
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DEL DIA 21 DE 
DESEMBRE DE 2017 

 

A la ciutat de València, a les 10 hores del dia 21 de desembre de 2017, a l’Aula Magna 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, sota la presidència del rector i amb la 
presència dels claustrals que es relacionen en l’annex I, es reuneix en sessió ordinària el 
Claustre de la Universitat de València per tractar l’ordre del dia següent: 

Punt 1. Constitució del Claustre 

Punt 2. Elecció de membres de la Mesa del Claustre i constitució d’aquest òrgan 

Punt 3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 10 de juliol de 2017 

Punt 4. Informe del rector 

Punt 5. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: Consell de Govern, Comissió 
d’Estatuts, Comissió de Professorat, Comissió d’Investigació, Comissió d’Avaluació de la 
Qualitat dels Serveis Universitaris, Comissió de Política Lingüística, comissions 
informatives o assessores de licitacions, Comissió de Reclamacions i Junta Electoral 

Punt 6. Informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs acadèmic 2016-2017 

Punt 7. Torn obert de paraules 

 

Punt 1. Constitució del Claustre 

El rector comunica que, celebrades les eleccions de renovació del Claustre, aquest està 
constituït per 283 claustrals electes més els tres membres nats (rector, secretària 
general i gerent). Hi ha setze vacants. El total de membres del Claustre serà de 286. Els i 
les membres assistents es relacionen en l’annex I. 

A continuació, pren la paraula la secretària general, que indica que, tenint en compte 
les vacants i les absències justificades per baixes temporals o permisos oficials 
comunicats a la Secretaria General pels serveis administratius corresponents (vegeu 
l’annex I), a l’efecte del que preveu l’article 10, punt 4, del Reglament de règim intern 
del Claustre, l’estimació del quòrum és de 142 claustrals en primera convocatòria i 94 
en segona.	

Amb aquestes dades, el Claustre queda constituït. 

Pel que fa al règim de votacions d’avui, recorda que per a l’elecció dels membres de la 
Comissió de Reclamacions és necessària la majoria de vots emesos sempre que 



aquesta majoria supere un terç del nombre total de membres del Claustre, és a dir, 96 
vots. 

La secretària general informa que avui no hi ha cap punt de l’ordre del dia que 
necessite votació a mà alçada i, per tant, no es nomenaran comptadors de sala, sinó 
només interventors o responsables d’urna. Seran interventors d’urna les persones 
següents: 

– Per a les urnes del PDI: José Manuel Claver Iborra, Ramón Esteban Romero, María 
Teresa Cortés Tomás i Ana María de la Encarnación Valcárcel. 

– Per a l’urna dels estudiants: Beatriz Atienza Carbonell i Laura Barrios Oliver. 

– Per a les urnes del PAS i del personal investigador en formació: Gabriel Aparicio i Pla i 
Jordi Belda Sanchis. 

 

Punt 2. Elecció de membres de la Mesa del Claustre i constitució d’aquest òrgan 

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la secretària general indica que s’hi 
han presentat les candidatures següents: 

PDI doctor amb vinculació permanent: 
TITULARS 
- Ferrer Manchón, Antonio Manuel (Facultat de Psicologia). 
- García Martínez, Pascuala (Facultat de Física). 
SUPLENTS 
- Bo Bonet, Rosa María (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació). 
- Fernández Prats, María Celia (Facultat de Ciències Socials). 
 

PDI no doctor o sense vinculació permanent: 
TITULARS 
- Laguna Micó, Regina (Facultat de Dret). 
SUPLENTS 
- Besó Ros, Adrián (Facultat de Geografia i Història). 
 

Estudiantat: 
TITULARS 
- López Piquer, David (Facultat de Ciències Socials). 
- Meneu Borja, Marta (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 
- Pelegi Torres, Joan Guido (Facultat de Dret). 
SUPLENTS 



- No hi ha candidatures. 
 

Personal d’administració i serveis: 
TITULARS 
- Sala Siscar, Josep Vicent (Servei d’Informàtica). 
SUPLENTS 
- No hi ha candidatures. 

La secretària general recorda que, per aplicació de l’article 21 del Reglament de règim 
intern del Claustre, quan el nombre de candidats i candidates que es presenten siga 
igual o inferior al de llocs que cal cobrir en l’elecció respectiva, se suspendrà el 
procediment electoral i la Mesa del Claustre proclamarà elegits, sense necessitat de 
votació, tots els candidats i candidates presentats. 

Per tant, caldria fer votació per a elegir els membres titulars de l’estudiantat, ja que 
s’han presentat tres candidats i candidates per a cobrir dos llocs, però ens comuniquen 
que han acordat entre ells que dos es presenten com a titulars (David López Piquer i 
Joan Guido Pelegi Torres) i una candidata es presenta com a suplent (Marta Meneu 
Borja). Agraeix aquest gest i, per tant, no cal fer la votació, i queden totes les 
candidatures proclamades automàticament. 

Per la qual cosa, es pren l’acord següent: 

ACUV 18/2017: “Proclamar membres de la Mesa del Claustre les i els 
claustrals següents: 

TITULARS 

PDI doctor amb vinculació permanent: 
- Ferrer Manchón, Antonio Manuel (Facultat de Psicologia). 
- García Martínez, Pascuala (Facultat de Física). 

PDI no doctor o sense vinculació permanent: 
- Laguna Micó, Regina (Facultat de Dret). 

Estudiantat: 
- López Piquer, David (Facultat de Ciències Socials). 
- Pelegi Torres, Joan Guido (Facultat de Dret). 

Personal d’administració i serveis: 
- Sala Siscar, Josep Vicent (Servei d’Informàtica). 
 
SUPLENTS 

PDI doctor amb vinculació permanent: 
- Bo Bonet, Rosa María (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació). 
- Fernández Prats, María Celia (Facultat de Ciències Socials). 

PDI no doctor o sense vinculació permanent: 



- Besó Ros, Adrián (Facultat de Geografia i Història). 

Estudiantat: 
- Meneu Borja, Marta (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 
- Vacant. 

Personal d’administració i serveis: 
- Vacant.” 
 

A continuació, la secretària general demana a tots i totes les membres titulars 
proclamats que prenguen el seu lloc en la Mesa del Claustre, i informa que actuarà com 
a moderador de la sessió el professor Antonio Manuel Ferrer Manchón. 

Seguidament, el moderador dóna pas al punt 3 de l’ordre del dia. 

 

Punt 3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 10 de juliol de 2017 

La secretària general comunica al Claustre que no s’ha presentat cap esmena a l’acta 
dins del termini reglamentari, que aquesta ha estat a la web de la Secretaria General i 
que se n’ha enviat una còpia a tots els centres i els serveis generals. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACUV 19/2017: “Aprovar l’acta de la sessió de 10 de juliol de 2017”. 

 

Punt 4. Informe del rector 

El rector comença amb les salutacions al moderador de la sessió, als membres de la 
Mesa del Claustre, a les companyes i als companys claustrals, a les autoritats 
convidades a aquest claustre: degans, deganes, directors i directores no claustrals, 
síndica de Greuges, vicesíndica de Personal d’Administració i Serveis, vicesíndic 
d’Estudiantat, president i membres de la Junta Electoral, presidents de la Junta de 
Personal Docent i Investigador, de la Junta de Personal d’Administració i Serveis i del 
Comitè d’Empresa, vicegerenta i vicegerent, i als membres dels serveis universitaris, 
amb una especial menció al personal tècnic que fa possible aquest claustre. 

En primer lloc i com és habitual, agraeix a totes i tots els i les membres del Claustre la 
seua presència en aquesta sessió constituent, i expressa el reconeixement i l’agraïment 
institucionals per la seua dedicació i compromís amb la institució. Un reconeixement i 
agraïment institucionals estès a totes les persones que al llarg del darrer període han 
estat membres del Claustre. La seua tasca com a claustrals és fonamental per al 
funcionament institucional d’una universitat participativa i democràtica com és la 
nostra. Reconeixement i agraïment institucionals estesos així mateix, com no, a totes 
les persones de la comunitat universitària. 



També saluda els i les membres de la comunitat universitària que puguen estar seguint 
aquest claustre constituent en directe mitjançant la plataforma audiovisual multicanal 
MEDIAUNI de la Universitat de València, i l’agraïment, per tant, al Taller d’Audiovisuals 
de la Universitat (TAU), i a totes les persones que ho estan fent possible. 

Com sempre, també agraeix al degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, 
a l’equip deganal i al personal d’administració i serveis d’aquest centre, l’oportunitat 
d’utilitzar, una vegada més, aquest saló d’actes per a celebrar el Claustre. 

Aquest punt, informe del rector, ha de retre compte d’algunes de les polítiques, 
esdeveniments i qüestions més rellevants ocorreguts des dels últims claustres 
d’enguany que varen tenir lloc el febrer passat i el juliol passat. Com ha dit abans, 
aquesta és un sessió de constitució del Claustre, màxim òrgan de representació de la 
comunitat universitària, per una nova legislatura de quatre anys com a resultat del 
procés electoral que es va celebrar el passat 23 de novembre i al qual immediatament 
farà referència. 

Dóna, per tant, en primer lloc, la benvinguda especialment a la representació electa de 
les i els estudiants, que ha estat la següent per candidatures presentades: Bloc 
d’Estudiants Agermanats (BEA) 25 claustrals, SAÓ Universitat de València 20 claustrals, 
Acontracorrent 8 claustrals, Unió d’Estudiants Valencians 5 claustrals, Asociaciones de 
Estudiantes de Derecho, Criminología y Ciencias Políticas 3 claustrals, amb 2 claustrals 
el CELYP (Colectivo de Estudiantes de Logopedia y Psicologia), la Delegació d’Alumnes 
de Medicina (DAM) i Estudiants de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i 
Ciències Gastronòmiques, i amb 1 claustral AECO - Associació d’Estudiants Campus 
d’Ontinyent, ADINU València, que és l’associació de dietistes i nutricionistes 
universitaris, Asociación Valenciana de Estudiantes de Odontologia (AVEO), AQU 
(Asociación de Químicos Universitarios), Estudiants de Ciències Jurídiques i Dobles 
Graus, Grupo Universitario Abierto Independiente (GUAI), Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC) i Sindicat d’Estudiants. Afegeix un reconeixement també, com 
no, per descomptat, a la participació de les diverses candidatures que no han obtingut 
representació en aquest Claustre, però agraeix la seua participació. 

Amb aquests resultats, assenyala que cal felicitar particularment el Bloc d’Estudiants 
Agermanats (BEA), com a representació estudiantil més votada, seguida de SAÓ 
Universitat de València. Felicitació estesa a totes i cadascuna de les associacions que 
conformen a partir d’ara la representació estudiantil al Claustre. Els dona les gràcies 
per la seua participació i l’enhorabona. 

Dóna també la benvinguda a tot el personal d’administració i serveis i a tot el personal 
docent i investigador que han obtingut representació com a claustrals. També els dóna 
les gràcies per la seua participació i l’enhorabona. 



Agraeix, així mateix, al president de la Junta Electoral, professor Alfonso Mellado, a tota 
la Junta Electoral i al seu personal tècnic per la tasca i diligència d’aquest òrgan, clau en 
la garantia dels processos electorals a la Universitat. 

Vol, com a rector, fer-se ressò de l’informe presentat pel president de la Junta Electoral 
al Consell de Govern el passat dimarts, i destacar els trets següents com a més 
rellevants: 

En primer lloc, felicitar a la comunitat universitària pel normal desenvolupament de 
tots el processos de renovació del Claustre, de les juntes de centre i els ADR, i també 
de molts dels departaments. Un reconeixement especial a totes les persones que hi 
han participat i a aquelles que han estat elegides per als diversos òrgans. 

En segon lloc, respecte a les incidències produïdes en el processos electorals, segons 
informa la Junta Electoral, no han afectat el desenvolupament del procediment 
democràtic. 

I en tercer lloc, respecte a la composició actual del Claustre, està integrat per 123 
dones i 161 homes, cosa que suposa, en termes percentuals, un 56,69% d’homes i un 
43,31% de dones, i es troba, per tant, dins dels equilibris 60/40 establerts en la Llei 
orgànica relativa a la igualtat efectiva entre homes i dones, i suposa un lleuger 
avançament respecte a la composició del Claustre electe en 2013, en què les dones 
representaven el 39,66% del total i els homes el 60,33%. 

A hores d’ara, es troben sense cobrir un total de 16 llocs, dels quals corresponen 10 al 
personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent, 3 al personal docent i 
investigador no doctor o sense vinculació permanent, 2 al professorat associat 
assistencial de Ciències de la Salut i 1 al personal d’administració i serveis. 

Respecte a la participació, per cadascun dels col·lectius que l’integren ha estat el 
58,65% en el personal docent i investigador, i s’incrementa respecte de 2013 en més de 
sis punts; en el personal d’administració i serveis ha suposat el 40,96%, i s’ha reduït en 
poc més de vuit punts respecte a les darreres eleccions; en el personal investigador en 
formació s’ha produït un increment considerable, i ha assolit un nivell baix, del 18,31%, 
però en 2013 va ser del 6,75%; entre les i els estudiants, la participació es troba en 
nivells prou estables en els darrers processos electorals, que com bé sabeu tenen 
caràcter bianual per acord del Claustre, així en 2013 va ser del 12,88%, en 2015 del 
13,63% i enguany del 12,13%, amb l’oscil·lació corresponent en funció dels centres, és 
a dir, té un interval que va des de prop del 24-25% fins al voltant del 6%. 

Altres àmbits sobre els que procedeix informar en aquest tercer Claustre de l’any 2017, 
tenint en compte el relativament curt període transcorregut des de l’ultima sessió de 
Claustre al juliol passat són els següents: 



En relació amb els estudis, aquest curs 2017-2018, l’oferta de titulacions de grau de la 
Universitat de València s’ha mantingut en 54 graus, 6 dobles titulacions i 11 dobles 
titulacions internacionals. Les titulacions de la Universitat de València han estat 
elegides per vora 35.000 estudiants i estudiantes, les 8.620 places ofertes han estat 
cobertes al 99,8%, i resten 26.000 estudiants en llista d’espera. 

Podem dir, doncs, que la Universitat de València continua tenint una posició 
capdavantera entre les universitats valencianes i un any més les titulacions de grau de 
la nostra Universitat han estat les més demanades del conjunt del sistema universitari 
valencià, la qual cosa posa de manifest l’adequació i acceptació social de la nostra 
oferta acadèmica. 

El 61% dels estudiants i estudiantes de la Universitat de Valencia estan matriculats en 
la seua primera opció de preinscripció i, en termes globals, la matrícula de grau es 
manté en nivells estables. 

Respecte al capítol de taxes i beques, es va donar una informació àmplia en les sessions 
del Claustre del 10 de juliol i del 2 de febrer d’enguany. Només cal recordar el que es va 
dir en aquests claustres esmentats: considerem necessari treballar en una baixada 
progressiva de les taxes perquè la universitat puga ser un instrument de 
democratització i d’universalització del coneixement superior, ací estem fent-nos ressò 
de l’acord del Claustre de l’any 2015, en què es demanava una baixada de taxes del 8%, 
que finalment el Govern de la Generalitat Valenciana ha implementat enguany i per al 
curs següent. 

Reiterem que una política de taxes ha d’anar en paral·lel a una política de beques, en la 
línia encetada per la Generalitat Valenciana i per descomptat de millora proporcional 
de la subvenció ordinària a la Universitat. En altres paraules, el debat ha d’incloure 
d’una manera conjunta i coordinada política de taxes, beques i finançament 
universitaris. Aquestes són les línies en les quals s’ha estat treballant i s’ha de 
continuar treballant davant la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de 
la mateixa manera davant el Ministeri d’Educació, on sabeu què la Conferència de 
Rectors continua reivindicant la revisió dels criteris acadèmics de concessió que 
lamentablement varen ser modificats fa anys pel Ministeri Vert, i es va apujar la nota 
de tall per a obtenir beca i el càlcul de la seua quantia econòmica, que de mitjana s’ha 
reduït significativament. 

Respecte a l’oferta de màsters de la Universitat de València per al curs 2017-2018, ha 
estat finalment de 107 titulacions, 22 interuniversitàries, 3 amb caràcter internacional, 
i altres 4 participen de programes de doble titulació. 



Pel que fa a l’oferta de places en màsters, ha estat de 4.791, i el nombre d’alumnes de 
nou ingrés ha arribat a vora 4.000 estudiants, i s’ha arribat per tant, a una taxa 
d’ocupació del 82% del total de l’oferta. La matrícula total en els estudis de màster ha 
estat més de 6.000 persones. 

En aquest curs, s’han ofert als nous estudiants 59 programes de doctorat en el marc del 
Reial Decret 99/2011. 

En el curs 2016-2017 s’han defensat vora 800 tesis doctorals, d’aquestes, 203 amb 
menció internacional i 1 amb doble menció internacional i industrial. 

En relació amb el personal docent i investigador, des del darrer informe al Claustre cal 
deixar constància de les novetats següents: 

Respecte a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017, tots els concursos per a la 
promoció i estabilització del professorat s’han convocat i resolt, de manera que avui ja 
s’han produït totes les preses de possessió, la qual cosa ens ha permès incrementar el 
nombre de vacants computables per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius de l’any 
2018. 

En el Consell de Govern de 19 de desembre es varen aprovar els criteris per al 
desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la 
Universitat de València per al curs 2018/2019 i la distribució de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2018, centrats en els objectius acordats d’estabilització i promoció 
de les persones. Així com es va expressar al Consell de Govern, és moment ara d’agrair 
públicament l’esforç de la Comissió de Professorat, Mesa Negociadora i organitzacions 
sindicals, deganats, departaments, Servei de Recursos Humans PDI i Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat per tota la intensitat i efectivitat de 
la seua tasca. 

Respecte al personal d’administració i serveis, d’una banda s’ha procedit a convocar el 
procés d’adaptació de l’enquadrament en el sistema de carrera professional i d’altra 
banda s’ha arribat a un consens sindical per a aprovar les normes que regularan la 
progressió en el sistema de carrera professional i els criteris d’avaluació per al període 
2017-2019. 

En la Mesa Negociadora també s’ha arribat a un acord amb les seccions sindicals per a 
una millora de la normativa pròpia de borses de treball, i s’hi ha incorporat nous 
mecanismes de publicitat i avaluació. 

 



En l’àmbit de la recerca, s’ha incrementat la capacitat de captació de fons fins a arribar 
als 74 milions d’euros, també disposant del programa Horitzó 2020 i altres programes 
com l’European Research Council. 

Per segon any consecutiu, s’ha incrementat la contractació de personal de recerca, i 
així s’han superat enguany les 1.150 persones. 

Continua incrementant-se la producció científica en revistes indexades en Web os 
Science, i es manté la Universitat de Valencia com el principal centre de producció 
científica de la Comunitat Valenciana, i certament del sistema universitari. 

Finalment, cal destacar que s’ha obtingut el segell d’excel·lència Estratègia de Recursos 
Humans per a Investigadors i Investigadores (HRS4R), establerta per la Comissió 
Europea per al foment de la carrera investigadora, per tant, done l’enhorabona a la 
vicerectora d’Investigació i Política Científica, al Servei d’Investigació i a la Comissió 
d’Investigació de la Universitat de València per la seua tasca. 

 

En relació amb la situació econòmica-financera assenyala que el Claustre de la 
Universitat de València, en la sessió del 15 de juliol, va aprovar el Pla operatiu 2017, en 
què es contemplava el manteniment de l’escenari de restriccions pressupostàries com 
en anys anteriors. La lleugera pujada dels ingressos prevista per al 2018 es destinarà 
finalment a finançar els augments de despeses de personal i a incrementar l’assignació 
pressupostària a centres, departaments i instituts. Així es contempla en la proposta de 
pressupost per a 2018, aprovada dimarts pel Consell de Govern, per un import de 
351,27 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 3,3% respecte al 2017. La 
formulació del pressupost ha estat possible sense haver de recórrer, com sí que calgué 
fer en 2017, a cap operació d’endeutament, i ha permès complir l’acord del 2017 per 
l’oferta d’ocupació pública prevista per al personal docent i investigador i al personal 
d’administració i serveis. 

Per tant, en un context de no aplicació del PPF, Pla Pluriannal de Finançament 2010-
2017, ja que som a pocs dies d’una extinció fins i tot ja formal, i atesa l’evolució dispar 
des de 2010 de l’estructura de despeses de les cinc universitats públiques valencianes, 
es posa de manifest la necessitat de negociar amb la Generalitat Valenciana un nou 
model de finançament per a les universitats públiques valencianes, i em referisc 
concretament a la nostra singularitat com a universitat històrica, estudi general i matriu 
del sistema universitari valencià, singularitat que entenem no es troba degudament 
recollida ara en el finançament públic del sistema. 

Tot i compartint la difícil situació financera de la Generalitat Valenciana i donant suport 
a la legítima reivindicació de la societat valenciana d’un nou finançament autonòmic, 



les universitats públiques valencianes també necessitem un nou model de finançament 
que ens permeta disposar de suficiència i autonomia financera i planificació 
estratègica, per tal de revertir, en particular, la nostra situació pressupostària i afrontar 
amb garanties les polítiques adreçades a la millora de la qualitat de la nostra 
Universitat com a referent del sistema universitari. 

Per concloure aquest informe, companys i companyes membres del Claustre, us 
trasllade que el Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el dimarts 19 de 
desembre de 2017 va aprovar la data d’eleccions a rector o rectora de la Universitat de 
València. La primera votació tindrà lloc el 22 de febrer de 2018, i si fóra el cas, la 
segona el 6 de març. El calendari del procés correspon a la Junta Electoral. 

Per tant, indica que aquest serà el darrer informe que adreçarà al Claustre en la seua 
condició de rector, per això, vol traslladar i compartir tres comentaris: 

“Primer, l’agraïment a totes les persones que al llarg d’aquests anys han estat membres 
del Claustre, sense el seu compromís i dedicació no haguera estat possible el govern 
d’una universitat pública de referència i qualitat, participativa i democràtica com és la 
nostra. 

Segon, agrair també la confiança i suport rebuts fins i tot en els moments més 
complexos i difícils que hem travessat, amb una profunda crisi econòmica, financera i 
fiscal que ens ha colpejat i ha generat una fonda escletxa social, però malgrat tot, la 
Nau, la nostra antiga universitat, ha continuat endavant pel treball intens i la dedicació 
de totes i cadascuna de les persones que integren aquesta gran comunitat 
universitària, estudiantat, personal d’administració i serveis i personal docent i 
investigador. 

Tercer, i acabe el meu informe, fent, com no, una crida a la màxima participació en tots 
els processos electorals pròxims: direccions, deganats i Rectorat. 

De tot cor, moltes gràcies per la vostra atenció”. 

A continuació, el moderador obri un torn d’intervencions, que tindrà un màxim de cinc 
minuts per persona. 

Francisco Rafael Marí Grafiá indica que els conceptes retributius del personal 
d’administració i serveis són els mateixos que els del personal al servei de 
l’administració de la Generalitat. Enguany començà a implantar-se la carrera 
professional a les universitats públiques, és a dir, amb dos anys de retard respecte a la 
Generalitat. Això suposa que durant 2017, mentre el PAS funcionari de carrera i laboral 
fix cobrava el 30% de les quanties del complement de la carrera professional, les 
treballadores i els treballadors de la Generalitat han percebut el 100% pel mateix 
complement retributiu, i durant 2018 tornaran a cobrar el 100%. Pel que fa al personal 



interí de les universitats públiques, afegeix que “podem dir que han cobrat el mateix 
que el personal interí de la Generalitat, és a dir, zero euros. En aquest col·lectiu sí que 
estem equiparats. El PAS té motius per a sentir-se discriminat. No obstant això, la 
novetat de la disposició addicional 26 de la futura Llei de pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per al 2018 consisteix a eliminar el límit que hi havia inicialment 
del 66% de la carrera professional, ja que es va aprovar una esmena presentada pel 
grup parlamentari de Podem”. Diu que això que diu es pot comprovar llegint el Diari de 
Sessions de la Comissió Econòmica de les Corts Valencianes, que es va aprovar el 13 de 
desembre de 2017. Dita disposició addicional deixa clar que per al pagament de la 
carrera professional no caldrà en 2018 cap autorització de la Generalitat, i això  deixa 
llibertat a les universitats públiques d’establir el percentatge de carrera professional 
que pagaran al seu PAS. Fa uns quants dies, les seccions sindicals van sol·licitar a l’equip 
rectoral una reunió per a negociar aquest percentatge. Demana al rector que convoque 
els sindicats i duga a la reunió una proposta digna de la Universitat de València, i 
afegeix “Res més. Gràcies”. 

Antoni Josep Furió Diego indica que, “com que el rector ha dit que ha estat la seua 
última intervenció, com a company, però també com a antic contendent, durant unes 
setmanes només, no abans i no després, hem sigut bons amics en aquests vuit anys, els 
dos mandats que ell ha tingut, i com a jubilat de la política universitària, només voldria 
dir dues coses, una de passat i una de futur. Respecte al passat recent, vull felicitar-lo 
per la trajectòria, sobretot en els moments més difícils, en els moments que seguiren a 
la primera elecció, en una crisi fortíssima i amb uns recursos realment molt limitats i 
decreixents, per l’actitud que l’equip ha tingut, però sobretot la figura institucional del 
rector, i reprenent el que va dir en l’última sessió del Claustre i que ara d’alguna 
manera el rector ha remarcat molt sobre la singularitat de la Universitat de València, i 
pensant també de cara al futur nou rector o rectora, a la singularitat, dir-li històrica és 
una manera de dir-li, però a ell li fa l’efecte dues coses, una que l’element de 
comparació no han de ser les altres universitats del sistema valencià, la Universitat de 
València hauria d’aspirar sempre a jugar en primera divisió, per tant, la comparació 
s’hauria de fer a escala estatal i a escala europea, i segona, és fonamental el que ha dit 
el rector, que la Universitat de València no sols ha estat la matriu de les altres 
universitats, la Universitat de València no és una més de les cinc universitats públiques 
valencianes, la Universitat de València és l’única que per població, per recursos, per 
titulacions, pot complir realment la funció d’una universitat, del que realment és una 
universitat, del que és docència i investigació, del que és ensenyament superior, i en 
aquest sentit crec que és molt important que la comunitat universitària, que tot el 
Claustre, siga conscient que la Universitat Valenciana no és una més de les universitats, 
que això ho hem de traslladar a les institucions públiques valencianes en matèria de 



finançament, perquè mentre siguem una més de les universitats, mentre continue 
funcionant el sistema de finançament actual, la continuïtat de la nostra institució en el 
camp de la docència, però sobretot en el camp de la investigació, estarà molt 
compromesa. En aquest sentit, acabe expressant el meu agraïment personal, la 
felicitació també al rector, i vull desitjar al nou rector o rectora el màxim dels encerts 
en la gestió. Res més”. 

El rector respon a Francisco Rafael Marí Grafiá, company de Claustre i també del 
Consell de Govern, dient que en primer lloc està d’acord amb la reivindicació de les 
persones que treballen com a personal tècnic d’administració i serveis a la nostra 
universitat, i, com ha expressat moltes vegades al si del Consell de Govern, per la seua 
tasca fonamental i transversal dins del dia a dia de la nostra universitat. El greuge 
comparatiu amb el personal d’administració de la Generalitat és ben evident i fins i tot 
hi ha hagut alguns gestos recents que veritablement no són acceptables, en el sentit 
que s’ha mantingut la progressió de l’increment de percentatge de carrera professional 
per al personal de la Generalitat i no ha estat inclòs el personal de les universitats 
públiques valencianes. Per tant, està totalment d’acord amb el que seria el concepte o 
principi. Indica que no ha volgut traure aquest tema en el seu informe al Claustre 
perquè senzillament aquest tema és un tema de Mesa Negociadora, és un tema de 
negociació en l’àmbit de la Mesa Negociadora perquè és el lloc apropiat. Indica que és 
veritat que ha rebut una petició de reunió que espera poder convocar la setmana 
pròxima, possiblement el dia 28 o el dia 29. I afegeix que “només cal dir també que 
necessitem d’alguna manera que concloga el procés dins de les Corts Valencianes, per a 
saber exactament quin és el text que s’ha aprovat, després hem de demanar a la 
Gerència de la Universitat i al Vicerectorat d’Economia, és a dir, als equips econòmics 
de la Universitat, que d’alguna manera facen una consulta amb tots els equips rectorals 
de totes les universitats, per veure un posicionament, que imaginem que serà un 
posicionament compartit. Però també permeteu-me dir que caldrà reivindicar davant 
de la Generalitat que allò que s’aprove a les Corts Valencianes tinga el reconeixement 
econòmic financer per la Generalitat, és a dir, si apleguem a un determinat percentatge 
de pagament de la carrera professional del personal d’administració i serveis, crec que 
també caldrà demanar a la Generalitat que faça honor a allò que s’ha acordat en les 
Corts Valencianes. Però, en tot cas, no cal dir que ja el primer dia, fa un any o més, ja 
vaig manifestar que hi havia un greuge comparatiu ben evident i que la voluntat 
política del Consell de Direcció evidentment és aplegar al màxim, però també tenint en 
compte la situació pressupostària de la Universitat. Per tant, estic totalment d’acord 
amb la reivindicació i espere bones notícies en els pròxims dies o setmanes”. 

Respon al professor Antoni Josep Furió Diego que ha dit “abans i després de la contesa 
electoral”, i que si li ho permet s’atreviria a dir abans, durant i després de la contesa 



electoral, perquè la veritat és que han mantingut sempre una proximitat, i aprofita per 
a fer el comentari que creu que dins de la legitimitat que tenen totes les persones que 
tenen les condicions per a ser candidats o candidates a rector o rectora de la 
universitat, creu que és molt important no perdre de vista mai que són companys i 
companyes, que tots estan junts amb interessos comuns i que han de mantenir, per 
tant, els lligams de comunitat universitària. Afegeix que és clar que es poden debatre 
perspectives, iniciatives, diferències, matisos, però sempre sense perdre de vista que 
l'endemà de les eleccions tots plegats han de treballar per continuar mantenint 
aquesta universitat. I comenta que volia dir que l’any vinent, 2018, se celebraran 
diversos esdeveniments dins del nostre País Valencià, per a celebrar el VI Segles, 600 
anys de Generalitat Valenciana i que ha tingut el plaer d’acompanyar el professor 
Antoni Furió a una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, precisament 
per a plantejar la coordinació pel professor Furió d’un gran congrés, probablement per 
al mes d’octubre, potser, de l’any 2018, precisament per a donar aquesta perspectiva, 
aquest vessant acadèmic, i per les converses que ha tingut amb el professor Furió, ha 
de dir que la veritat és que es pot aprendre molt pensant en la història que compartim 
com a poble i com a territori, perquè efectivament, i amb això acaba la seua rèplica, diu 
que sí que és veritat, que aquesta universitat té més de cinc segles d’història, i que la 
següent universitat és la Politècnica, que encara no ha fet 50 anys, i  diu que així  estem 
parlant de més d’un ordre de magnitud, ja que la resta d’universitats, en tenen 25, 30, 
al voltant d’unes poques dècades, per tant, lluny de tenir segles d’història. Afegeix que 
també és veritat que per la nostra condició d’universitat renaixentista, estudi general, 
continuem capdavanters del sistema universitari, no només valencià, com ha dit molt 
bé el professor Furió; dins de l’estat i dins d’Europa, som una de les millors universitats, 
assegura. Diu que sempre té l’hàbit de presentar una última diapositiva en l’informe de 
gestió del rector, que es va presentar al passat mes de juliol, en què fa un mix dels 
rànquings internacionals més importants, en què es pot veure que la nostra universitat, 
que ha patit molt especialment el mal de les retallades que hem patit el conjunt del 
sistema universitari públic, s’atreviria a dir, fins i tot, tota l’educació pública, a nosaltres 
ens ha fet molt de mal, però continuem sent un referent docent i investigador. Però 
afirma que és veritat que tenim una situació que no és fàcil de gestionar, i és que el 
vertigen polític fa que al final en la negociació, s’intente fer una mena de partició de la 
subvenció ordinària de la Generalitat entre totes les universitats, i molt sovint ens 
trobem davant d’una situació en la qual per a donar una càtedra o per a fer una 
inversió, o una subvenció a la Universitat de València, el vertigen polític és gran... I 
afegeix que això ho hem d’estendre a totes les universitats públiques i a totes les 
privades, quan hi ha universitats privades que tenen ànim de lucre i, per tant, són a 
anys llum del que puga ser la nostra condició. Per tant, assenyala, la negociació del nou 



model de finançament de les universitats públiques valencianes és clau i com ha dit en 
l’informe del rector el PPF, el Pla Pluriennal de Finançament 2010-2017, que en aquest 
moment està senzillament extingit, no respon adequadament a les nostres necessitats 
com a universitat referent, com a universitat amb un vessant social, com una 
universitat dels valors, un far cap a la societat, i per tant, agraeix molt al professor Furió 
les seus paraules, perquè posen el dit, posen l’èmfasi en el que hem de defensar com a 
comunitat universitària, en això que a vegades ha dit, orgull de pertinença, o a vegades 
ha dit, estimem la nostra antiga universitat. I acaba dient que nosaltres hem de ser els 
primers i primeres en estimar la nostra universitat, perquè no sempre trobarem fora de 
la Universitat, o en altres universitats, aquest mateix grau de consideració. I agraeix, 
per tant, les seues paraules. 

 

Punt 5. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: Consell de Govern, 
Comissió d’Estatuts, Comissió de Professorat, Comissió d’Investigació, Comissió 
d’Avaluació de la Qualitat dels Serveis Universitaris, Comissió de Política Lingüística, 
Comissions informatives o assessores de licitacions, Comissió de Reclamacions i Junta 
Electoral 

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la secretària general indica que s’hi 
han presentat les candidatures següents: 

CONSELL DE GOVERN 

PDI doctor amb vinculació permanent: 
- Almerich Silla, José Manuel (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Aradilla Marqués, María José (Facultat de Ciències Socials) 
- Casaña Granell, José (Facultat de Fisioteràpia) 
- Castro Mafé, Salvador (Facultat d’Economia) 
- García Martínez, Pascuala (Facultat de Física) 
- Lorente Carchano, María José (Facultat de Ciències Biològiques) 
- Maruenda Bataller, Sergio (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
- Monterde García-Pozuelo, Juan Luis (Facultat de Ciències Matemàtiques) 
- Olavarría Iglesia, Jesús (Facultat de Dret) 
- Robles Sabater, Ferran (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 

PDI no doctor o sense vinculació permanent: 
- Monroig Climent, Vicente (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
- Oltra Albiach, Miquel Àngel (Facultat de Magisteri) 
- Quinzá Redondo, Jacinto Pablo (Facultat de Dret) 

Personal investigador en formació: 



- Borges Blázquez, Raquel (Facultat de Dret) 

Personal d’administració i serveis: 
- Aparicio i Pla, Gabriel (Servei d’Informàtica) 
- Carrau Mellado, María José (Jardí Botànic) 
- Lluch López, Amparo (Facultat de Dret) 
- López Benedí, Carlos Javier (Col·legi Major Rector Peset) 
- Marí Grafiá, Francisco Rafael (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Vicent Casañ, Laura (Facultat de Dret) 

Estudiantat: 
- Ausina García, Santiago Juan (Facultat d’Economia) 
- Barrios Oliver, Laura (Facultat de Magisteri) 
- Beltrán Manjón, Néstor (Facultat de Geografia i Història) 
- Gómez Micó, Joan (Facultat de Física) 
- Jiménez Hortelano, David (Facultat de Magisteri) 
- Ortiz Gisbert, Jordi (Facultat de Geografia i Història) 
- Sáiz Lahiguera, Julio (Facultat de Dret) 
- Serra Gómez, Berta (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
- Velasco Onrubia, Benjamín (Facultat de Dret) 
- Vidal Domínguez, Sergi (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 

D’acord amb l’article 21 del Reglament de règim intern del Claustre, es proclama 
automàticament sense necessitat de votació, com a membre del Consell de Govern, la 
candidata del personal investigador en formació. En la resta de col·lectius cal fer la 
votació. 

COMISSIÓ D’ESTATUTS 

PDI doctor amb vinculació permanent: 
- Alcolea Banegas, Jesús (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
- Boix Ferrero, Javier José (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- De la Guardia Cirugeda, Miguel (Facultat de Química) 
- Del Olmo Muñoz, Marcel·lí (Facultat de Ciències Biològiques) 
- García Wistädt, Ingrid María (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
- Hernández Fernández, María Asunción (Facultat d’Economia) 
- Jiménez Fortea, Francisco Javier (Facultat de Dret) 
- Juan Sánchez, José Ricardo (Facultat de Dret) 
- Miguel Dolz, Pablo Joaquín (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria) 
- Molina Alventosa, Juan Pedro (Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport) 
- Robles Sabater, Ferran (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 



- Solanes Corella, Ángeles (Facultat de Dret) 
- Suay Lerma, Ferran (Facultat de Psicologia) 
- Teodoro Peris, José Luis (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
- Vázquez de Agredos Pascual, María Luisa (Facultat de Geografia i Història) 

PDI no doctor o sense vinculació permanent: 
- Cerver Romero, María Elvira (Facultat d’Economia) 
- De la Encarnación Valcárcel, Ana María (Facultat de Dret) 
- Horcas López, Vicent (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
- Royo Ruiz, Isabel (Facultat de Ciències Socials) 

Personal investigador en formació: 
- Rey Segovia, Ana Clara (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 

Personal d’administració i serveis: 
- Cabrera Juan, Pedro (Facultat de Fisioteràpia) 
- Collado Martínez, María Teresa (Facultat d’Economia) 
- García López, Francisco (Servei de Biblioteques i Documentació) 
- González Montalt, Fernando (Facultat de Psicologia) 
- Rodríguez-Madridejos Ortega, Vicente (Facultat de Química) 
- Vicent Casañ, Laura (Facultat de Dret) 

Estudiantat: 
- Atienza Carbonell, Beatriz (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Galindo Chércoles, Paula (Facultat d’Economia) 
- Llinares Monllor, Claudia Francesca (Facultat de Ciències Biològiques) 
- López Piquer, David (Facultat de Ciències Socials) 
- Martí Ruiz, Abel Antonio (Facultat de Dret) 
- Nadal Mira, Eric (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
- Navarro Mahiques, Marcos (Facultat de Farmàcia) 
- Pelegi Torres, Joan Guido (Facultat de Dret) 

D’acord amb l’article 21 del Reglament de règim intern del Claustre, es proclamen 
automàticament sense necessitat de votació, com a membres de la Comissió 
d’Estatuts, el candidat i les candidates del personal docent i investigador no doctor o 
sense vinculació permanent i la candidata del personal investigador en formació. En la 
resta de col·lectius cal procedir a  la votació. 

COMISSIÓ DE PROFESSORAT 

PDI amb vinculació permanent: 
Grup I: 



- Marimón Durá, Rafael (Facultat de Dret) 
Grup II: 
- Fernández Garrido, Julio Jorge (Facultat d’Infermeria i Podologia) 
Grup III: 
- Calañas Continente, José Antonio (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
- Jerez Moliner, Ángel Felipe (Facultat de Geografia i Història) 
- Robles Sabater, Ferran (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
Grup IV: 
- Perucho Pla, Manel (Facultat de Física) 

PDI amb vinculació no permanent: 
Grup I: 
- Villar Aguilés, Alicia (Facultat de Ciències Socials) 
Grup II: 
- Inglés de la Torre, Marta (Facultat de Fisioteràpia) 
Grup III: 
- Horcas López, Vicent (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
- Monroig Climent, Vicent (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
- Villacañas de Castro, Luis Sebastián (Facultat de Magisteri) 
Grup IV: 
- Silvestre Camps, Miguel Ángel (Facultat de Ciències Biològiques) 

Personal investigador en formació: 
- Pulido Montes, Cristina (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 

Personal d’administració i serveis: 
- Celda Muñoz, Carlos Vicente (Servei de Recursos Humans PDI) 
- Ruiz Fernández, Irene (Jardí Botànic) 

Estudiantat: 
- Aliño Valls, María Pilar (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
- Blasco Granell, Gerard (Facultat d’Economia) 
- Piles Baldovín, Mireia (Facultat de Farmàcia) 

D’acord amb l’article 21 del Reglament de règim intern del Claustre, es proclamen 
automàticament sense necessitat de votació, com a membres de la Comissió de 
Professorat, els candidats i les candidates del personal docent i investigador permanent 
i no permanent dels grups I, II i IV, i la candidata del personal investigador en formació. 
En la resta de col·lectius cal fer la votació. 

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 



Personal investigador en formació: 
- Moll Noguera, Rafael (Facultat de Dret). 

Personal d’administració i serveis: 
- No hi ha candidatures. 

Estudiantat de doctorat: 
- No hi ha candidatures. 

D’acord amb l’article 21 del Reglament de règim intern del Claustre, es proclama 
automàticament sense necessitat de votació, com a membre de la Comissió 
d’Investigació, el candidat del personal investigador en formació. 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT 

Personal d’administració i serveis: 
- Carretero García, Mercedes (Facultat de Química) 
- Rodríguez-Madridejos Ortega, Vicente (Facultat de Química) 

D’acord amb l’article 21 del Reglament de règim intern del Claustre, es proclamen 
automàticament sense necessitat de votació, com a membres de la Comissió 
d’Avaluació de la Qualitat, el candidat i la candidata del personal d’administració i 
serveis. 

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Personal d’administració i serveis: 
- Sala Siscar, Josep Vicent (Servei d’Informàtica) 
- Signes Pérez, Raquel (Serveis Centrals) 
- Torrecillas Martínez, M. Aránzazu (Serveis Centrals) 

COMISSIONS INFORMATIVES O ASSESSORES DE LICITACIONS 

Estudiantat: 
- Beltrán Manjón, Néstor (Facultat de Geografia i Història) 
- Sanjuán Ortiz, Cecilia (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Yakubuv, Andriy (Facultat de Dret) 

D’acord amb l’article 21 del Reglament de règim intern del Claustre, es proclamen 
automàticament sense necessitat de votació, com a membres de les Comissions 
Informatives o Assessores de Licitacions, els candidats i la candidata de l’estudiantat. 

COMISSIÓ DE RECLAMACIONS 

Catedràtics o catedràtiques d’universitat: 



- López Ginés, María Concepción (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Serra Rodríguez, María Adela (Facultat de Dret) 
- Valor Micó, Enric Josep (Facultat de Física) 

En aquesta comissió no procedeix la proclamació automàtica sense necessitat de 
votació, ja que per a l’elecció dels membres de la Comissió de Reclamacions és 
necessària la majoria de vots emesos, sempre que aquesta majoria supere un terç del 
nombre total de membres del Claustre, és a dir, 96 vots en el cas d’aquesta sessió. 

JUNTA ELECTORAL 

PDI doctor amb vinculació permanent: 
SUPLENTS 
- Fabregat Monfort, Gemma (Facultat de Dret). 

Estudiantat: 
TITULARS 
- Cervantes i Gómez, Joan (Facultat de Dret). 
- Elizalde Monteagudo, Julia (Facultat d’Economia). 
- Mota Daza, Julián (Facultat de Geografia i Història). 
- Tierraseca Rodríguez, Jesús (Facultat d’Economia). 
SUPLENTS 
- No hi ha candidatures. 

D’acord amb l’article 21 del Reglament de règim intern del Claustre, es proclama 
automàticament sense necessitat de votació, com a membre de la Junta Electoral, la 
candidata del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent. 

Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 

CONSELL DE GOVERN 

PDI doctor amb vinculació permanent: 
- Almerich Silla, José Manuel (Facultat de Medicina i Odontologia). 97 vots. 
- Aradilla Marqués, María José (Facultat de Ciències Socials). 77 vots. 
- Casaña Granell, José (Facultat de Fisioteràpia). 90 vots. 
- Castro Mafé, Salvador (Facultat d’Economia). 81 vots. 
- García Martínez, Pascuala (Facultat de Física). 89 vots. 
- Lorente Carchano, María José (Facultat de Ciències Biològiques). 84 vots. 
- Maruenda Bataller, Sergio (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 96 vots. 
- Monterde García-Pozuelo, Juan Luis (Facultat de Ciències Matemàtiques). 93 vots. 
- Olavarría Iglesia, Jesús (Facultat de Dret). 78 vots. 
- Robles Sabater, Ferran (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 3 vots. 



PDI no doctor o sense vinculació permanent: 
- Monroig Climent, Vicente (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació). 8 vots. 
- Oltra Albiach, Miquel Àngel (Facultat de Magisteri). 47 vots. 
- Quinzá Redondo, Jacinto Pablo (Facultat de Dret). 70 vots. 

Personal d’administració i serveis: 
- Aparicio i Pla, Gabriel (Servei d’Informàtica). 15 vots. 
- Carrau Mellado, María José (Jardí Botànic). 2 vots. 
- Lluch López, Amparo (Facultat de Dret). 6 vots. 
- López Benedí, Carlos Javier (Col·legi Major Rector Peset). 7 vots. 
- Marí Grafiá, Francisco Rafael (Facultat de Medicina i Odontologia). 15 vots. 
- Vicent Casañ, Laura (Facultat de Dret). 4 vots. 

Estudiantat: 
- Ausina García, Santiago Juan (Facultat d’Economia). 3 vots. 
- Barrios Oliver, Laura (Facultat de Magisteri). 22 vots. 
- Beltrán Manjón, Néstor (Facultat de Geografia i Història). 0 vots. 
- Gómez Micó, Joan (Facultat de Física). 24 vots. 
- Jiménez Hortelano, David (Facultat de Magisteri). 25 vots. 
- Ortiz Gisbert, Jordi (Facultat de Geografia i Història). 19 vots. 
- Sáiz Lahiguera, Julio (Facultat de Dret). 26 vots. 
- Serra Gómez, Berta (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 25 vots. 
- Velasco Onrubia, Benjamín (Facultat de Dret). 7 vots. 
- Vidal Domínguez, Sergi (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació). 23 vots. 

COMISSIÓ D’ESTATUTS 

PDI doctor amb vinculació permanent: 
- Alcolea Banegas, Jesús (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació). 60 vots. 
- Boix Ferrero, Javier José (Facultat de Medicina i Odontologia). 54 vots. 
- De la Guardia Cirugeda, Miguel (Facultat de Química). 75 vots. 
- Del Olmo Muñoz, Marcel·lí (Facultat de Ciències Biològiques). 81 vots. 
- García Wistädt, Ingrid María (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 62 vots. 
- Hernández Fernández, María Asunción (Facultat d’Economia). 78 vots. 
- Jiménez Fortea, Francisco Javier (Facultat de Dret). 74 vots. 
- Juan Sánchez, José Ricardo (Facultat de Dret). 79 vots. 
- Miguel Dolz, Pablo Joaquín (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria). 74 vots. 
- Molina Alventosa, Juan Pedro (Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport). 46 
vots. 
- Robles Sabater, Ferran (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 5 vots. 
- Solanes Corella, Ángeles (Facultat de Dret). 76 vots. 



- Suay Lerma, Ferran (Facultat de Psicologia). 63 vots. 
- Teodoro Peris, José Luis (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 56 vots. 
- Vázquez de Agredos Pascual, María Luisa (Facultat de Geografia i Història). 52 vots. 

Personal d’administració i serveis: 
- Cabrera Juan, Pedro (Facultat de Fisioteràpia). 7 vots. 
- Collado Martínez, María Teresa (Facultat d’Economia). 18 vots. 
- García López, Francisco (Servei de Biblioteques i Documentació). 13 vots. 
- González Montalt, Fernando (Facultat de Psicologia). 14 vots. 
- Rodríguez-Madridejos Ortega, Vicente (Facultat de Química). 3 vots. 
- Vicent Casañ, Laura (Facultat de Dret). 5 vots. 

Estudiantat: 
- Atienza Carbonell, Beatriz (Facultat de Medicina i Odontologia). 36 vots. 
- Galindo Chércoles, Paula (Facultat d’Economia). 18 vots. 
- Llinares Monllor, Claudia Francesca (Facultat de Ciències Biològiques). 18 vots. 
- López Piquer, David (Facultat de Ciències Socials). 24 vots. 
- Martí Ruiz, Abel Antonio (Facultat de Dret). 17 vots. 
- Nadal Mira, Eric (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 17 vots. 
- Navarro Mahiques, Marcos (Facultat de Farmàcia). 32 vots. 
- Pelegi Torres, Joan Guido (Facultat de Dret). 32 vots. 

Es produeix un empat entre els candidats Eric Nadal Mira i Abel Antonio Martí Ruiz; 
queda proclamat com a membre de la Comissió d’Estatuts el candidat Eric Nadal Mira, 
després del sorteig realitzat en la mateixa sessió del Claustre. 

COMISSIÓ DE PROFESSORAT 

PDI amb vinculació permanent: 
Grup III: 
- Calañas Continente, José Antonio (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 4 
vots. 
- Jerez Moliner, Ángel Felipe (Facultat de Geografia i Història). 117 vots. 
- Robles Sabater, Ferran (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). 5 vots. 

PDI amb vinculació no permanent: 
Grup III: 
- Horcas López, Vicent (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació). 20 vots. 
- Monroig Climent, Vicent (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació). 8 vots. 
- Villacañas de Castro, Luis Sebastián (Facultat de Magisteri). 92 vots. 

Personal d’administració i serveis: 



- Celda Muñoz, Carlos Vicente (Servei de Recursos Humans PDI). 7 vots. 
- Ruiz Fernández, Irene (Jardí Botànic). 17 vots. 

Estudiantat: 
- Aliño Valls, María Pilar (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació). 17 vots. 
- Blasco Granell, Gerard (Facultat d’Economia). 30 vots. 
- Piles Baldovín, Mireia (Facultat de Farmàcia). 9 vots. 

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Personal d’administració i serveis: 
- Sala Siscar, Josep Vicent (Servei d’Informàtica). 5 vots. 
- Signes Pérez, Raquel (Serveis Centrals). 10 vots. 
- Torrecillas Martínez, M. Aránzazu (Serveis Centrals). 8 vots. 

COMISSIÓ DE RECLAMACIONS 

Catedràtics o catedràtiques d’universitat: 
- López Ginés, María Concepción (Facultat de Medicina i Odontologia). 142 vots. 
- Serra Rodríguez, María Adela (Facultat de Dret). 152 vots. 
- Valor Micó, Enric Josep (Facultat de Física). 172 vots. 

JUNTA ELECTORAL 

Estudiantat: 
TITULARS 
- Cervantes i Gómez, Joan (Facultat de Dret). 6 vots. 
- Elizalde Monteagudo, Julia (Facultat d’Economia). 8 vots. 
- Mota Daza, Julián (Facultat de Geografia i Història). 22 vots. 
- Tierraseca Rodríguez, Jesús (Facultat d’Economia). 18 vots. 

Per la qual cosa, es prenen els acords següents: 

ACUV 20/2017: "Proclamar membres del Consell de Govern els i les 
claustrals següents: 
PDI doctor amb vinculació permanent: 

- Almerich Silla, José Manuel (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Aradilla Marqués, María José (Facultat de Ciències Socials) 
- Casaña Granell, José (Facultat de Fisioteràpia) 
- Castro Mafé, Salvador (Facultat d’Economia) 
- García Martínez, Pascuala (Facultat de Física) 
- Lorente Carchano, María José (Facultat de C. Biològiques) 
- Maruenda Bataller, Sergio (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 



- Monterde García-Pozuelo, Juan Luis (Facultat de Ciències Matemàtiques) 
- Olavarría Iglesia, Jesús (Facultat de Dret) 

PDI no doctor o sense vinculació permanent: 
- Oltra Albiach, Miquel Àngel (Facultat de Magisteri) 
- Quinzá Redondo, Jacinto Pablo (Facultat de Dret) 

Personal investigador en formació: 
- Borges Blázquez, Raquel (Facultat de Dret) 

PAS: 
- Aparicio i Pla, Gabriel (Servei d’Informàtica) 
- López Benedí, Carlos Javier (Col·legi Major Rector Peset) 
- Marí i Grafià, Francesc (Facultat de Medicina i Odontologia) 

Estudiants: 
- Gómez Micó, Joan (Facultat de Física) 
- Jiménez Hortelano, David (Facultat de Magisteri) 
- Sáiz Lahiguera, Julio (Facultat de Dret) 
- Serra Gómez, Berta (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
- Vidal Domínguez, Sergi (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació)." 
 
ACUV 21/2017: "Proclamar membres de la Comissió d’Estatuts els i les 
claustrals següents: 
PDI doctor amb vinculació permanent: 
- Alcolea Banegas, Jesús (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
- Boix Ferrero, Javier José (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- De la Guardia Cirugeda, Miguel (Facultat de Química) 
- Del Olmo Muñoz, Marcel·lí (Facultat de Ciències Biològiques) 
- García Wistädt, Ingrid María (Facultat de Filologia, Traducció i  
Comunicació) 
- Hernández Fernández, María Asunción (Facultat d’Economia) 
- Jiménez Fortea, Francisco Javier (Facultat de Dret) 
- Juan Sánchez, José Ricardo (Facultat de Dret) 
- Miguel Dolz, Pablo Joaquín (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria) 
- Molina Alventosa, Juan Pedro (Facultat de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport) 
- Solanes Corella, Ángeles (Facultat de Dret) 
- Suay Lerma, Ferran (Facultat de Psicologia) 
- Teodoro Peris, José Luis (Facultat de Filologia, Traducció i  Comunicació) 
- Vázquez de Agredos Pascual, María Luisa (Facultat de Geografia i Història) 

PDI no doctor o sense vinculació permanent: 
- Cerver Romero, Elvira (Facultat d’Economia) 



- De la Encarnación Valcárcel, Ana María (Facultat de Dret) 
- Horcas López, Vicent (Facultat de Filosofa i Ciències de l’Educació) 
- Royo Ruiz, Isabel (Facultat de Ciències Socials) 

Personal investigador en formació 
- Rey Segovia, Ana Clara (Facultat de Filologia, Traducció i  Comunicació) 

PAS: 
- Cabrera Juan, Pedro (Facultat de Fisioteràpia) 
- Collado Martínez, María Teresa (Facultat d’Economia) 
- García López, Francisco (Servei de Biblioteques i Documentació) 
- González Montalt, Fernando (Facultat de Psicologia) 

Estudiants: 
- Atienza Carbonell, Beatriz (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Galindo Chércoles, Paula (Facultat d’Economia) 
- Llinares Monllor, Claudia Francesca (Facultat de Ciències Biològiques) 
- López Piquer, David (Facultat de Ciències Socials) 
- Nadal Mira, Eric (Facultat de Filologia, Traducció i  Comunicació) 
- Navarro Mahiques, Marcos (Facultat de Farmàcia) 
- Pelegi Torres, Joan Guido (Facultat de Dret)." 
 
ACUV 22/2017: Proclamar membres de la Comissió de Professorat els i les 
membres de la comunitat universitària següents: 
PDI amb vinculació permanent : 
Grup I: Marimón Durá, Rafael (Facultat de Dret) 
Grup II: Fernández Garrido, Julio Jorge (Facultat d’Infermeria i Podologia) 
Grup III: Jerez Moliner, Ángel Felipe (Facultat de Geografia i Història) 
Grup IV: Perucho Pla, Manel (Facultat de Física) 

PDI amb vinculació no permanent: 
Grup I: Villar Aguilés, Alicia (Facultat de Ciències Socials) 
Grup II: Inglés de la Torre, Marta (Facultat de Fisioteràpia) 
Grup III: Villacañas de Castro, Luis Sebastián (Facultat de Magisteri) 
Grup IV: Silvestre Camps, Miguel Ángel (Facultat de Ciències Biològiques) 

Personal investigador en formació: 
- Pulido Montes, Cristina (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 

PAS: 
- Ruiz Fernández, Irene (Jardí Botànic) 

Estudiants: 
- Blasco Granell, Gerard (Facultat d’Economia)." 
 



ACUV 23/2017: "Proclamar membres electes de la Comissió d’Investigació 
els i les membres de la comunitat universitària següents: 
Personal investigador en formació: 
- Moll Noguera, Rafael (Facultat de Dret) 

PAS: 
- Vacant 

Estudiant de doctorat: 
- Vacant." 
 
ACUV 24/2017: "Proclamar membres de la Comissió d’Avaluació de la 
Qualitat dels Serveis Universitaris els i les membres de la comunitat 
universitària següents: 
PAS: 
- Carretero García, Mercedes (Facultat de Química) 
- Rodríguez-Madridejos Ortega, Vicente (Facultat de Química)." 
 
ACUV 25/2017: "Proclamar membres de la Comissió de Política Lingüística 
els i les membres de la comunitat universitària següents: 
PAS: 
- Signes Pérez, Raquel (Servei d’Informació i Dinamització) 
- Torrecillas Martínez, M. Aránzazu (Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura)." 
 
ACUV 26/2017: "Proclamar membres de les comissions informatives o 
assessores de licitacions els i les membres de la comunitat universitària 
següents: 
Estudiantat: 
- Beltrán Manjón, Néstor (Facultat de Geografia i Història) 
- Sanjuán Ortiz, Cecilia (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Yakubuv, Andriy (Facultat de Dret)." 
 
ACUV 27/2017: "Proclamar membres de la Comissió de Reclamacions els i 
les membres de la comunitat universitària següents: 
Catedràtics o catedràtiques d’universitat: 
- López Ginés, M. Concepción (Facultat de Medicina i Odontologia) 
- Serra Rodríguez, M. Adela (Facultat de Dret) 
- Valor i Micó, Enric Josep (Facultat de Física)." 
 
ACUV 28/2017: "Proclamar membres de la Junta Electoral els i les 
membres de la comunitat universitària següents: 



TITULARS 
Estudiantat: 
- Mota Daza, Julián (Facultat de Geografia i Història) 
- Tierraseca Rodríguez, Jesús (Facultat d’Economia) 

SUPLENTS 
PDI doctor amb vinculació permanent: 
- Fabregat Monfort, Gemma (Facultat de Dret) 

Estudiantat: 
- Vacant 
- Vacant." 

 

Punt 6. Informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs acadèmic 2016-
2017 

El moderador dóna la paraula a la síndica de Greuges, la professora Elena Grau Almero. 

La síndica de Greuges indica que en compliment del que disposa l’article 237è dels 
Estatuts de la Universitat de València, es presenta aquest informe al Claustre sobre les 
actuacions realitzades per la Sindicatura Universitària de Greuges durant el curs 2016-
2017. 

Res més lluny de la seua intenció que la presentació d’aquesta memòria anual siga un 
acte rutinari, més aviat els agradaria que fóra una ocasió per a fer balanç i per a poder 
contribuir a la millora de la nostra universitat. Sens dubte, el principal sentit que pot 
tindre aquest informe és servir per a incentivar un procés de reflexió sobre les raons 
que varen motivar les queixes. Aquest informe pretén mostrar la complexitat de les 
relacions al si de la nostra universitat mitjançant el volum d’expedients tramitats a la 
Sindicatura Universitària de Greuges. 

“Tal com vàrem fer en la presentació de l’informe anterior, la informació sobre els 
expedients que s’han tramitat al llarg del curs 2016-2017 s’han estructurat a partir de 
cinc indicadors: tipus d’expedients, col·lectius i gènere, estat de l’expedient, tipus de 
resolució i temes.” Indicadors que passa a exposar d’una manera resumida a 
continuació. 

Tenint en compte els tipus d’expedients, s’han atès 124 expedients, dels quals 86 
corresponen a reclamacions i 38 a consultes, que suposen el 69% i el 31% 
respectivament dels assumptes tractats. Aquests expedients corresponen a les 
consultes i reclamacions de 297 persones, algunes de les quals són col·lectives, encara 
que la majoria són individuals. 



Pel que fa a l’indicador de col·lectius i gènere, es pot veure com 133 expedients han 
estat presentats per dones i 164 per homes. Per col·lectius, la major part dels 
expedients corresponen a l’alumnat, i  representen el 84% del total, mentre que les 
intervencions del PDI representen el 8%, les del PAS el 7% i les del col·lectiu del PIF 
representen tan sols l’1% del total. Es pot assenyalar que del total de 249 estudiantes i 
estudiants que han acudit a la Sindicatura, el 93% pertany a l’alumnat de grau i 
llicenciatura, mentre que el 5% procedeixen de l’alumnat de postgrau i el 2% restant 
representen altres tipus d’estudiants com de la Nau Gran, extensió universitària, etc. 

En relació a la distribució per gènere, els homes han presentant més expedients que les 
dones, 55% davant el 45%, i respecte a l’alumnat, són els estudiants de grau i 
llicenciatura els que més incidències han presentat. 

Pel que fa a l’estat de l’expedient, s’han resolt 99 expedients, el 80%, dels expedients es 
troben en situació de suspens fins que es resolguen en altres instàncies de la 
Universitat, 10 expedients no han estat admesos perquè es tractava de temes que 
afectaven persones que no eren membres de la comunitat universitària, i en 13 casos 
han desistit de continuar els expedients. 

En relació al tipus de resolució, els expedients tramitats han estat favorables en el 36% 
dels casos i desfavorables en el 44% dels casos, el 2% es troba en situació de suspens i 
el 18% restant han estat desestimats. 

Del total de 124 expedients tramitats durant el curs 2016-2017, els més nombrosos, 82 
expedients, corresponen al col·lectiu de l’alumnat; hi destaquen els temes relatius al 
procés de matrícula, als criteris de valoració i a l’incompliment de programes, 11 
expedients en cadascun d’aquests casos, seguits de problemes relacionats amb beques 
i ajudes, i la resta d’expedients que afecten el col·lectiu de l’alumnat apareixen amb 
freqüències relatives inferiors al 5%, com és el cas de problemes sobre l’expedició de 
títols i certificats, 4 casos, devolució del pagament de taxes o conflictes amb el 
professorat, 4 casos en cadascun, transferència o reconeixement de crèdits, 3 
expedients, però un d’aquests expedients és col·lectiu i afecta 107 persones. 

Pel que fa al col·lectiu del personal d’administració i serveis, els temes que s’han 
presentat corresponen a la promoció de la carrera professional, 21 expedients, i als 
conflictes personals amb el superior jeràrquic. 

El col·lectiu del personal docent i investigador ha generat 17 expedients sobre diferents 
temes, en total 9. Els que apareixen amb major freqüència són els conflictes amb 
òrgans de la Universitat, 4 casos, convocatòria de places de professorat, amb 3 casos, 
convocatòries d’ajudes amb 2, i altres tipus d’expedients relatius sobre tot a conflictes 
amb l’alumnat o amb un altre membre del PDI. 



El col·lectiu del personal investigador en formació ha generat 3 consultes a la 
Sindicatura, relatives a la tramitació de les beques, al règim de dedicació dels seus 
estudis i al reconeixement dels seus serveis. 

“Si comparem les dades amb les dels darrers cinc cursos, podem observar que durant 
el curs 2016-2017 el nombre total d’expedients respecte al passat curs s’ha 
incrementat en un nombre de 15 casos, de 109 a 124, sense arribar a sobrepassar els 
dels cursos anteriors. 

Si analitzem les dades per col·lectius, els expedients referits al PDI han augmentat en 2 
respecte al curs anterior, de 15 a 17, i no obstant això la seua freqüència relativa es 
manté dins del que és habitual en els darrers cinc cursos, entre el 13% i el 14%, amb 
excepció del 2014, en què no va arribar al 3%. 

En canvi, la proporció d’expedients relatius al PAS augmenta més de 10 punts respecte 
al curs anterior, i representa quasi el 18% del total per a aquest curs 2016-2017. 

Els expedients presentats pel PIF, representen tan sols el 2,42%, i són la proporció més 
alta d’aquest col·lectiu durant els últims cinc anys. 

Pel que fa als expedients que corresponen al col·lectiu de l’alumnat, baixen en 
proporció respecte als darrers cinc anys, i representen el 66% del total per al curs 2016-
2017. Ara bé, en el cas de les intervencions referides als estudiants i a les estudiantes, 
les que corresponen als de grau o antigues llicenciatures romanen amb unes 
freqüències al voltant del 78%, i s’incrementen un poc respecte al curs anterior. En 
canvi, observem un descens en els casos referits als estudiants i a les estudiantes de 
postgrau, que baixen del 20% al 14,6%. 

En aquest curs 2016-2017, continua la tendència en general dels darrers tres cursos, en 
els quals es produeix un descens del nombre d’intervencions relacionades amb el 
col·lectiu de l’alumnat i un increment d’aquelles relacionades amb el PDI, el PAS i el PIF. 
Si desglossem els resultats per gènere, en el curs 2016-2017 observem com continua la 
tendència que es va iniciar el curs anterior, en el sentit que són menys els expedientes 
presentats per les dones (45%) davant els presentats pels homes (55%)”. 

A continuació passa a comentar les activitats que ha fet la Sindicatura Universitària de 
Greuges en relació amb altres institucions similars de la resta de l’estat que formen la 
CEDU, la Conferència Estatal de Defensors Universitaris. Al novembre de 2016, va tenir 
lloc el XIX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, organitzat per la Universitat 
de Còrdova, al qual va assistir amb el seu equip de vicesíndics, Xelo María López com a 
vicesíndica de PAS, i Óscar Moreno Delgado com a vicesíndic d’estudiants. En aquesta 
reunió es varen tractar temes com la contribució dels defensors universitaris en la 



millora de la transparència i el bon govern universitari, l’assetjament dins de l’àmbit 
universitari i també la conciliació de la vida laboral i familiar en la universitat. 

En el marc de les universitats de la Xarxa Vives, també es va celebrar la X Trobada de 
Síndics de Greuges, Defensors i Mediadors Universitaris de la Xarxa Vives, al juliol a la 
Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Les sessions de treball es varen centrar en temes 
relatius a la independència dels síndics, defensors i mediadors universitaris, així com en 
les normatives que regulen les seues actuacions, i també es va tractar sobre les 
absències justificades dels estudiants a classe o als exàmens. 

D’altra banda, anteriorment ja es va celebrar una reunió al mes de gener, a la seu de la 
Universitat d’Alacant a Benissa, amb els síndics i defensors de les universitats públiques 
valencianes, per compartir temes en comú i establir línies de col·laboració. 

Continuant amb aquesta relació amb altres sindicatures i defensories universitàries, 
assenyala que va ser nomenada membre de l’executiva de la CEDU al març de 2017, 
amb la qual cosa va participar en reunions d’aquesta comissió executiva que va  
celebrar una jornada de debats sobre la crisi de drets a les universitats i la tasca de les 
defensories universitàries. 

Indica que com ja varen fer el curs anterior, volen retre comptes davant el Claustre del 
pressupost econòmic que té assignat la Sindicatura Universitària de Greuges per dur 
endavant les seues activitats. Els ingressos i les despeses estan referits segons la part 
de l’any pressupostari i afecten els anys 2016 i 2017. 

El pressupost per a l’exercici de l’any 2016 destinat a la Sindicatura Universitària de 
Greuges va ser de 5.301 euros i per a l’any 2017 de 4.771 euros. Les despeses durant el 
curs 2016-2017 són les que es deriven de viatges i dietes relacionades amb les 
trobades amb altres defensors universitaris de la CEDU o de la Xarxa Vives, i també 
estan contemplades en aquest informe econòmic les despeses derivades de la compra 
de material d’oficina no inventariable i les quotes de les despeses de telèfon. En total 
les despeses arriben a 3.046,94 euros. 

I per acabar aquest informe, vol fer-ne unes reflexions i valoracions. En aquest curs 
2016-2017 han arribat més expedients que en cursos anteriors, cal preguntar-se si es 
significatiu. Ha de recordar als membres del Claustre que, com ja ha dit en altres 
ocasions, des de la Sindicatura Universitària de Greuges tracten de vetlar pels 
interessos de tots els membres de la comunitat universitària, i procuren solucionar els 
problemes plantejats de la manera més àgil possible. És important aquesta 
immediatesa a l’hora de resoldre els expedients i, sobretot, d’obtenir una resposta. Les 
persones que acudeixen a la Sindicatura cerquen habitualment discreció i la major 
confidencialitat possible, de manera que, llevat que siga imprescindible per les 



mateixes circumstàncies de l’actuació sol·licitada, no es facilita la identitat del 
reclamant. Aquest informe no entra en el detall de les diverses actuacions, i això amb 
la voluntat clara de preservar la confidencialitat que acabem d’esmentar. 

Assenyala que algunes de les queixes que els arriben indiquen que els terminis de 
resposta de la Universitat, tant per alguns òrgans o serveis i també per part del 
professorat i per algunes comissions, són massa grans per a solucionar alguns 
problemes, i això genera angoixes i problemes que acaben per arribar a la Sindicatura 
de Greuges. 

I afegeix que: “El nombre d’expedients, com ja hem comentat, ha augmentat, però no 
els presentats pel col·lectiu de l’alumnat, que baixa en percentatge. Aquesta baixada es 
pot relacionar amb l’increment dels expedients d’altres col·lectius, com són el PAS, el 
PDI i el PIF. En el cas dels primers, expedients relatius, sobretot, a la carrera 
professional. 

En el cas de les intervencions referides a l’alumnat, els temes que ens arriben a la 
Sindicatura de Greuges estan relacionats, per una banda, amb l’administració, que són 
el 34% del total (preinscripció, procés de matrícula, anul·lació de crèdits, expedició de 
títols, transferència i/o reconeixement de crèdits...), i d’altra banda, són expedients 
relacionats amb la docència i amb temes acadèmics en general, un 15%, com són els 
criteris de valoració, incompliment dels programes o de les guies docents, revisió, 
impugnació de qualificacions, etc. 

Entre els temes que afecten l’alumnat, voldria fer esment d’algun cas, en particular dels 
que apareixen en la figura 12. Els casos més habituals són els relacionats amb les 
matrícules. De vegades es refereixen a l’ordenació informàtica per al torn de matrícula 
i, sobretot, al problema que es deriva de la falta d’alguna avaluació a temps. En el cas 
de l’avaluació dels TFG és molt greu, perquè en alguns casos dificulta una matrícula 
posterior en els màsters. 

També són freqüents les denúncies dels incompliments de les guies docents, en 
particular dels criteris d’avaluació. Cal recordar que la guia docent és una espècie de 
contracte amb l’alumnat, en la qual el professorat es compromet a impartir uns temes 
perquè els alumnes adquirisquen unes competències que s’avaluaran amb un sistema 
que s’indica en aquesta guia docent i no en cap altre lloc. 

Cal parar atenció especial a la queixa col·lectiva presentada per un nombrós grup 
d’alumnes (107), que tenen la titulació de Tècnic Superior en Formació Professional, i 
als quals la nostra universitat no reconeix fins als 30 crèdits en cursar una titulació de 
Grau, d’acord amb el que s’assenyala en el RD 1618/2011 sobre el reconeixement 
d’estudis en l’àmbit de l’educació superior. La causa és la manca d’un acord signat entre 



la Generalitat Valenciana i la nostra universitat. Això passa en unes titulacions i no en 
totes, de manera que hi ha un greuge comparatiu entre els alumnes de la nostra 
universitat: uns a qui sí que se’ls reconeix la titulació superior en Formació Professional 
i altres a qui no se’ls reconeix aquests crèdits, i caldria solucionar-ho abans que acaben 
la seua graduació, perquè alguns ja n’han fet tres o quatre anys. 

Voldria fer esment, en particular, al cas d’uns alumnes que han reclamat perquè no 
se’ls ha aplicat l’excepció de pagar taxes havent acabat els seus estudis de grau amb la 
qualificació d’excel·lent o matrícula d’honor. El Ministeri d’Educació sí que ho 
contempla en una ordre ministerial de 30-4-1990, la qual regula el procediment 
d’expedició de determinats títols i diplomes oficials d’educació superior i postgrau. No 
obstant això, la normativa de la nostra comunitat autònoma no contempla aquestes 
excepcions. La Universitat de València s’acull a aquesta normativa autonòmica. Ara bé, 
quan aquesta síndica ha transmès el problema a la nostra vicerectora d’Estudis ha estat 
molt sensible i està estudiant si és viable econòmicament que es puga aplicar, encara 
que no podria fer-se de forma retroactiva. Vol agrair aquesta sensibilitat per a corregir 
un greuge dels nostres estudiants respecte als d’altres comunitats autònomes on sí que 
estan exempts de pagar aquestes taxes, i també ha d’agrair a aquests estudiants que, 
encara que a ells no se’ls aplicarà aquesta exempció, han posat el problema en 
coneixement de la Sindicatura de Greuges perquè puguem avançar i tenir una 
Universitat més justa. 

També, com en cursos anteriors, els temes relacionats amb problemes econòmics 
continuen estant presents i són especialment importants, atès que vivim en una època 
en què encara no han passat les dificultats econòmiques per a un gran nombre de 
persones que estudien i treballen en la nostra universitat. Segurament aquests 
problemes són més nombrosos que els que hi arriben a la Sindicatura. Els més 
freqüents estan relacionats amb les beques, ajudes, devolució i pagament de taxes en 
el cas dels estudiants, i pel que fa al PIF, al PAS i al PDI en temes recurrents com són la 
promoció professional. 

Els problemes derivats de la conflictivitat interpersonal entre els membres de la 
comunitat universitària afecten, entre tots els col·lectius, 15 expedients, i representen 
el 12% del total. Aquest tipus de problemes tenen gran rellevància per a les persones 
que els pateixen i són els que més dificultats presenten per a arribar a un resultat 
satisfactori. En el context del món actual, en el qual la societat es manifesta 
desenganyada i crispada, es pot esperar que en llocs com la universitat puguem trobar 
serenitat i concòrdia. En particular, perquè hem de ser model per al nostre alumnat, 
que constitueix el futur pròxim i tenim la responsabilitat social de coparticipar en la 
seua formació i desenvolupament com a adults i adultes. La Sindicatura de Greuges vol 



donar suport perquè això siga possible, actuant sempre amb els objectius d’equitat, 
racionalitat i diàleg. 

Amb la relació de greuges que acabe de transmetre al Claustre, no voldria fer una 
impressió de conflictivitat permanent al si de la nostra Universitat. Impressió que, per 
fortuna, es revela falsa, més prompte al contrari, no hi ha grans disfuncions en les 
seues actuacions, i si tenim en compte el nombre de persones que formem la 
Universitat de València, unes 60.000 o més, els diferents col·lectius, centres, campus i 
nombre de persones i d’hores que hi passem, es pot considerar que la Universitat ha 
fet un ús discret d’acudir a la Sindicatura. 

A la Sindicatura de Greuges hem perseverat en la tasca d’atendre les consultes de 
manera que la persona sol·licitant trobara una solució al problema plantejat que 
evitara perjudicis i conflictes. Han estat molt poques les consultes que han derivat cap 
a una queixa, situació que es produeix quan la persona o el servei afectat no han estat 
receptius a les recomanacions o als suggeriments de la Sindicatura en l’exercici d’una 
gestió mediadora. 

Quan es possible aplegar a una solució satisfactòria a través de la nostra gestió, és 
immensa la satisfacció que es deriva de sentir-nos útils; quan no ho aconseguim, 
tractem de no perdre el coratge i centrar-nos, immediatament, en un altre expedient, 
amb tots els mitjans de què disposem al nostre abast. 

Difondre la confiança en el poder de l’argumentació és, sense dubte, la part més noble 
de la missió que a la Sindicatura se li encomana, perquè amb això es possibilita una 
cultura universitària d’introduir canvis basats en la primacia del raonament. 

Des de la Sindicatura ens esforcem cada dia per contribuir a aqueix objectiu i, un any 
més, hem d’insistir en el fet que tal tasca no seria possible sense la permanent 
col·laboració que sempre ens han prestat els diversos òrgans i serveis a què hem 
acudit”. 

Abans de finalitzar, desitja reiterar el seu agraïment a totes les persones que mitjançant 
els diferents serveis han donat suport a l’actuació de la Sindicatura i han sabut veure 
que l’existència d’aquest òrgan, amb independència de qui el represente, és una aposta 
per la qualitat, els beneficiaris de la qual som tots. La Sindicatura, lluny de ser una 
inspecció de serveis o una simple oficina de queixes i reclamacions, pretén erigir-se en 
la plataforma col·lectiva des de la qual tots puguem contemplar el conflicte com un 
element de progrés i millora institucional. “Com a síndica de Greuges, se m’ha atorgat 
l’honor de contribuir, des de la imparcialitat i independència consubstancial al càrrec, a 
canalitzar aquests conflictes i procurar cercar solucions integradores. No obstant això, 
cal reconèixer que són moltes les persones que cada dia m’ajuden a afrontar aquesta 



tasca, de manera que els possibles èxits són també seus. Cadascuna d’elles sap que té  
la meua sincera gratitud. El reconeixement ha de ser públic en el cas de les persones 
que ens acompanyen en la Sindicatura: Xelo María López, vicesíndica de PAS, i Òscar 
Moreno, vicesíndic d’estudiants, i no vull oblidar-se d’Áurea Castellano, la nostra 
administrativa, sense la qual el nostre treball es faria molt més complicat. 

Gràcies, finalment, a tots aquells que han confiat en la Sindicatura i a aquells que ens 
han fet arribar suggeriments i crítiques, perquè tant els uns com els altres ens ajuden a 
avançar pel camí que el Claustre ens indica. I com què és Nadal pràcticament, és el 
nostre desig que passeu un bon Nadal i un bon any 2018. Gràcies”. 

El moderador obri un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud de paraula. 

 

Punt 7. Torn obert de paraules 

Néstor Beltrán Manjón diu que des del Bloc d’Estudiants Agermanats volen fer 
referència a aquesta jornada d’avui, 21 de desembre. Però si se li permet, no parlarà 
del Claustre, li agradaria fer referència a les eleccions que avui hi ha al Principat. Unes 
eleccions amb total falta de garanties democràtiques, que han estat convocades de 
forma autoritària des de Madrid, per un govern postfranquista i els seus col·laboradors 
del 155. Per tant, volen solidaritzar-se amb el seus germans del nord i donar el seu 
suport als presos polítics que avui encara són a la presó, de manera que queda així, per 
tant, soterrada la llibertat d’expressió i la mateixa democràcia. 

José Pascual Martínez Folch, estudiant de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i 
representant del Bloc d’Estudiants Agermanats, diu que des del campus de Burjassot 
els agradaria saber per què la vaga de metro i tramvies s’està allargant tant, sense 
veure cap solució a la vista. Actualment els estudiants de la Universitat depenen 
totalment d’aquests mitjans per a arribar als centres d’estudi. A banda dels problemes 
ja coneguts dels transport públic, siga durada del viatge, costos, tipus de transport, 
etc., se suma el problema de la vaga per als que necessiten arribar al campus de 
Burjassot-Paterna. Indica que són conscients de la lluita que els treballadors i les 
treballadores estan duent a terme per la defensa dels seus drets laborals. No obstant 
això, es pregunten si la Universitat de València podria fer pressió perquè els 
treballadors i ferrocarrils pogueren arribar a un acord com més prompte possible. 

Marta Meneu Borja, com a representant del sindicat estudiantil Bloc d’Estudiants 
Agermanats, vol plantejar una qüestió a l’equip rectoral sobre l’estat actual del Pla de 
sostenibilitat de la Universitat de València aprovat l’any 2011. Primerament els 
agradaria saber si continua en vigor o si està acabat, si hi ha cap estudi o indicadors 
que detallen i expliquen el seu impacte o resultat, i en el cas que el pla estiga acabat, 



els agradaria saber també si s’ha previst l’elaboració d’un nou pla de sostenibilitat. 
Finalment, des del BEA proposen que en el Claustre següent s’incloga un punt per tal 
de tractar aquesta qüestió i així poder presentar propostes amb la finalitat de millorar 
la relació de la nostra universitat amb el medi ambient, que, com tots sabem, és una 
necessitat urgent. 

Abel Antonio Martí Ruiz, de l’associació d’estudiants SAÓ, diu que no sabia com iniciar 
la seua intervenció, així que vol que se li permeta començar demanant disculpes, 
disculpes sinceres a totes les estudiantes perquè l’educació universitària no ha estat 
capaç de lluitar contra una societat masclista que persegueix les dones, les maltracta i 
les cosifica, “perquè la universitat no ha estat capaç de trencar les barreres i els sostres 
de vidre que us impedeixen a arribar a ser allò pel que heu treballat amb molt d’esforç. 
Disculpes perquè la pròpia universitat reprodueix aquestes conductes, aquestes 
situacions, aquesta xacra intolerable que no ens permet avançar en la construcció 
d’una societat igual”. Demana disculpes a tot l’estudiantat que s’haja pogut sentir 
discriminat o estigmatitzat per una discapacitat: no és la discapacitat la que fa difícil la 
vida, sinó els pensaments i les accions de la resta. Demana disculpes a les persones 
amb diferents identitats sexuals perquè el model educatiu no ha contribuït a defensar 
que la sexualitat de cada persona és la millor carta de presentació que podem oferir al 
món. Demana disculpes als milers d’estudiants que dia a dia han de compaginar els 
estudis amb el treball per poder pagar les seues carreres, a aquells i aquelles que s’han 
vist en la situació de decidir de deixar d’estudiar perquè les beques els han estat 
denegades. Disculpes perquè les condicions econòmiques de la família encara 
determinen la possibilitat d’accedir a la universitat. I demana disculpes perquè 
l’associacionisme estudiantil no ha aconseguit despertar la consciència social de 
l’estudiantat universitari valencià. Assumeixen que la confrontació electoral entre 
associacions no els ha portat enlloc, que és moment de buscar noves vies de solució i 
nous models que no ens tornen a portar ací a demanar disculpes per no haver sigut 
capaços de contribuir des de la representació estudiantil a canviar aquesta realitat. Diu 
que a SAÓ tenen propostes, projectes, ganes i il·lusió. És el moment de construir una 
nova etapa basada en idees i valors, de fer de la Universitat de València un espai de 
convivència col·lectiva integrador i inclusiu, públic, sense importar la llengua ni la 
religió en la qual ens comuniquem amb el món, de sembrar esperits crítics i persones 
lliures, ara és l’hora de convertir en referent la Universitat de València, de situar-la en 
l’avantguarda de la societat valenciana. «Així, hui us demanem que adquirim tots un 
compromís, que siguem capaços de treballar i col·laborar entre nosaltres, professors, 
estudiants, funcionaris, tots els col·lectius que som en el Claustre, amb una única 
voluntat, obrir espais de debat i de diàleg, de fer de les nostres idees un instrument de 
treball i de les nostres veus una arma plena d’esperança. Nosaltres contribuirem a 



transformar aquesta Universitat de dalt a baix, sempre que implique la defensa de 
l’estudiantat, trobareu en SAÓ la total disponibilitat i les conviccions més fermes. No 
ens demaneu que us acompanyem en altres viatges, les persones que estudien ací són 
innegociables. Ajudem-nos tots junts a construir la més bonica de les utopies”. 

Joan Guido Pelegi Torres vol dirigir una pregunta tant a l’equip deganal de la Facultat de 
Dret com a l’equip rectoral. És relativa a la qüestió a les propostes defensades per 
l’Assemblea de Ciències Polítiques, una assemblea que ha reunit tots els col·lectius 
d’estudiants del Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Pública a la Facultat de 
Dret, i era per a demanar als dos òrgans a què ha fet referència si ha començat l’estudi 
per a la implantació de les mesures que demanen o la seua viabilitat, com la creació de 
un departament propi de ciències polítiques o la possibilitat d’incloure el grau de 
Ciències Polítiques i de l’Administració Pública dins de la Facultat de Ciències Socials. 
De la mateixa forma, proposen des del Bloc d’Estudiants Agermanats que aquest punt 
siga tractat de forma més àmplia en el pròxim Claustre i que siga inclòs en l’ordre del 
dia. 

Benjamín Velasco Onrubia, com a president d’una entitat que aglutina associacions 
independents a escala de facultat, gent de Farmàcia, gent del doble grau de Dret i 
Ciències Polítiques, diu que els agradaria fer una intervenció un poc més general sobre 
els posicionaments que tenen respecte a la política universitària. Un dels seus 
interessos és sobretot la qualitat. Entenen i han comprés la situació que ha viscut la 
Universitat de dificultats al llarg d’aquesta crisi econòmica, i saben que el seu paper ha 
estat especialment complicat a l’hora de manejar aquesta situació i tractar d’evitar que 
ens afectara i que afectara la qualitat de la docència. Per això, encara que són 
conscients que la Universitat ha fet un esforç especialment complex al llarg d’aquesta 
última etapa, i que sembla que estem eixint d’eixa etapa, com vàrem veure amb 
l’última mesura anunciada, amb la creació de noves places de càtedres i de promoció 
interna, diu que “és cert que som molts els estudiants que ens toca patir a vegades l’ús 
i l’abús de la figura del professorat associat i de la precarietat de l’ensenyament i la 
docència que això suposa”. No és estrany que moltes vegades, la majoria dels 
problemes que han tingut alguns, entre els quals es troba ell mateix, no hagen sigut 
amb un altre tipus de professorat, sinó que hagen sigut amb professors associats. 
Passant a altres coses, també els preocupa evidentment la reculada que ha patit la 
participació, és a dir, explica que “no podem parlar del context de les eleccions 
democràtiques que hem tingut, quan el sector de l’alumnat ha participat probablement 
menys que mai en la seua sèrie històrica, amb aproximadament un 12% de 
participació. Tenint en compte el desori que han suposat les eleccions en algunes 
facultats, com per exemple la Facultat de Dret, on algunes associacions vàrem patir que 
la llista de membres d’una candidatura, gent d’una mateixa classe, no varen poder 



votar perquè el cens electoral estava partit entre dues facultats, o qüestions com al 
final el retard en la implantació del vot electrònic, perquè si bé es cert que la 
democràcia té una litúrgia que ens importa, no fa falta que la sentim amb tot el seu 
pes, i crec que el vot electrònic hauria de ser ja quasi obligatori per a pròximes cites 
electorals, sobretot si volem que la participació de l’alumnat finalment no es 
convertisca en una paraula buida, i també per a aprofitar l’augment de la vida 
universitària i per a tractar que aquelles organitzacions, sobretot les sectorials, que 
estem més a tractar de desenvolupar l’estudiant en la seua faceta personal i 
professional, i que no tenim res més enllà que els interessos d’ajudar en el seu 
desenvolupament, puguem organitzar activitats”. Han trobat a faltar el suport 
institucional que en altres èpoques sí que estaven rebent d’aquesta universitat, potser 
augmentar-ne la quantia o fer una convocatòria de subvencions per a actes acadèmics 
singulars, no ja les dues úniques convocatòries que hi ha segon el semestre, sinó una 
convocatòria per a actes d’interès acadèmic de caràcter singular. “Per exemple, ELSA 
celebra el seu 30 aniversaris d’ací a poc i va ser fundada en aquesta universitat. 
Probablement no encaixe dins de cap de les dues convocatòries de subvencions que té 
aquesta universitat, i no obstant això pot ser un esdeveniment que pose també 
aquesta universitat en el mapa de cara a tercers estudiants. Qüestions com aquesta són 
les que a nosaltres ens interessen i en què ens trobaran reivindicant-les, parlant-les, i 
proposant-les en futurs claustres”. 

El rector dóna les gràcies a tots els que han intervingut i intentarà fer un resum dels 
aspectes que s’han plantejat. A José Pascual Martínez li respon que per descomptat 
establiran algun contacte amb ferrocarrils valencians per veure de quina manera es pot 
influir-hi o saber-ne quines són les causes i com es pot tancar al més aviat possible, 
perquè en efecte, aquesta universitat, per la seua diversificació geogràfica, en el sentit 
que té tres campus universitaris, edificis al centre de la ciutat i seus universitàries fora 
de l’àrea metropolitana, necessita evidentment una connectivitat molt apropiada i diu 
que: “Som conscients des de fa temps que algunes de les connexions ni per tramvia ni 
per bus estan adequadament resoltes, i per tant establirem, dins de l’interès per la 
connectivitat entre els campus universitaris i l’atenció al nostre estudiantat, algun 
contacte per veure’n exactament causes i possibles solucions. 

El Pla de sostenibilitat de la Universitat de València no té un termini prefixat, és a dir, 
no és que siga que s’acaba el 2017 o 2018, sinó que es va desenvolupant i és estudiat 
per la comissió corresponent, i a més, està coordinat amb la Conferència de Rectors, és 
a dir, amb CRUE Sostenibilitat, que és l’àmbit de totes les universitats respecte als 
temes de sostenibilitat, especialment la mediambiental, encara que l’àmbit de la 
sostenibilitat és molt divers i té moltíssims vessants. Crec que fem tot el possible, la 
nostra universitat òbviament està compromesa amb els valors, molts tipus de valors i, 



per tant, la sostenibilitat i el respecte al medi ambient forma part dels trets d’identitat 
de la nostra universitat i, per tant, estem oberts a la col·laboració i a mantindre  o 
incrementar l’esforç que fa la Universitat en aquest àmbit”. 

Indica que això el connecta amb la intervenció d’Abel Antonio Martí, creu que la 
Universitat de València és un referent en l’àmbit de l’espai inclusiu. “Hem rebut tot 
tipus de reconeixements pel nostre esforç en l’àmbit de la inclusió de persones amb 
diversitat funcional. Tenim una Unitat d’Igualtat, anem pel II Pla d’igualtat, tenim un 
institut universitari d’investigació al voltant dels estudis de la dona, hem procurat 
incrementar, fins i tot, els reconeixements i els guardons que atorga la Universitat de 
València a dones, precisament per a donar més relleu. Som una universitat, en aquest 
moment, en la qual és més alt el percentatge de dones que estudia que el percentatge 
d’homes que estudia. 

I també ha fet al·lusió Abel al tema de les beques. Aquesta Universitat va desenvolupar 
el millor programa de beques pròpies per a complementar un moment en el qual les 
beques del Ministeri tenien una situació molt dolenta i, fins i tot, les mateixes beques 
de la Conselleria i, per tant, vàrem desenvolupar, per acord del Consell de Govern, un 
programa de beques pròpies amb una partida pressupostària que no es va esgotar, és a 
dir, que fins i tot, atenia les peticions d’estudiants que quedaven fora de les beques de 
Ministeri o de les beques de la Generalitat i, per tant, un compromís de la Universitat 
per a garantir que una persona no quedara exclosa del sistema per culpa de temes 
econòmics. Sempre hem intentat fer-ho, sempre hem donat moltes garanties via la 
Delegació d’Estudiants, per garantir que les persones puguen fer estudis universitaris 
més enllà de la seua situació econòmica, de la seua família o, fins i tot, de fets 
sobrevinguts. 

El tema de la creació d’un nou departament o el tema de l’adscripció d’uns estudis a 
una determinada facultat o a una altra són temes molt tècnics, són temes que cal 
estudiar no al Claustre, que és el lloc de màxima participació i representació, però és 
per a les grans línies de futur, de visió i de missió de la Universitat. Temes com aquests 
tenen més lloc dins de la facultat, de la Comissió Acadèmica de Títols i, fins i tot, en el 
Consell de Govern. És el Consell de Govern l’òrgan que ha d’aprovar canvis en àrees de 
coneixement, departaments i adscripció d’estudis als diferents centres. Per tant, anime 
a plantejar-ho des d’un punt de vista molt tècnic, de manera que es puga veure si cal o 
no fer algun canvi en els estudis de ciències polítiques i de l’administració pública”. 

Respon a Benjamín Velasco que no diria que vol rebre docència d’un altre tipus, com ha 
dit textualment, de professor que no siga professor associat. Aquesta Universitat 
moltes vegades és una universitat referent dins del nostre territori i també a escala 
estatal, i en ocasions la reivindicació del col·lectiu de persones que tenen places com a 



professor associat s’ha exercit des de la Universitat de València. No és una 
circumstància exclusiva d’aquesta universitat, sinó que és més aviat del conjunt de 
l’estat, perquè és veritat i cal dir-ho, la figura del professor associat és una figura que 
està bé, és molt necessària, incorpora experiència professional dins de la docència de 
la nostra universitat, però es clar que necessitem un conveni laboral del professorat de 
contracte laboral i s’està treballant des de la Conselleria d’Educació en aquest àmbit, 
però encara no hem pogut cloure aquest treball i també, fins i tot, una mesa sectorial 
d’universitats que tampoc no la tenim, i per tant, continuem amb moltes dificultats per 
a gestionar situacions d’incidències, estructurals a vegades, conjunturals altres, i donar 
unes respostes correctes.  Però com a rector he d’expressar, com sempre, el màxim 
respecte, la màxima consideració i, fins i tot, agraïment i reconeixement institucionals 
per la tasca que desenvolupen les persones que treballen com a professors i 
professores associats i associades de la Universitat, com sabeu amb uns salaris 
autènticament quasi simbòlics, perquè també veritablement cal millorar la percepció o 
la contraprestació salarial d’aquestes persones. Per tant, el tema que s’ha plantejat 
esdevé d’una mancança, d’una feblesa de l’organització a escala de la Llei orgànica 
d’universitats, i després del cada dia de treball des del Vicerectorat, de la Comissió de 
Professorat i dels corresponents departaments i facultats. 

La participació estudiantil, ho ha dit en l’informe, ha estat la mateixa dels últims anys, 
no ha caigut, ha estat en una mitjana que és la del 12% i, fins i tot, té alguna oscil·lació, 
algunes facultats han aplegat a xifres enguany de quasi el 25%, 24,8%, altres centres 
han caigut a xifres de vora el 6% i, per tant, el 12% és una mitjana. Són xifres molt 
semblants a les de altres convocatòries. La reflexió és correcta, això és un tema de 
debat molt clàssic, com es pot aconseguir una participació dels estudiants i de les 
estudiantes de la Universitat més intensa. No és tampoc un problema d’aquesta 
universitat. Si es miren xifres d’altres universitats públiques, el percentatge del cens 
electoral d’estudiants i estudiantes que participen és molt semblant al nostre, no és 
millor, fins i tot, és pitjor moltes vegades. Com està assentint el Delegat d’Estudiants, 
triat per l’Assemblea General d’Estudiants, és un tema clàssic de debat que cal 
continuar esforçant-se per millorar”. Sobre el vot electrònic, diu que: “Es va fer una 
experiència, el que passa és que no és tan fàcil d’estendre i, fins i tot, tampoc altres 
universitats han posat en marxa un procediment de vot i, també, si mireu votacions en 
altres contextos, doncs crec que diria que és un tema que cal continuar estudiant. Però 
no necessàriament el vot electrònic suposarà un canvi de dalt a baix, no farà capgirar el 
tema i, per tant, caldrà continuar treballant”. 

Quant a subvenció, activitats, etc., sí que demana a l’estudiantat de la Universitat de 
València que treballen braç a braç amb el SEDI, que és un servei fantàstic, “tenim 
l’Assemblea General d’Estudiants, tenim un delegat d’Estudiants, i normalment des de 



l’equip de govern, des del Consell de Direcció es tracta sempre de tindre una persona 
que tinga el màxim suport representatiu, és el cas de l’actual delegat d’Estudiants de la 
Universitat i, per tant, totes les tasques que desenvolupa el SEDI. La veritat és que 
moltes vegades sí que he de dir que aquesta informació no aplega al 100% de tot el 
conjunt de l’estudiantat. No és fàcil, és una població de més de 40.000 persones, 
dispersa geogràficament en campus diversos, fins i tot, en seus fora de l’àrea 
metropolitana, és un esforç titànic. També tenim algunes limitacions, cal aprofitar per 
tant els mitjans moderns de comunicació, però estic segur que tant el delegat 
d’Estudiants com totes les persones que treballen al si del SEDI treballen intensament 
per donar el millor servei possible”. 

Vol acabar fer un esment a la intervenció que ha tingut Néstor Beltrán. “La diputada de 
la CUP Anna Gabriel va venir a la Universitat abans de l’1 d’octubre i va fer una 
conferència a la Facultat de Geografia i Història, al saló d’actes. Cal dir que es va omplir 
de gom a gom, fins i tot, es va quedar gent fora perquè volia escoltar la seua 
intervenció”. Creu que la Universitat de València  és l’única universitat valenciana que 
va fer un acord de Consell de Govern plantejant un posicionament al voltant d’aquesta 
problemàtica, després que el rector tinguera converses amb els rectors d’universitats 
públiques catalanes, fins i tot, amb el que en aquest moment és el president de torn de 
l’Associació de Universitats Públiques Catalanes, el rector de la Universitat Pompeu 
Fabra, Jaume Casals, precisament perquè volia que li fera aplegar quins havien estat els 
posicionaments de les universitats públiques catalanes. La Xarxa Vives d’Universitats no 
va poder arribar a fer un posicionament comú compartit per totes les universitats. Creu 
que aquest vessant de la nostra responsabilitat social, de la nostra projecció cap a la 
societat, de la nostra decisió de no donar l’esquena als problemes que estan vivint i 
compartint les societats, dins de també tot el respecte a la pluralitat, al debat, als 
posicionaments diversos, que com una comunitat de vora 60.000-65.000 persones, 
molt diverses, de diferents i diverses perspectives i, per tant, dins d’aquest respecte 
institucional a totes i cadascuna de les persones, creu que la Universitat de València 
sempre intenta donar resposta a les problemàtiques i inquietuds, perquè no ha donat 
mai l’esquena a la societat dins de la qual viu i que la va crear fa més de cinc segles. 

I afegeix: “Moltes gràcies per les seues intervencions”. 

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió, a les 13 hores, del 
contingut de la qual, com a secretària general, done fe i amb el vistiplau del president 
estenc aquesta acta. 

 
Vist i plau, 

 



El rector 
 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 

 


