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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA DEL DIA 24 DE MARÇ DE 2009 
 
 
A la ciutat de València, a les 10 hores del dia 24 de març de 2009, 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 de l’ordre del dia 
següent: 
Punt 1. Elecció de membres de la Mesa del Claustre: 
- 2 PDI funcionari doctor suplents. 
- 2 representants dels estudiants claustrals i els suplents corresponents.  
Punt 2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 17 de juliol de 2008. 
Punt 3. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: 
Consell de Govern: 
1 PDI funcionari doctor claustral 
5 estudiants claustrals 
Comissió d’Estatuts: 
1 PDI funcionari doctor claustral 
1 PDI no funcionari o no doctor claustral 
1 PAS claustral 
7 estudiants claustrals 
Comissió d’Investigació: 
1 estudiant de doctorat 
1 membre del personal investigador en formació 
Comissió de Professorat: 
1 representant del PDI no permanent del grup III (facultats de Geografia i Història; 
Filologia, Traducció i Comunicació; Filosofia i Ciències de l’Educació i EU de 
Magisteri Ausiàs March) 
Junta Electoral: 
2 representants dels estudiants i els suplents corresponents. 
Sindicatura Universitària de Greuges 
-1 vicesíndic o vicesíndica d’estudiants, a proposta del síndic. 
Punt 4. Informe del rector. 
Punt 5. Torn obert de paraules. 
 
El president indica que el Claustre està vàlidament constituït per tal com s’ha 
comptabilitzat l’assistència del nombre de claustrals necessari (tenint en compte les 
vacants i les absències justificades per baixes temporals o permisos oficials dels 
quals hi ha constància a l’inici de la sessió, la majoria absoluta és de 146 claustrals). 
Comunica que moderarà la sessió Remedios González Barrón. 
 
Pren la paraula la secretària general per nomenar interventors d’urna. Seran 
interventors d’urna les persones següents: 
- Per a l’urna del PDI: Francisco José Ródenas Rigla, Félix Ruiz Ponce, M. 
Desamparados Salvador Carreño i Ángel San Martín Alonso. 
- Per a l’urna del PAS: Àlvar Carpí Lobatón i Concepción Castells Tramoyeres. 
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- I per a l’urna dels estudiants: Paula Serrano Caracena i Laura Sierra Molina. 
 
 
Punt 1. Elecció de membres de la Mesa del Claustre: 
- 2 PDI funcionari doctor suplents. 
- 2 representants dels estudiants claustrals i els suplents corresponents.  
 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la moderadora indica que s’hi 
han presentat les candidatures següents: 
- Estudiants (titulars): Marc Xelvi Pérez, José Daniel Martínez Mondéjar i Alberto 
Molina Raga. 
 
Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
- Marc Xelvi Pérez, 23 vots. 
- José Daniel Martínez Mondéjar, 19 vots. 
- Alberto Molina Raga, 15 vots. 
 
Per la qual cosa s’adopta l’acord següent: 
 
ACUV 1 /2009: Proclamar membres de la Mesa del Claustre els claustrals següents:  
 
TITULARS 
Estudiants: 
- Marc Xelvi Pérez (Facultat d’Economia) 
- José Daniel Martínez Mondéjar (Facultat de Dret) 
 
SUPLENTS: 
PDI funcionari  doctor: 
-vacant 
-vacant 
Estudiants: 
- vacant 
- vacant 
 
 
Punt 2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 17 de juliol de 2008. 
 
La secretària general comunica al Claustre que, dins el termini reglamentari, no s’ha 
presentat cap esmena a l’acta, que ha estat penjada al web de la Secretaria General 
i, per tant, es pren l’acord següent: 
 
ACUV 2/2009: "Aprovar l'acta de la sessió del Claustre del 17 de juliol de 2008" 
 
 
Punt 3. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: 
Consell de Govern: 
1 PDI funcionari doctor claustral 
5 estudiants claustrals 
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Comissió d’Estatuts: 
1 PDI funcionari doctor claustral 
1 PDI no funcionari o no doctor claustral 
1 PAS claustral 
7 estudiants claustrals 
Comissió d’Investigació: 
1 estudiant de doctorat 
1 membre del personal investigador en formació 
Comissió de Professorat: 
1 representant del PDI no permanent del grup III (facultats de Geografia i Història; 
Filologia, Traducció i Comunicació; Filosofia i Ciències de l’Educació i EU de 
Magisteri Ausiàs March) 
Junta Electoral: 
2 representants dels estudiants i els suplents corresponents. 
Sindicatura Universitària de Greuges 
-1 vicesíndic o vicesíndica d’estudiants, a proposta del síndic. 
 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures, s’hi han presentat les persones 
següents: 
 
Consell de Govern: 
PDI funcionari doctor claustral: 
- José Adolfo de Azcárraga Feliu 
- Juan Francisco Martínez Pérez 
Estudiants claustrals: 
- Sergio Godoy Olmos 
- Arnau Alonso Mompó 
- Lluís Hurtado Gil 
- Carlos Martínez Núñez 
- Jaume Barber Fernández 
- Carlos de la Cruz Moya 
- Josep Francesc Bixquert Climent 
 
Comissió d’Estatuts: 
PDI funcionari doctor claustral: 
- Desamparados Pons Martí 
PDI no funcionari o no doctor claustral: 
- Ángel Felipe Jerez Moliner 
PAS claustral 
- José Oltra Ferrer 
Estudiants claustrals: 
- Christian Tomás Pellicer 
- Joaquín Ruiz Vázquez 
- Virginia Ballesteros Trapero 
- Víctor José Collado Muñoz 
- Carlos Muñoz Caballero 
- Lluís Pascual Vidal 
- Carlos Gascón Gallega 
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- Sergio Moreno Miranda 
- José Daniel Martínez Mondéjar 
- Miquel Marí Martínez 
 
Comissió d’Investigació: 
Estudiants de doctorat  
- Francisco Marín Martínez 
 
Comissió de Professorat: 
1 representant del PDI no permanent del grup III (facultats de Geografia i 
Història; Filologia, Traducció i Comunicació; Filosofia i Ciències de l’Educació 
i EU de Magisteri Ausiàs March) 
- Purificación Sánchez Delgado 
 
Junta Electoral: 
Estudiants (titulars) 
- Joan Josep Pastor Rubio 
- Carla Romero Puchol 
- Talia Roselló Saus 
 
Sindicatura Universitària de Greuges 
Vicesíndic o vicesíndica d’estudiants 
- Núria Bargues i Àngel 
 
La moderadora demana si alguna de les persones candidates vol presentar la seua 
candidatura. 
 
José Adolfo de Azcárraga Feliu es presenta com a catedràtic de Física Teòrica de la 
Facultat de Física, amb més de 40 anys d’experiència universitària. Presenta la seua 
candidatura a títol personal i considera que pot aportar coses al Consell de Govern 
des de l’absoluta independència. 
 
Juan Francisco Martínez Pérez es presenta com a professor i vicedegà de la 
Facultat d’Economia. Indica que té implicació amb els òrgans de govern i pertany a 
la Comissió de Professorat. S’hi presenta per representar el campus dels Tarongers 
i la Facultat d’Economia, i recorda que la vacant que ara s’ha de cobrir l’ha produïda 
un professor d’Economia. Considera que se l’hauria de votar per mantenir l’equilibri 
en el Consell de Govern. 
 
El Síndic de Greuges, Enrique Gómez Royo, intervé per informar que Helena 
Malonda Júdez ha presentat la seua renúncia al càrrec de vicesíndica per raons 
professionals. Presenta com a candidata per a ocupar aquest càrrec Núria Bargues i 
Àngel, encara que el seu mandat serà curt, ja que el mandat de l’actual Sindicatura 
conclou després de la Trobada de Síndics de la Xarxa Vives, que tindrà lloc a 
València al juliol. Demana la confiança del Claustre en Núria Bargues en el seu 
paper de vicesíndica. Recorda que la vida acadèmica ha d’estar presidida per la 
racionalitat i el seny, i agraeix la generositat d’Helena Malonda pel treball que ha dut 
a terme en la Sindicatura. 
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Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
 
Consell de Govern: 
PDI funcionari doctor claustral: 
- Juan Francisco Martínez Pérez, 61 vots. 
- José Adolfo de Azcárraga Feliu, 47 vots. 
Estudiants claustrals: 
- Lluís Hurtado Gil, 25 vots. 
- Arnau Alonso Mompó, 24 vots. 
- Sergio Godoy Olmos, 23 vots. 
- Carlos de la Cruz Moya, 22 vots. 
- Carlos Martínez Núñez, 22 vots. 
- Jaume Barber Fernández, 21 vots. 
- Josep Francesc Bixquert Climent, 21 vots. 
 
Comissió d’Estatuts: 
PDI funcionari doctor claustral: 
- Desamparados Pons Martí, 92 vots. 
PDI no funcionari o no doctor claustral: 
- Ángel Felipe Jerez Moliner, 77 vots. 
PAS claustral 
- José Oltra Ferrer, 20 vots 
Estudiants claustrals: 
- Christian Tomás Pellicer, 38 vots. 
- Lluís Pascual Vidal, 37 vots. 
- Joaquín Ruiz Vázquez, 37 vots. 
- Virginia Ballesteros Trapero, 28 vots. 
- Carlos Gascón Gallega, 26 vots. 
- José Daniel Martínez Mondéjar, 20 vots. 
- Carlos Muñoz Caballero, 20 vots. 
- Miquel Marí Martínez, 19 vots. 
- Víctor José Collado Muñoz, 17 vots. 
- Sergio Moreno Miranda, 3 vots. 
 
Comissió d’Investigació: 
Estudiants de doctorat  
- Francisco Marín Martínez, 25 vots. 
 
Comissió de Professorat: 
1 representant del PDI no permanent del grup III (facultats de Geografia i 
Història; Filologia, Traducció i Comunicació; Filosofia i Ciències de l’Educació 
i EU de Magisteri Ausiàs March) 
- Purificación Sánchez Delgado, 85 vots. 
 
Junta Electoral: 
Estudiants (titulars) 
- Joan Josep Pastor Rubio, 25 vots. 
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- Talia Roselló Saus, 23 vots. 
- Carla Romero Puchol, 14 vots. 
 
Sindicatura Universitària de Greuges 
Vicesíndic o vicesíndica d’estudiants 
- Núria Bargues i Àngel, 153 vots. 
 
Per la qual cosa, s’adopten els acords següents: 
 
ACUV 3/2009: “Elegir com a membres del Consell de Govern de la Universitat de 
València les persones següents: 
PDI funcionari doctor 
Juan Francisco Martínez Pérez (Facultat d’Economia) 
Estudiants 
Lluís Hurtado Gil (Facultat de Ciències Matemàtiques) 
Arnau Alonso Mompó (Facultat de Dret) 
Sergio Godoy Olmos (Facultat de Ciències Biològiques) 
Carlos de la Cruz Moya (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
Carlos Martínez Nuñez (Facultat d’Economia)”. 
 
ACUV 4/2009: “Elegir com a membres de la Comissió d’Estatuts de la Universitat 
les persones següents: 
PDI funcionari doctor: 
Desamparados Pons Martí (Facultat de Física) 
PDI no funcionari o no doctor: 
Ángel Felipe Jerez Moliner (Facultat de Geografia i Història) 
Estudiants: 
Christian Tomás Pellicer (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria) 
Lluís Pascual Vidal (Facultat de Química) 
Joaquín Ruiz Vázquez (Facultat de Geografia i Història) 
Virginia Ballesteros Trapero (Facutat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
Carlos Gascón Gallega (Facutat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
José Daniel Martínez Mondejar (Facultat de Dret) 
Carlos Muñoz Caballero (Facultat de Ciències Socials) 
Personal d’administració i serveis: 
José Oltra Ferrer (Facultat de Psicologia)”. 
 
ACUV 5/2009: “Elegir com a membre de la Comissió d’Investigació: 
En representació dels estudiants de doctorat, Francisco Marín Martínez 
(Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social). 
La representació del personal investigador en formació resta vacant per manca 
de candidats”. 
 
ACUV 6/2009: “Elegir com a membre de la Comissió de Professorat, en 
representació del PDI no permanent del grup III, Purificación Sánchez Delgado, de 
la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.” 
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ACUV 7/2009: “Elegir com a membres de la Junta Electoral les persones següents: 
Estudiants 
Titulars: 
Joan Josep Pastor Rubio (Facultat d’Economia) 
Talia Roselló Saus (Facultat de Dret) 
Suplents: 
Vacant 
Vacant.” 
 
ACUV 8/2009: “Elegir, a proposta del Síndic de Greuges de la Universitat, Núria 
Bargues i Àngel, estudiant de la Facultat de Dret, vicesíndica de greuges.” 
 
 
Punt 4. Informe del rector. 
 
Presenta el punt el rector, que comunica al Claustre el traspàs del company claustral 
Antoni Viñas i de la companya claustral Fuensanta Andreu, als familiars dels quals ja 
s’ha fet arribar el condol. 
 
Pel que fa a l’informe, fa referència al document que s’ha penjat al web de la 
Universitat, i que s’adjunta a aquesta acta com a annex II. Aquest informe conté les 
dades més rellevants de la vida universitària i de la Universitat de València en els 
darrers sis mesos. 
 
Fonamentalment, l’informe es basa en dos punts principals: 
- Procés d’implantació de l’EEES, amb l’elaboració dels nous plans d’estudis. 
- Gestió financera, que s’ha agreujat amb la crisi econòmica. 
 
Fa esment de les mobilitzacions estudiantils que han expressat la preocupació que 
la Universitat caiga en la privatització i el mercantilisme. En certes ocasions han 
derivat en accions de protesta que han dificultat el normal funcionament de les 
activitats universitàries. 
 
Així mateix, informa dels esdeveniments més importants quant a estudis, política de 
personal i finançament de la Universitat. 
 
S’obri un torn d’intervencions. 
 
Lluís Hurtado, en nom del BEA, fa esment a la gestió sobre comunicació i informació 
que hi ha a la Universitat. 
Considera que hi ha hagut falta de diàleg i posa com a exemple la reunió prèvia al 
debat amb el rector, monogràfica sobre la implantació del procés de Bolonya, que 
considera que no s’hauria produït si no hi haguera hagut tancaments a la Universitat. 
Així mateix, fa esment a la sessió de gener del Consell de Govern, on van tenir lloc 
uns fets, condemnables per part del BEA, que van fer que la sessió es traslladara a 
un altre edifici. Els estudiants no van ser avisats d’aquest canvi i no van poder 
assistir al Consell de Govern. Demana explicació d’aquests fets. 
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Ha trobat a faltar en el discurs una autocrítica cap a la gestió pel que fa a la 
comunicació. 
 
Arnau Alonso, claustral de la Facultat de Dret per la SEPC, considera que el 
Claustre no és un òrgan democràtic, ja que els estudiants hi tenen poca 
representació. 
Manifesta que cal garantir la participació efectiva dels estudiants per la defensa dels 
seus drets. 
Així mateix, considera que el Rectorat ha deslegitimat el moviment contrari a 
Bolonya per no considerar legítims els seus representants, però tampoc s’ha fet cas 
als representants electes. Fa esment als fets succeïts a la Facultat de Dret la nit de 
les eleccions al Claustre, on van ser acusats de retenir els membres d’una mesa 
electoral i es va cridar la policia, però la Universitat s’ompli la boca per parlar de 
legitimitat i democràcia, quan hi ha una onada repressora al moviment estudiantil de 
les universitats dels Països Catalans. A més a més, els graus s’han aprovat amb 
una mínima representació estudiantil, i la demora en la convocatòria d’un Claustre 
mostra la manca d’un tarannà democràtic. 
Des de la SEPC exigeixen la retirada de les denúncies presentades pels fets de la 
Facultat de Dret, així com la dimissió del delegat d’Estudiants i del rector. 
 
Joaquín Ruiz, com a claustral de la SEPC de la Facultat de Geografia i Història, fa 
esment al que el rector ha dit en el seu informe, que la Universitat ha facilitat la 
participació als estudiants, però no es diu que les vies de representació a la 
Universitat són antidemocràtiques, ja que és estamental, i els estudiants hi tenen 
poca participació, a pesar de ser el col·lectiu més nombrós. Davant això han buscat 
altres vies, com les assemblees de facultat. 
Considera que no hi ha hagut vies de debat amb els estudiants, sinó denúncies, com 
ho demostra que no s’haja convocat el referèndum que han demanat. Opina que els 
plans d’estudis s’han fet amb estratègia mercantilitzadora. 
Fa referència a la detenció de dos estudiants a la Universitat i als sis detinguts a la 
Universitat de Barcelona, i demana que la Universitat de València condemne els fets 
produïts a Barcelona. 
 
Elisa Ortega, com a claustral de la SEPC de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, incideix en els aspectes següents: 
- El procés d’elaboració i verificació dels plans d’estudis. 
- Es va dir que la reforma no es faria a cost zero, i avui s’ha dit que el pressupost es 
reduiria en un 10%. 
- Demana la dimissió del delegat d’Estudiants, ja que és una persona elegida pel 
rector i que no representa els estudiants. 
 
Lluís Pascual, estudiant de Química i pertanyent a l’Assemblea d’Estudiants de 
Ciències, fa referència al finançament. En l’informe del rector ha dit que el 
pressupost serà un 10% menor, però en el procés de reforma es necessitaran més 
recursos per a atendre els graus i les titulacions actuals. Ha parlat d’un acord amb la 
Generalitat, però no hi ha garanties. Demana que ens en fiem quan s’han incomplert 
els acords anteriors. També, en el marc actual de finançament es fa referència al fet 
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que cal fomentar els acords amb les empreses privades, que no tenen cap interès 
per la universitat pública. 
 
Carlos de la Cruz, com a representant de Campus Jove, fa referència als 
esdeveniments ocorreguts els darrers mesos com a conseqüència de les accions 
contràries a la implantació de l’Espai Europeu. 
Manifesta que a la Universitat de València sempre s’han defensat les activitats 
democràtiques, però grups d’estudiants forçaren a anar a la vaga tancant amb 
cadenes els aularis i acusant els estudiants que volien anar a classe. En canvi, en la 
defensa de l’educació i la universitat pública, el seu grup mai no farà ús de la 
violència. No ha passat el mateix amb altres grups d’estudiants que han entrat a la 
força als edificis, i han causat desperfectes, han insultat i agredit companys 
membres d’òrgans de govern elegits democràticament, i el que han aconseguit és 
atacar la universitat pública i desprestigiar-la davant la societat. 
Opina que l’objectiu de les mobilitzacions era desbancar Campus Jove com a força 
majoritària a la Universitat en les eleccions del novembre, però no ho han 
aconseguit, i fa una crida a mirar endavant i fer les reivindicacions davant els poders 
públics. 
 
Rosa Moliner manifesta que, a banda que les intervencions anteriors no eren sobre 
l’informe, vol fer una precisió: quan els membres del Consell de Govern es 
traslladaren a la 4a planta de l’edifici del Rectorat, perquè un grup va impedir 
l’entrada a la Sala de Juntes, va avisar personalment, amb les dades que es tenien, 
tots els membres del Consell de Govern que faltaven, per tant no es pot acusar de 
no haver estat avisats. 
 
Carlos Alfonso manifesta la seua perplexitat com a membre del Claustre, ja que és 
almenys sorprenent que les mateixes persones que el defensaren i li enviaren 
missatges d’adhesió quan va denunciar uns fets provocats per persones que la 
premsa va qualificar d’extrema dreta, critiquen que ara es denuncie, encara que 
aquesta denúncia no existeix, altres incidents violents provocats per gent que es diu 
d’esquerres. Considera que la violència és rebutjable sempre, vinga de qui vinga. 
Manifesta que és molt lícit criticar el procés de Bolonya, encara que no comparteix 
aquesta opinió, però el que cal exigir al Govern és que dote dels mitjans per garantir 
un ensenyament de qualitat, que és el que ha fet aquesta Universitat en els plans 
d’estudis. 
Pregunta on està la privatització i la mercantilització en aquests plans. 
Es reitera en el fet que no és cert que hi haja denúncies, ni de la Facultat de Dret ni 
de la Universitat. L’única denúncia la va fer la policia. 
 
El rector manifesta que tots els claustrals tenen el dret i la capacitat de discrepar, 
però considera que, quant a la gestió de la comunicació i la informació, s’ha de dir 
que el procés d’implantació de l’EEES s’ha desenvolupat no durant els darrers 
mesos, sinó al llarg dels últims anys, durant els quals s’han fet multitud de reunions i 
convocatòries públiques, amb molt poca participació, i on tots hagueren pogut 
participar en les discussions. No és correcte dir que hi ha hagut un sistema opac a la 
comunitat universitària. 
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Respecte al tema de les convocatòries del Consell de Govern, la vicerectora ja ho 
ha aclarit però, a més, els claustrals que són membres del Consell de Govern poden 
parlar de quina va ser la situació, i si es pot qualificar de normalitat. 
Tot i que s’han fet desqualificacions, considera que la gestió de l’equip de govern, no 
solament de l’equip de direcció, sinó també dels centres i serveis, ha sigut bona, i fa 
esment exprés als degans, deganes i directors de centre que han treballat perquè  la 
vida universitària es desenvolupe amb tanta normalitat com ha sigut possible. 
Quan es parla de democràcia, és indefugible parlar del cos legislatiu. Les lleis per 
les quals ens regim han sigut aprovades per un Parlament elegit democràticament. 
Per tant, es pot discrepar, però la Universitat no pot defugir el seu deure. 
Sobre les qualificacions d’hipocresia, judicialització, etc., comparteix el que ha 
manifestat el professor Carlos Alfonso. 
Per tant, no presentarà la dimissió, ni cessarà al delegat d’Estudiants que, ho 
recorda, no és un representant dels estudiants, sinó una persona elegida pel rector, 
igual que els vicerectors. 
L’única qüestió en què està al 100% al costat dels claustrals que han intervingut és 
que cal exigir el finançament adient per a la implantació de l’EEES. Fa una crida a la 
participació en aquest procés. Considera que s’ha fet un bon treball i que la 
Universitat de València no pot quedar fora de l’evolució de les universitats europees. 
 
 
Punt 5. Torn obert de paraules. 
 
José Andrés Hernández, en representació del sindicat d’estudiants Generació 
Universitària, manifesta que aquesta és una associació que va nàixer amb l’objectiu 
de lluitar per una universitat de qualitat i que atenga uns valors que la societat 
valenciana comparteix majoritàriament, orgullosos de les seues senyes d’identitat, i 
amb la finalitat que tots els estudiants siguen tractats igualment. Per tot això, estan 
disposats a treballar dur, perquè a la Universitat de València no es done acollida a 
activitats antidemocràtiques i partidistes, que actuen en contra de la raó i de l’ètica. 
En Generació Universitària aposten per l’EEES, ja que pensen que beneficiarà la 
comunitat universitària si es fa bé. 
Defensen la llibertat d’expressió, però consideren que no s’han de tolerar les 
activitats coercitives i violentes. 
 
Vicent Miralles manifesta el que segueix: la revista Nou Dise, en tres dels seus 
números, ha estat escenari d’una polèmica sobre la denominació del valencià, que 
va començar amb un escrit del professor Emili Casanova. En el número següent 
aparegué la primera reacció a aquest escrit, signada per quatre membres d’aquest 
Claustre, on es desqualificava el professor Casanova, i era acusat d’hipòcrita i 
covard. Considera que aquestes desqualificacions ens haurien de preocupar 
seriosament. 
 
Adrià Martí manifesta que vol fer quatre puntualitzacions: 
- A Carlos Alfonso li pregunta qui va cridar la policia i si és aquesta la que ha fet la 
denúncia, i no la Universitat ni la Facultat de Dret. 
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- Respecte al canvi de lloc del Consell de Govern, que s’havia convocat de matí al 
Rectorat i es va traslladar a l’edifici de la Nau a la vesprada, no van ser avisats els 
membres del Consell de Govern de la SEPC. 
- Opina que Campus Jove estarà un any més al Consell de Govern amb els vots 
dels sindicats d’estudiants afins al PP. 
- El rector en el seu discurs ha dit que la Universitat està en contra de qualsevol 
procediment coactiu, però el fet és que a un estudiant que anava pel carrer davant la 
Facultat de Geografia i Història se li tiraren damunt quatre policies, i va estar tancat 
16 hores. Sembla que no hi ha coherència. 
 
Máximo Ferrando manifesta que quan es parla cal documentar-se, i els 
pressupostos de la Universitat són públics i estan aprovats pel Consell de Govern. 
Per tant, vol replicar dues falsedats que s’han dit en aquesta sessió: 
- No és cert que el procés de Bolonya s’implantarà a un cost de menys el 10%, com 
s’ha afirmat. El pressupost baixa un 0,49% no perquè la Generalitat no aporte els 
diners, ja que ha pujat el 4,3%, sinó perquè s’ha sigut prudent en l’estimació dels 
ingressos i perquè en determinades partides s’ha donat el missatge d’aquest –10%. 
No és així en personal, que augmenta un 5,6%. A més, s’està fent un fort esforç 
inversor en obres, que s’estan finançant amb el pressupost corrent. 
- No és cert que al juliol el finançament de la Generalitat serà zero. El dubte és que 
no se sap els diners que hi haurà, però s’espera que el model de finançament estarà 
acabat. També cal tenir en compte la situació financera a escala global. 
 
 
I, com que no hi ha més assumptes pendents, es clou la sessió a les 12 hores i 20 
minuts, 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, 
 
 
 
 
 
 
Francisco Tomás Vert 
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DILIGÈNCIA per a fer constar que, amb data 25 de març de 2009, Carlos Muñoz Caballero, 
estudiant claustral de la Facultat de Ciències Socials, va sol·licitar en representació de 
“Generación Universitaria”, la realització d’un nou recompte dels vots emesos pels 
estudiants claustrals, per tal comprovar si era correcte el resultat obtingut pels candidats a 
formar part del Consell de Govern i que va estar el següent: 
 
Sergio Godoy Olmos 23 vots 
Arnau Alonso Mompó 24 vots 
Lluís Hurtado Gil  25 vots 
Carlos Martínez Nuñez 23 vots 
Jaume Barber Fernández 21 vots 
Carlos de la Cruz Moya 22 vots 
Josep Bixquert Climent  21 vots 
 
Realitzat, de nou, el recompte per les dues interventores de l’urna d’estudiants, Paula 
Serrano Caracena i Laura Sierra Molina, i amb la presència de la secretària general de la 
Universitat, María Luisa Contrí Sempere, de la Responsable Administrativa de la Secretaria 
General, Jacoba Solera Madrid, i de Carlos Muñoz Caballero, el resultat va estar el següent: 
 
Sergio Godoy Olmos 23 vots 
Arnau Alonso Mompó 24 vots 
Lluís Hurtado Gil  25 vots 
Carlos Martínez Nuñez 22 vots 
Jaume Barber Fernández 21 vots 
Carlos de la Cruz Moya 22 vots 
Josep Bixquert Climent  21 vots 
 
Aquest escrutini no suposa cap modificació del resultat proclamat en la sessió del Claustre. 
 
De la qual cosa, com a secretària general de la Universitat de València, done fe, 
 


