming. La mensualitat de desembre es cobrarà a l’abril i la
Generalitat s’ha compromès al pagament els primers dies de febrer.
El rector comunica que el 18 i el 19 de gener es van reunir la CRUE i el
Consell d’Universitats. Hi va assistir la vicerectora d’Ordenació
Acadèmica i Professorat. Li cedeix la paraula perquè n’informe.
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la reunió
del Consell d’Universitats va ser per presentar el ministre i donar suport
al centenari de la Universitat de Salamanca, al qual també la CRUE va
donar suport. El punt estrella va ser el decret del 30 de desembre i s’hi
va plantejar la preocupació de les universitats pel que fa a les
contractacions i les promocions. El rector de la Universitat de Múrcia va
presentar un informe tranquil·litzador. S’hi va plantejar el tema de la
promoció dels ajudants doctors a contractat doctor o titular
d’universitat i es va dir que aquesta qüestió podria paralitzar les
universitats quant a places estructurals. El dilluns següent es va reunir la
CASUE per veure si es podia avançar en aquest assumpte. El president té
prevista una reunió per al 7 de febrer amb el ministre per aclarir els
dubtes que planteja el decret.
Opina que aquest assumpte és una preocupació compartida per totes les
universitats i que tenen interés a salvar les promocions. La contractació
per motius urgents i inajornables ens porta a ser molt meticulosos amb
les contractacions. Demà es reuniran els vicerectors de Professorat de
les universitats valencianes. Malgrat això, informa que la Universitat
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d’Extremadura ha convocat places. El més prudent és esperar per tenirne més informació. Opina que al final del mes de març hi haurà més
informació i es podrà actuar.
A continuació, el rector transmet les felicitacions:
. El periodista Pere Miquel Campos, que ha obtingut el XIII Premi Vicent
Ventura, instaurat al 2002 per la Universitat de València.
. Antonio Cano Sánchez, catedràtic del Departament de Pediatria,
Obstetrícia i Ginecologia, que ha estat guardonat, juntament amb el seu
equip de treball, amb el premi al millor projecte d’investigació dels Ossos
i Metabolisme Mineral.
. BP Oil Espanya, el Registre Mercantil i GH Electrotermia, guardonats en
els XVII Premis Universitat-Societat.
. Adela Cortina Maura, catedràtica de Filosofia i Filosofia Política de la
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, que ha estat investida el dia
27 de gener doctora honoris causa per la Universitat Politècnica de
Cartagena. És la primera dona que rep aquesta distinció.
. José Vicente González, vicepresident de la Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials, per ser el nou director acadèmic de la
Càtedra de Cultura Empresarial els dos pròxims cursos.
El proppassat 9 de gener es va reunir la CRUPV, Conferència de Rectors
de les Universitats Públiques Valencianes. També s’ha reunit amb el
Conseller d’Hisenda i, més tard, amb el vicepresident del Consell i amb la
consellera d’Educació, Formació i Ocupació. El motiu d’aquesta entrevista
era plantejar la greu situació que patissen les universitats públiques
valencianes. Desprès d’aquest reunió es va emetre un comunicat en el
qual la Generalitat manifestà la seua voluntat de mantenir el Pla
Plurianual de Finançament de les Universitats.
Comunica que s’ha obert un nou procés de reforma dels Estatuts amb un
termini de dos mesos per presentar-hi al·legacions.
La Universitat de València ha becat 119 esportistes d’èlit per mitjà del
Servei d’Educació Física i Esport dins un programa conjunt amb el Consell
Superior d’Esports. D’aquesta manera es facilita la compaginació dels
estudis d’aquests esportistes.
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L’empresa Genia, ubicada al Parc Científic ha instal·lat un parc solar
d’onze megawats de potència, amb una inversió de 30 milions d’euros.
La setmana passada vam visitar, acompanyats del rector de la
Universitat Politècnica i juntament amb el president de la Generalitat, la
consellera d’Educació, Formació i Ocupació, l’alcaldessa i altres autoritats
de l’Ajuntament, el laboratori de l’ESA, Laboratori Europeu d’Alta
Potència en Radiofreqüència del Consorci Espacial Valencià (VSC) i
l’Agència Espacial Europea (ESA), situat a la Ciutat de la Innovació, Parc
Científic de la Universitat Politècnica.
A la Facultat de Magisteri es va inaugurar una estàtua dedicada a Maria
Carmen Fortes, que fou vicerectora d’aquesta Universitat.
Indica que s’han signat els convenis següents:
. Amb data de 12 de gener de 2012 s’ha signat el conveni específic de
col·laboració amb l’Agència Estatal CSIC per a la promoció de la
investigació en Ciència i Tecnològia dels Aliments mitjançant l’adscripció
de personal universitari en l’estructura de l’Institut d’Agroquimica i
Tecnologia dels Aliments (IATA) del CSIC. Aquest conveni substitueix i
deixa sense efecte el conveni específic que es va signar el 31 d’octubre
de 1995, que va ser ratificat per la Junta de Govern el 22 de desembre
de 1995 (AJGUV 1995/328).
. Conveni de col·laboració amb la Fundació Divina Pastora. L’objecte
d’aquest és la creació a la Universitat de la “Càtedra Divina Pastora
d’Esport Adaptat”. Aquesta portarà endavant tot tipus d’activitat
relativa a formació, investigació, transferència i divulgació i altres temes
que es consideren oportuns.
. Conveni marc de col·laboració de les universitats públiques valencianes
amb la “Valencian International University, VIU” per al desenvolupament i
implantació de projectes educatius.
. Conveni amb el president de l’Associació Iberoamericana d’Incubació
d’Empreses-REDEMPRENDIA, que subroga en el Parc Científic-Universitat
de València els serveis relacionats amb la creació i desenvolupament
d’un directori d’empreses associades a la RedEmprendia, que la
Universitat de València havia assumit a la signatura del conveni, l’1 de
desembre de 2010.
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. Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Governació, per a la
realització d’activitats de formació, estudi, investigació i divulgació que
siguen de la seua competència. En breu i, coincidint amb el 30 aniversari
de l’aprovació de l’Estatut d’Economia, es crearà la càtedra de Dret Civil
Foral.
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats.
A continuació dóna la benviguda al professor Vicente Añó, com a degà
en funcions de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en
substitució de Victor Tella, al qual agraeix la tasca duta a terme.
Anuncia que el pròxim Consell de Govern serà el 28 de febrer i el pròxim
Claustre l’1 de març, on s’elegiran nous membres d’aquest Consell. Per
tant, agraeix a tots el seu treball i dedicació.
Punt 3. Designació de representants en el Consell Valencià d’Universitats
i de Formació Superior.
El rector presenta l’assumpte i proposa que continue la mateixa
vicerectora que ja en formava part d’aquest òrgan: Isabel Vázquez.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 4/2012. “Designar Isabel Vázquez Navarro,
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, com a
representant del Consell de Govern en el Consell
Valencià d’Universitats i de Formació Superior.”
Punt 4. Aprovació, si escau, de memòries de verificació de plans d’estudi
de màsters.
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:
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ACGUV 5/2012. “Aprovar les memòries de verificació,
que s’adjunten com a annex, de noves propostes de plans
d’estudi dels màsters següents:
. Dret i Violència de Gènere.
. Electroquímica. Ciència i Tecnologia”. Annex I.
Punt 5. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació
de plans d’estudi de màsters.
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General, i a un quadre
resum que es lliura als membres del Consell en aquesta sessió. Es
proposa la modificació de 35 màsters, la majoria dels quals procedeixen
del sistema de verificació pel procediment abreujat i, per tant, és obligat
elaborar un nou Verifica. Una bona part d’aquests màsters aniran a
acreditació l’any vinent. Fa un resum de la proposta i indica que s’hi han
eliminat orientacions i especialitats per fer més viable els estudis. Els
màsters conjunts amb altres universitats, van acompanyats dels seus
respectius convenis de col·laboració. Agraeix a les comissions de
coordinació acadèmica dels màsters, a l’Oficina de Plans d’Estudi del
servei d’Estudiants i al Centre de Postgrau tot el treball que han dut a
terme.
S’obre un torn d’intervencions.
El degà de la Facultat de Física indica que en el quadre repartit hi ha
alguna errada, les quatre especialitats de Física Mèdica són de Física
Avançada.
La vicerectora de Postgrau contesta que hi ha un error i que la
modificació 18 ha d’anar en la modificació 17.
El degà de la Facultat de Magisteri pregunta per què no hi és el màster
en Didàctiques Específiques.
La vicerectora de Postgrau contesta que aquest màster va passar amb
les modificacions al Consell de Govern de desembre perquè va fer la
proposta la CCA. El centre va sol·licitar que es retirara del Consell de
Gover perquè no havia passat per junta de centre. A la Comissió de
Postgrau del dia 13 no hi era la documentació.
El degà de la Facultat de Magisteri indica que sols era una proposta de la
CCA i faltava l’aprovació per part del centre. Indica que ja s’han eliminat
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els problemes que hi havia i ho ha tractat la Junta de Centre. Avui hauria
d’estar entre aquestes propostes, ja que es va trametre fa 13 dies.
La vicerectora de Postgrau indica que la documentació no ha arribat però
es pot aprovar condicionadament a l’informe de viabilitat i al compliment
de totes les condicions exigides a la resta de masters.
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords
següents:

ACGUV 6/2012. “Aprovar les modificacions de les
memòries de verificació, que s’adjunten com a annex,
dels plans d’estudi dels màsters següents:
. Anàlisi del Rendiment Esportiu/Performance Analysis
of Sport.
. Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut. Biodiversitat Conservació i Evolució.
. Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i
Genètica.
. Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida.
. Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals.
. Continguts i Formats Audiovisuals.
. Creació i Gestió d’Empreses Innovadores.
. Dret de l’Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i
Fiscal.
. Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica.
. Direcció i Planificació del Turisme.
. Economia Industrial.
. Ocupació i Intervenció en el Mercat Laboral.
. Malalties Parasitàries Tropicals.
. Infermeria Oncològica.
. Ètica i Democràcia.
. Física Avançada.
. Física Mèdica.
. Fisiologia.
. Fisioteràpia dels Processos d’Envelliment. Estratègies
Sociosanitàries.
. Gènere i Polítiques d’Igualtat.
. Gestió Cultural.
. Gestió de la Qualitat.
. Gestió de Negocis Internacionals.
. Història Contemporània.
. Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani
Occidental (segles XV-XIX).
. Internacionalització Econòmica. Gestió del Comerç
Internacional.
. Investigació i Ús Racional del Medicament.
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. Patrimoni Cultural. Identificació, Anaàlisi i Gestió.
. Pensament Filosòfic Contemporani.
. Planificació i Gestió de Processos Empresarials.
. Prevenció de Riscos Laborals.
. Química Orgànica Experimental i Industrial.
. Teledetecció.
. Traducció Creativa i Humanística”. Annex II.
ACGUV 6bis/2012. “Aprovar la modificació de la
memòria de verificació del pla d’estudi del màster
universitari en Didàctiques Específiques, que s’adjunta
com a annex, condicionada que el Servei de Recursos
Humans PDI emeta el corresponent informe favorable
de viabilitat.” Annex III.
Punt 6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màsters.
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
la proposta correspon al curs 2009/10.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 7/2012. “Concedir premi extraordinari de
màster, a proposta de les comissions de coordinació
acadèmica, corresponent al curs acadèmic 2009/2010, als
estudiants següents:
MÀSTER
Abogacia
Anàlisi del Rendiment Esportiu
Aqüicultura

ESTUDIANT/A
Neus Traver Vicent
Marcus Seaton
Eva
Maria
Becerro
Sanchez
Carmen Delegido Morant
Vicent García Peris
la Patricia de Miguel Toa

Arqueologia
Assessorament lingüístic
Atenció
sociosanitària
a
depèndència
Avanços
en
investigació
i Neus Pla Franco.
Tractaments en Psicopatologia i la
Salut
Banca i Finances Quantitatives
Lucila Hernandis Epila
Benestar Social
Andrea
Adriana
Satibañez Santibañez.
Biologia Molecular, Cel·lular i Eduardo L. Carpena
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Genètica

Corpas
Germán
Belenguer
Sánchez.
Biotecnologia de la Reproducció Azahara Turienzo Díez
Humana Assistida
Ciències Odontològiques
Laura Carlos Fabuel
Comptabilitat, Auditòria i Control Carlos Colomer Lacruz
de Gestió.
Computació Avançada i sistemes Maria Carmen Martí
intel·ligents
Raga
Contaminacio i Toxicologia
Iris Mangas Nadal
Continguts i Formats Audiovisuals
Alicia Zafrilla Moreno
Cooperació al Desenvolupament
Elena Filella Rios
Cristina Llama Bear
José Ricardo Flores Pérez
Creació
i
Gestió
Empreses GiselaAlexandra
Innovadores
Henriquez Lemus
Direcció i Planificació del Turisme
Alexander Saalfeld
Drets Humans, Democràcia i Maria Isabel Hernández
Justícia Internacional
Barea.
Drets
Humans,
Pau
i Ana
Maria
Colomer
Desenvolupament Sostenible
Segura
Economia Industrial
Edson Manuel Muñoz
Herrera
Enginyeria Ambiental
Carlos Lafita López.
Enginyeria Biomèdica
José Emilio Salvador
Concepción.
Estratègia d’Empresa
Ana Isabel Fernández
Mesa
Estudis Hispànics: Aplicacions i Bibiana Collado Cabrera
Investigació
Ètica i Democràcia
Francisco Javier López
Frias
Física Avançada
Nuria Carrasco Vela.
Física Mèdica
Diego Abad Mocholí
Fisiologia
Josefa Forteza de los
Reyes
Fisioteràpia
dels
Processos Elena Marqués Sule
d’envelliment
Gènere i Polítiques d’Igualtat
Mª Angeles Bustamante
Ruano.
Gestió Cultural
Olivia Corina Preciado
Acosta
Gestió Negocis Internacionals
Carolina Sander
Gestió
i
Promoció
del Osvaldo
Ledesma
Desenvolupament Local
González
Història Contemporània
Jorge Ramos Tolosa
Història de l’Arte i Cultura Visual
Andrés Felici Castell
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Història i Identitats Histàniques en
el Mediterrani Occidental
Infermeria Oncològica
Interculturalitat
i
Polítiques
comunicatives
Investigació Biomèdica
Investigació
Didàctiques
Específiques
Investigació
Didàctiques
Experimentals
Investigació en llengües i literatures
Investigació i ús racional del
medicament
Investigació Matemàtica

Enric Marí García
Sonia Blasco Perales
Licia Valera Ordaz
Cristina Marin Lambies
Patricia Edo Igual
Vicent Puig Rotglá

César Martínez Sotodosos
Victor Mangas Sanjuan
Mª Pilar Ortega García
Francisco Javier Falcó
Benavent.
Malalties Parasitàries
Cristina
Casanova
Calancha
Marquèting i Investigació de Elena
Maria
Pardo
Mercats
Sanden
Sergio Vicente Talavera
Romero
Nanociència
i
Nanotecnologia Juan Pablo Prieto Ruiz
Molecular.
Neurociència Cognitiva i Necessitats Cristina Gil López
Educatives
Ocupació i RRHH
Rocio
Ramada
Montesinos
Optometria Avançada i Ciències de Ainhoa Molina Martín
la Visió
Patrimoni Cultural
Jorge Belmonte Bas
Planificació i Gestió Processos Kostanca Katragini
Empresarials
Prevenció de Riscos Laborals
Gema Gallego Viñas
Mercedes
Melgar
Martínez
Professor Educació Secundària
. Begoña Cisneros Gallart.
. Rebecca Gathercole
. Carlos Luengo Ruiz
. Mª Dolores Almela
Simarro
. Javier Huertas Arocas
. Susana Orts Molins
. Ana Maria del Águila
Morata.
. Iñaki Carlos Mugarra
Soldevilla.
. Rafael Frances Borrell
. Josefina Esther Almenar
García
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. José Javier Verdugo
Perona
. Úrsula Gil Sifre.
. Esther Pérez Gimeno.
.
Inmaculada
Muñoz
Delhom
. Paola Ruiz de la Vara
. Helen Marie Curtayne
. Isabel Maria Vacas
Quesada.
.
Rodica
Teodora
Selistean.
. Lorena Bosch Marchal.
. Cristina Maria Sáez
Mansilla.
. Rocio Pérez Masiá.
. Maria del Mar Moll
Jordá.
.
Rafael
Manyes
Rodríguez
. Lidia Alandí Robledo.
. Cristina Pére Giménez.
. Pedro Javier Sánchez
Ponce.
. Agustín Gil Benages.
. Núria Sempere Serrano.
. Alberto Ferrer Pérez.
. Pau Ricard Correcher
Rigau.
. Maria Ballesteros García
Psicogerontologia
Ana Maria Hernandez
Silvestre.
Qualitat i Seguretat Alimentària
Ester Ibañez Giménez
Psicologia del Treball, de les Agustín Molina
Organitzacions i RRHH
Química Sostenible
Jordi Pla Franco.
Química Teòrica i Modelització Juan Aranda Moratalla
Computacional
Sistemes i serveis en la societat de la Mª Concepción Torres
informació
Diaz
Tècniques
Experimentals
en Miquel Avella Oliver
Química
Tècniques per a la gestió del medi Paulino Vallejo Climent
ambient i el territori
Teledetecció
Rosa Carme Oltra Carrió
Traducció Creativa i Humanística
Ingrid Lefevre Thierry
Internacional en Migracions
Miguel Vilches Hinojosa
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Punt 7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.
La vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació, el vicerector de
Participació i Projecció Territorial, el vicerector de Cultura, Igualtat i
Planificació i la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
presenten convenis i fan referència a la documentació que hi ha en el
web de la Secretaria General.
El vicerector d’Investigació i Política Cientifica presenta el memorándum
for the establishment of the european scientific coordination network.
Indica que com que s’hi han detectat algunes imprecisions, prefereix
retirar-lo.
S’obre un torn d’intervencions.
El degà de la Facultat de Dret dona suport al conveni amb el Consell
General del Podoer Judicial i indica que en el conveni no hi és l’annex II i
assenyala que segurament al departament de Dret Penal i a la Facultat
de Dret podia haver més persones interessades a participar-hi.
La vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació li contesta que si
que n’ha proposat.
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords
següents:

ACGUV 8/2012. “Autoritzar la signatura de l’Annex II
al conveni marc de col·laboració interuniversitari sobre
ràdios universitàries, subscrit a Salamanca el 29 de
setembre de 2010, que s’adjunta com a annex.”Annex
IV.
ACGUV 9/2012. “Autoritzar la signatura de conveni
marc de col·laboració entre la Comunitat de municipis
per a la gestió de l’espai del metge i de la salut rural, la
Universitat de Girona, mitjançant la Càtedra Martí
Casals de Medicina i Salut en l’àmbit rural i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex ”. Annex V.
ACGUV 10/2012. “Autoritzar la signatura de conveni
entre
el Consell General del Poder Judicial, la
Conselleria de Justícia, Sanitat i Benestar Social de la
Generalitat Valenciana, la Fundació FAVIDE, la
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Universitat de València, la Fiscalia Provincial de
València, l’I·lustre col·legi d’Advocats de València, el
Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana i
l’Associació Professional de Criminòlegs de la
Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d’un
projecte pilot de mediació penal intrajudicial a la ciutat
de València, el text del qual s’adjunta com a annex ”.
Annex VI.
ACGUV 11/2012. “Autoritzar la signatura del conveni
marc entre l’Ajuntament de Mislata i la Universitat de
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com
a annex ”. Annex VII.
ACGUV 12/2012. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial de doctors
i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
València i Castelló i la Universitat de València. Estudi
General, el text del qual s’adjunta com a annex ”. Annex
VIII.
ACGUV 13/2012. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre el Centre Universitari de Brasilia
(CEUB) (Brasil) i la Universitat de València. Estudi
General, el text del qual s’adjunta com a annex ”. Annex
IX.
Queda anul·lat l’acord 14, ja que s’ha retirat del Consell de Govern.
Punt 8. Contractació, si escau, de professor visitant al departament
d’Anàlisi Econòmica.
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. Es tracta d’una contractació sol.licitada pel departament
d’estructura econòmica.
S’obre un torn d’intervencions.
El president de la Junta de PDI pregunta quantes contractacions es
proposen.
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que es
tracta d’una contractació, encara que inicialment n’hi havia dues, però
se’n va retirar una.
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 15/2012. “Autoritzar la contractació del doctor
Valery Charnavoki, de la Universitat Carlos III de
Madrid, com a professor visitant de la Universitat de
València. Estudi General per al curs acadèmic
2011/2012”.
Punt 9. Concessió, si escau, de venia docendi a 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.
S’obre un torn d’intervencions.
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia demana que en pròximes
ocasions se’ls lliure la sol·licitud, ja que és la segona vegada que es
concedeixen venia docendi sense que el centre tinga coneixement.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 16/2012. “Concedir venia docendi al professor
Juan Alonso López Andreu per impartir l’assignatura
de Fisiologia al centre adscrit Escola Universitària
d’Infermeria La Fe, durant el curs acadèmic
2011/2012”.
Punt 10. Informe, si escau, sobre convocatòries de llicències per any
sabàtic, corresponent al curs 2012/2013.
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. Es proposa convocar 25 llicències, de les quals 21 són anuals i 4
semestrals. Això suposa un 30% menys que altres anys. L’any passat es
contractaren 56 professors per a substitucions. Proposa, atesa
l’ambigüetat sobre les contractacions i la promoció per part de la
Comissió Acadèmica de la CRUE i la vigilància de les mesures que altres
universitats poden prendre, esperar unes setmanes per tenir-ne més
informació i, depenent d’aquesta, retirar la proposta o no.
S’obre un torn d’intervencions.
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El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana, encara que
es un tema colateral, que al barem de la sol.licitud de llicencies per any
sabàtic es reconega el nomenament de director de màster com a càrrec
acadèmic, és a dir, el reconeixement de punts per a aquestes
convocatòries.
La vicerectora de Postgrau indica que en el reglament sols hi ha
reconeixements per càrrecs acadèmics unipersonals. Opina que cal ser
sensats a l’hora dels reconeixements. En aquest moments és incoherent
augmentar el nombre de càrrecs acadèmics.
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació reconeix
que no és el millor moment per a incrementar el nombre de càrrecs
acadèmic, però trasllada la petició del directors de màster.
El degà de la Facultat de Física indica que una llicència d’un any sabàtic
necessàriament porta a la contractació d’un professor. Li sembla bé la
reducció del 30%, però opina que hauriem de saber el nombre de
sol·licituds que hi ha.
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que cal traure
una convocatòria en igualtat de condicions per a tothom.
El degà de la Facultat de Física opina que si s’ajorna una convocatòria es
perjudica la següent.
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la
Comissió de Professorat i la Comissió d’Investigació han donat suport a
la reducció.
El Consell de Govern queda assabentat d’aquest informe i per
assentiment pren l’acord següent:

ACGUV 16bis/2012. “Informar favorablement sobre la
convocatòria de llicències per any sabàtic, corresponent
al curs 2012/2013, que s’adjunta com annex, si be,
ajornar la seua publicació davant la limitació a la
contractació temporal que imposa el Reial decretLlei 20/2011. Així doncs, la convocatòria es publicarà, si
escau, després de conèixer la interpretació de la CRUE
sobre les conseqüències que es deriven del RDL en
l’àmbit de les Universitats.” Annex X.
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Punt 11. Aprovació, si escau, de modificacions de plans d’estudi de grau.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Explica que el pla de grau Mestre en Educació Infantil ha passat
dues assignautress obligatòries a optatives. El pla de grau Mestre en
Educació Primària ha eliminat dos itineraris i hi ha afegit dos itineraris
nous amb atribucions professionals. En aquest últim cas, la viabilitat és
positiva perquè encara que es modifiquen les àrees de coneixement,
globalmente aquesta no canvia.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 17/2012. “Aprovar les modificacions dels plans
d’estudi de grau en Mestre/a d’Educació Infantil,
Mestre/a en Educació Primària i Mestre/a Educació
Primària del centre adscrit Florida Universitària,
d’acord amb l’informe favorable de la Comissió
Assessora d’Estudis de Grau, que s’adjunta com a
annex”. Annex XI.
Punt 12. Aprovació, si escau, de propostes de premis extraordinaris de
grau.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta el tema i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que el premi de llicenciatura de Ciències Ambientals
resta desert, ja que el candidat no arriba a la puntuació exigida. Així
mateix, agraeix a tots els centres l'esforç que han realitzat per al
reconeixement d’aquests premis.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords
següents:

ACGUV 18/2012. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/grau en les titulacions adscrites a la
Facultat de Ciències Biològiques, corresponents al curs
acadèmic 2010/2011 als estudiants i estudiantes
següents:
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Llicenciatura en Biologia:
. José Aguilar Rodríguez
. Mª del Carmen Muñoz Ballester.
. Joaquín Pechuan Jorge.
. Daniel Tamarit Chulià.
Llicenciatura en Bioquímica:
. Hector Sánchez Iranzo.
Llicenciatura en Ciències Ambientals:
. Desert.
Grau en Biologia:
. Marc Coronado Puchau”.
ACGUV 19/2012. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura/grau
en
les
titulacions
adscrites a la Facultat de Ciències Socials, corresponent
al curs acadèmic 2010/2011, als estudiants i estudiantes
següents:
Diplomatura en Treball Social:
. Martínez Molina, Sandra.
. Talens Pons, Laura.
. Porter Blasco, Cristina.
. Montañana Rubio, Tamara
Diplomatura en Relacions Laborals:
. Requena Montés, Óscar.
. Tabares González, Ana Belén.
. Ramón Molina, Francisco.
. Rodríguez Samblás, Sebastián
. Galán Bosch, Alicia
. Prieto Arós, Angélica
Llicenciatura en Sociologia:
. Rey Matesanz, M. Julia.
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans:
. González Redondo, José A.
. Díaz Gómez, Jorónimo R.
Grau en Treball Social:
. Ortega Albero, Telma.
. Agut Gago, Olga”.
ACGUV 20/2012. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura de les titulacions adscrites a la
Facultat de Geografia i Història, corresponents al curs
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acadèmic
següents:

2010/2011,

als

estudiants

i

estudiantes

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació:
. Cañizares Naváez, Ana
Llicenciatura en Geografia:
Desert.
Llicenciatura en Història de l’Art:
. Alcalá Larumbe, Amaia
. Jiménez Hortelano, Sonia
. Miravete Rodríguez, Irene
Llicenciatura en Història
. Martínez Tomás, Clara.
. Grau Casanova, Alicia.
. Gómez Alfaro, Garikoitz”.
ACGUV 21/2012. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura/grau, en les titulacions
adscrites a la Facultat de Farmàcia, corresponents al
curs 2010/2011, als estudiants i estudiantes següents:
Llicenciatura en Farmàcia:
. Sánchez Iranzo, Héctor.
. Galán Morant, Abraham
. García Aguado, Óscar.
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments:
. Mateo Mateo, Diego.
Diplomatura en Nutrición Humana i Dietètica:
. Sanchis Chordá, Jesús.
. León Fuentes, Salvador.
Grau en Farmàcia:
. Desert.
Grau en Nutrició Humana i Dietètica:
. Llop Trenco, Sheila.
. Las Heras, Soriano, Mª Goreti.”
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Punt 13. Aprovació,
universitària.

si

escau,

d’activitats

puntuals

d’extensió

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta el tema 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 Psicologia fa una reflexió sobre les activitats
puntuals en general i demana la revisió.
La degana de la Facultat de Geografia i Història detecta una errada en la
documentació i indica que la proposa la fa el departament d’Història
Contemporània.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística està d’acord amb el degà de
la Facultat de Psicologia en el fet caldria fer una revisió de les activitats i
del procediment i que hauriem de ser més restrictius.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 23/2012. “Aprovar les activitats puntuals
d’extensió universitària, que s’adjunten com a annex”.
Annex XII.
Punt 14. Aprovació, si escau, d’un curs d’extensió universitària.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta el tema i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que aquest curs es va quedar pendent en la
convocatòria de cursos de juliol perquè tenia un defecte subsanable.
S'ha canviat el títol i es compleixen tots els altres requisits.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 24/2012. “Aprovar el curs d’extensió
universitària, que s’adjunta com a annex”. Annex XIII.
Punt 15. Convocatòria per a eleccions d’estudiants claustrals.
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El delegat d’Estudiants presenta l’assumpte i proposa la data del 22 de
novembre de 2012 per a la renovació d’estudiants claustrals, d’acord
amb la data que figura al calendari acadèmica ja aprovat per aquest
Consell.
S’obre un torn d’intervencions.
Gabriel Salinas indica que seria molt interessant fer una reforma dels
mecanismes d’eleccions perquè la Junta Electoral puga actuar. S’hauria
de revisar el reglament d’eleccions a Claustre perquè les eleccions foren
bianuals.
El delegat d’Estudiants indica que ens trobem en un procés d’estudi del
reglament i de reforma dels Estatuts. S’obrirà un procés de diàleg amb
els estudiants i les estudiantes.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 25/2012. “Convocar les eleccions per a la
renovació dels estudiants claustrals per al 22 de
novembre de 2012”.
Punt 16. Modificació, si escau, de la delegació del Consell de Govern en
Junta Electoral, sobre adscripcions censals de l’ERI Lectura.
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte
proposa que l’ERI Lectura s’adscriga a efectes censals, a la Facultat de
Psicologia.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 26/2012. “Modificar l’acord del Consell de
Govern de delegació del Consell de Govern en la Junta
Electoral sobre adscripcions censals, per tal d’adscriure
l’ERI Lectura a la Facultat de Psicologia”.
Punt 17. Presentació de l’informe elaborat per la comissió de la
Universitat de València, per a l’estudi del Cabanyal-Canyamelar.
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
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General. Tanmateix fa un resum de la situació del barri CabanyalCanyamelar que s’adjunta com annex XIV a l’acta.
Finalment, manifesta el seu agraïment als membres de la comissió pel
treball fet fins ara.
S’obre un torn d’intervencions.
Oto Luque agraeix als redactors l’informe presentat. El Cabanyal és un
barri emblemàtic i opina que aquest informe és oportú. Manifesta la seua
satisfacció.
Ernest Cano també agraeix el treball de la comissió. Pel que fa a les línies
d’actuació, algunes propostes necessiten un mínim de finançament i, per
això, demana que s’estudie la possiblitat d’establir alguna mena de fons
per part de la Universitat.
El president de la Junta de PDI valora l’informe positivament, però li ha
sorprès que està escrit en castellà. Opina que s’haurien d’assumir alguns
compromisos. Fa una reflexió i demana que es tinga en compte que hi ha
un procés judicial pendent.
Mª Luisa Manzano felicita aquest informe. Pel que fa a les propostes de
millora, opina que la Universitat hi ha de ser part activa.
El vicerector de Participació i Projecció Territorial agraeix les
intervencions anteriors. Indica, pel que fa al finançament de les accions,
que s’estan fent gestions i tan important és l’acció com l’actitud. No
parla d’intencions, sinó de realitat. La idea és seguir treballant. El
document marca les línies d’actuació, però per suposat, desprès cal
actuar. Anuncia que demà el document estarà en valencià.
El rector afegeix que es penjarà al web i agraeix al vicerector i a totes les
persones que han participat la seua tasca.
Punt 18. Reconeixement, si escau, de la iniciativa empresarial “IMEGEN,
S.L” com a spin-off de la Universitat de València.
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.
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El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria manifesta el seu
suport a la iniciativa i demana, no en aquest cas que ja s’ha registrat,
sinó per al futur, que no s’anomene “institut” per no crear confusió.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 27/2012. “Reconeixer l’iniciativa empresarial
Instituto de Medicina Genómica, S.L. (IMEGEN) com a
empresa derivada de la recerca (spin-off) de la
Universitat de València i autoritzar el conveni de suport
que s’adjunta com a annex”. Annex XV.
Punt 19. Aprovació, si escau, del Protocol d’actuació enfront de
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit de la
Universitat de València.
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Indica que des de la Unitat d’Igualtat s’han donat els primers
passos per a la creació d’aquest protocol que recull els suggeriments del
protocol estatal i de la Mesa Negociadora.
S’obre un torn d’intervencions.
José Landete trasllada la seua felicitació perquè la Universitat prenga
aquest tipus de mesures, però des del punt de vista jurídic planteja
alguns dubtes:
- Aquesta proposta, ha rebut l’informe de la Comissió d’Estatuts o
de l’Assessoria Jurídica?.
- Es fa referència a una sèrie de sancions, però en la Universitat no
hi ha cap codi de conducta que establisca aquestes sancions.
- A l’article 2.4 hauria de quedar reflectida la presumpció
d’innocència.
- No s’hi recull que les persones puguen anar acompanyades d’un
representant sindical u altra persona ni per lletrats.
- No queda clar qui dicta la resolució en la tramitació de l’expedient.
- Es fa referència a al·legacions desprès d’haver-se dictat la
resolució.
El degà de la Facultat de Dret està d’acord amb José Landete i opina
que, almenys, el punt 2.4 s’hauria de repensar i caldria un informe dels
serveis jurídics, ja que aquest procés pot derivar en un procés penal.

-25-

Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 1 DE FEBRER DE 2012
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació indica que aquest protocol
parteix del protocol estatal. Opina que és suficient garantista, però si hi
ha alguna proposta concreta, es tindrà en compte. Entèn que la Comissió
d’Estatuts no ha d’emetre informe i proposa que s’aprove i que s’incloga
la presumpció d’innocència en els criteris. Pel que fa al procediment,
s’anirà millorant però cal tenir en compte que en aquest moment no hi
ha cap instrument d’aquest tipus en la Universitat de València i es
presenten situacions que cal resoldre.
El degà de la Facultat de Dret insisteix en el fet que si hi ha una denuncia
verbal davant la Universitat, ja s’inicia un procediment que no se sap on
ens pot dur i, per això, hauriem de ser cautelosos i tenir una proposta
ben clara. Proposa que, encara que s’aprove, l’Assessoria Jurídica faça un
informe i es modifiquen alguns apartats que podrien venir a un proper
Consell de Govern.
José Landete no vol posar entrebancs a la proposta, però insisteix en la
proposta a l’apartat 2.4.
Mª José Manzano indica que hi ha normativa autonòmica que regula les
sancions. Pel que fa a la càrrega de la prova, en la Llei d’Igualtat hi ha un
article que es pot aplicar i, respecte a la denúncia verbal, s’ha de ratificar
per escrit i no hi veu cap problema.
Dulce Contreras també desitja l’aprovació d’aquest protocol, però ateses
les intervencions del degà de la Facultat de Dret i de José Landete,
proposa que es retire.
El president de la Junta de PDI opina que les situacions que es plantegen
ja són prou dures i ha d’haver-hi facilitats per a les persones que volen
denunciar, no al contrari. Opina que el procediment és prou garantista.
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació indica que no hi ha cap
problema en ajornar-lo a un pròxim Consell de Govern i demana José
Landete i el degà de la Facultat de Dret que li lliuren les propostes de
modificació i que se sol.licitarà un informe a serveis juridics.
Per tant, es retira aquest assumpte.
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Punt 20.- Reconeixement com a Museu Universitari, si escau, del Museu
de Geologia de la Universitat de València.
El vicerctor de Cultura, Igualtat i Planificació presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que des de l’any 1996 està reconegut com a Museu per
la Generalitat, però no per la Universitat. Aquesta proposta tè caràcter
formal i també de compromís.
S’obre un torn d’intervencions.
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques aprofita l’ocasió per animar
els Vicerectorats a reconèixer el Museu d’Història Natural com a museu
universitari, ja que té gran quantitat de fons.
El vicerector d’Investigació i Política Científica li contesta que s’ha fet un
catàleg de col·leccions i un grup de treball.
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 28/2012. “Reconèixer al Museu de Geologia de la
Universitat de València com a Museu Universitari,
l’expedient del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVI.
Punt 21. Modificacions pressupostàries.
No hi ha cap proposta.
Punt 22. Torn obert de paraules.
El vicedegà de la Facultat d’Economia fa referència a la preocupació per
la qualitat dels màsters, a causa de la reducció pressupostària i aprofita
per a deixar palès que la informació que arriba als directors de màsters,
no ho fa als centres.
D’altra banda, trasllada que la Comissió d’Informació Bibliogràfica de la
Facultat d’Economia ha elaborat un document sobre la retallada
pressupostària al SIB perquè es tracte en un Consell de Govern. Opinen
que la retallada no hauria de ser lineal per a tots els SIB. Argumenta i
planteja les propostes que ha fet el centre i demana que no es tanque la
subscripció de les revistes. Se’ls ha dit que el SIB no ha patit retallades,
però hi ha una retallada del 10% que no sap on s’aplica.
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El president de la Junta de PDI indica que ha eixit en premsa un informe
del Consell Valencià de Cultura, que llegeix en part, de desprestigi de la
Universitat. Opina que en aquesta batalla d’opinions la Universitat ha de
ser-hi i proposa que es publique alguna mena d’explicació del que fem a
la Universitat.
El degà de la Facultat de Física agraeix les paraules del rector dirigides
als degans i deganes ixents. S’acomiada de tots i els trasllada el seu
agraïment.
La vicerectora de Postgrau indica que el pressupost s’ha reduït per a
tota la Universitat. Pel que fa a les despeses que suposa un màster (ús
de les instal·lacions, mitjans….) la distribució del pressupost es fa en
funció de tres factors: nombre de crèdits matriculats, experimentalitat i
professorat extern. Si hi ha màsters amb activitats extraordinàries, es
comunica i, si és raonable, s’autoritza. Anuncia una reunió amb els
directors de màsters per a fixar les directrius del curs. Pel que fa a la
informació que no arriba, pregunta quina és, per tal de corregir-la.
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta quin és el factor
d’experimentalitat i indica que li farà arribar alguns suggeriments.
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació indica que el retall del 10%
per als centres també s’aplica al SIB i aquest mai no és lineal. Els criteris
per a mantenir les subscripcions són fer un estudi dels darrers cinc anys
sobre l’ús i racionalitzar-lo, garantint el seu ús i tenint en compte que
ningú es quede sense accedir als articles que necessite. Proposa
racionalitzar les revistes i les bases de dades i es compromet a garantirhi l’accés, però sense pagar el preu exagerat de les descàrregues.
Aquesta informació es farà pública.
El vicedegà de la Facultat d’Economia contesta que li sembla trist que es
valore el nombre de descàrregues en comptes de la qualitat de la
investigació.
El rector indica que li sembla lamentable l’informe del Consell Valencià de
Cultura, ja que si la Universitat de València no és de prestigi, no sap
quina pot ser la de referència del sistema universitari. D’altra banda
indica que la Universitat fa tots els possibles per la qualitat de la
investigació, de la docència i de les persones.
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I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les
12’55 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.
Vist i plau
El rector

Esteban Morcillo Sánchez.
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