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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

A la ciutat de València, a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació, el dia 19 de gener de 2006, a les 10 hores i 14 minuts, 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 dels membres de la Mesa del Claustre i constitució d’aquest òrgan.

Punt 3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 8 de novembre de 2005.

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 i
Junta Electoral.

Punt 6. Torn obert de paraules.

Pren la paraula la secretària general per nomenar comptadors. Són comptadors
d’urna:

Per part del PDI:
Ángel Felipe Jerez Moliner
Francisco J. Jiménez Fortea
José Ricardo Juan Sánchez
Antonio Carlos Ledó Caballero

Per part del PAS:
M. Dolores Gómez Villora
Jaime Güemes Heras

Per part dels estudiants:
Manuel Huesa Pérez
Sergio-Karim Ibeid Ángel

1. Constitució del Claustre

El rector comunica que el Claustre està constituït per 296 claustrals electes més els
tres membres nats (rector, secretària general i gerent). Hi ha quatre vacants. El
total de membres del Claustre serà de 299 a efectes de quòrum i majories.

Amb aquestes dades, el Claustre queda constituït.
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2. Elecció dels membres de la Mesa del Claustre i constitució d’aquest
òrgan

El rector informa que la Mesa del Claustre estarà constituïda per ell mateix, la
secretària general, la vicerectora d’Investigació i els o les claustrals que en aquest
punt siguen elegits. La secretària general explica el procés per a totes les eleccions
que es faran en aquesta sessió.

Presentades les candidatures i efectuada la votació, s’obté aquest resultat:

PAS
− Titular:
Jordi Belda Sanchis, 20 vots
Mercedes Zorío Viña, 11 vots
− Suplent:
Fuensanta Doménech Roda, 17 vots
Beatriz Quiñonero Suárez, 11 vots

PDI funcionari doctor:
− Titular:
Belén Abarca González, 79 vots
M. Vicenta Mestre Escrivá, 63 vots
− Suplent:
M. del Remedio González Barron, 109 vots

PDI no funcionari o no doctor:
− Titular:
Ignasi Calvé Pérez, 113 vots
− Suplent:
Antoni Lloret Badía, 100 vots

Estudiants:
− Titular:
Daniel Garcel Latorre,  12 vots
Alexandre Vila Ricart, 17 vots
− Suplent:
Raquel Pomar Puig,  17 vots
José Antonio Martínez Matta, 12 vots

Amb aquests resultats, es pren l’acord següent, pel qual quedarà constituïda la Mesa
del Claustre:

ACUV 1/2006:

TITULARS:
PDI funcionari doctor:
-M. Belén Abarca González (Facultat de Farmàcia)



3

-Vicenta Mestre Escrivá (Facultat de Psicologia)

PDI no funcionari o no doctor:
-José Ignacio Calvé Pérez (Facultat d’Economia)

PAS:
- Jordi Belda Sanchis (Servei d’Informàtica)

Estudiants:
-Alexandre Vila Ricart (Facultat d’Economia)
-Daniel Cárcel Latorre (Facultat d’Economia)

SUPLENTS:
PDI funcionari doctor:
-Remedios González Barrón (Facultat de Psicologia)
-Vacant

PDI no funcionari o no doctor:
-Juan Antonio Lloret Badía (Facultat d’Economia)

PAS:
-Fuensanta Doménech Roda (Servei d’Informàtica)

Estudiants:
-Raquel Pomar Puig (Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport)
-José Antonio Martínez Matta (Facultat d’Economia)

3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 8 de novembre de
2005

Com que en el termini establert no s’han presentat esmenes a l’acta, es considera
aprovada.

ACUV 2/2006:

Aprovar l’acta de la sessió de 8 de novembre de 2005.

4. Informe del rector

El rector dóna la benvinguda a tots els claustrals i els felicita per formar part del
màxim òrgan de representació de la Universitat. El Claustre és un òrgan de
participació voluntària i recorda, per tant, l’obligació d’assistir-hi.

Informa del que segueix:
− El 28 de desembre, el Consell Social va aprovar el pressupost de la Universitat,

que ja havia estat discutit en el Consell de Govern i que es va formular segons les
línies pressupostàries discutides en el Claustre. Hi ha previstes algunes inversions
per a les quals encara està en discussió el finançament per part de la Generalitat.
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Respecte a les reformes legislatives, en queden dues de pendents:

− Reforma de la LOU, de la qual es va lliurar un esborrany en la CRUE perquè les
universitats feren arribar les seues indicacions. En el Consell de Govern ja s’ha
iniciat el debat. Aquesta reforma encara no té terminis.

− Implantació de l’espai europeu d’ensenyament superior. Pel que fa a les
titulacions de grau, se’ls ha informat que al febrer es farà públic un document de
directrius generals pròpies d’algunes titulacions. El vicerector d’Estudis prepara
iniciatives per si de cas s’aproven aquestes directrius.

Fa referència a la implantació dels postgraus que hauran de ser aprovats per la
comunitat autònoma abans del 15 de febrer per ser comunicats al Consell de
Coordinació Universitària. La Universitat ha presentat una proposta de 36 màsters.

Va haver-hi incidents en les eleccions a Claustre a la Facultat de Ciències Socials, on
s’ha instruït l’expedient i la denúncia corresponent, fet que ha generat a un
estudiant la pèrdua de condició de claustral durant un any.

Fa una crida a l’eradicació de totes les actituds violentes.

L’1 de març se celebraran eleccions a rector i el 23 de febrer es produirà el debat
del programa i la candidatura al Claustre.

S’obri un torn d’intervencions.

Xavier Pallarés manifesta, sobre la reforma de la LOU, que sembla que només es vol
canviar la façana, però no els fonaments bàsics. Pel que fa als estudiants, la CEPC
està en contra del Consell d’Estudiants, no sols per la proposta territorial, sinó
perquè serà un òrgan consultiu que només servirà per a legitimar les posicions del
govern.

Pel que fa a l’ANECA, es congratula, perquè passe a ser de règim públic, però si les
directrius no canvien continuarà igual.

Respecte a les agressions a la Facultat de Ciències Socials, considera que al Claustre
s’ha de debatre pels principis democràtics.

Vicent Martínez agraeix la informació que ha donat el rector i li demana que amplie
un poc més el calendari previst per a la reforma de la LOU. Creu que ha estat bé el
procés participatiu que ha encetat el Rectorat.

Joan Josep Pastor, respecte a les agressions, agraeix les actuacions realitzades i els
resultats obtinguts. Des del BEA han patit les agressions.

Explica els fets que van tenir lloc a la Facultat de Ciències Socials, amb el resultat
d’agressió a una companya. En realitat és una agressió a la Universitat. Demana el
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suport de la comunitat universitària, com ja s’ha fet des del Rectorat, davant
aquestes actituds.

José Manuel Sanz, com a representant del col·lectiu «A contracorrent», demana que
s’explicite quina és la posició de la Universitat davant la reforma de la LOU i l’espai
europeu d’ensenyament superior.

Pel que fa a les agressions a la Facultat de Ciències Socials, són construïdes i
preparades, no són un incident. Denuncia que la Junta Electoral va lliurar el telèfon i
l’adreça dels denunciants a l’associació denunciada, que té vincles amb grups
d’extrema dreta.

Considera que la resposta del Rectorat va ser tèbia i estudien demandar la Junta
Electoral i la Universitat per violació de la protecció de dades.

Salvador Almela reitera el que ja s’ha dit respecte a les agressions el dia de les
eleccions al Claustre. S’han pres decisions per part de la Junta Electoral que han
denunciat davant la Sindicatura de Greuges i que afecten diferents grups, que no han
estat comunicades per escrit i que podien haver afectat greument el procés de
presentació de candidatures. Considera que la Junta Electoral ha vulnerat els seus
propis principis i que potser està desgastada pel temps de permanència. També
considera molt greu la comunicació de dades privades als denunciats per l’agressió, i
han elevat un escrit al president de la Junta Electoral que no ha tingut resposta.

Pel que fa a la reforma de la LOU, el rector manifesta que no li agraden els
documents presentats. Només hi ha dos aspectes cridaners: el procés d’accés a la
docència i el sistema d’elecció de rector.

Respecte a les eleccions a Claustre, recorda que el procés està administrat per la
Junta Electoral, que s’elegeix en aquest Claustre.

Quant a les agressions, es va obrir un expedient que ha conclòs i s’ha remès a la
Junta Electoral, la qual va proposar al rector la sanció de suspensió dels drets
electorals per un any, sanció que ja s’ha imposat.

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 i Junta Electoral.

Es presenten les candidatures als diferents òrgans de govern.

S’obri un torn d’intervencions per presentar candidatures.

Empar Benavent presenta la seua candidatura a la Comissió d’Estatuts, de la qual ja
ha estat membre durant els darrers 4 anys. Manifesta que la seua candidatura la fa
per iniciativa pròpia i creu que la seua experiència pot ser bona per al període que
s’enceta.
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Magdalena López presenta la seua candidatura a la Comissió d’Estatuts com a
representant del personal docent no funcionari o no doctor, com a titular d’escola
universitària.

Vicent Martínez presenta la seua candidatura al Consell de Govern com a
representant del PDI.

Carlos Ferreira presenta la seua candidatura a la Comissió d’Estatuts, de la qual ha
estat president. Defensa la candidatura de Vicent Muñoz com a membre de la Junta
Electoral.

Josep Ingnasi Lucas, del col·lectiu de becaris i becàries, defensa la candidatura de
Sonia Broch Camarelles per a la Comissió d’Investigació.

Pilar Sanz defensa la candidatura al Consell de Govern d’Olga Quiñones, que està
molts anys compromesa amb la institució, on ha estat membre també de la Comissió
d’Estatuts com a representant dels TEUs.

Enriqueta Vercher presenta la seua candidatura a la Comissió d’Estatuts. També
dóna suport a la candidatura d’Olga Quiñones i Javier Martínez per al Consell de
Govern.

Se sotmeten a votació les candidatures presentades als diferents òrgans. Realitzat
l’escrutini, s’arriba a l’acord següent:

ACUV 3/2006:

Membres electes del Consell de Govern:

PDI funcionari  doctor:
-Elena Grau Almero (Facultat de Geografia i Història)
-Ernest Cano Cano (Facultat de Ciències Socials)
-Francisco Javier Escribá Pérez (Facultat d’Economia)
-José Manuel Almerich Silla (Facultat de Medicina i Odontologia)
-Juan José Nuño Ballesteros (Facultat de Ciències Matemàtiques)
-Mario Enrique Clemente Meoro (Facultat de Dret)
-Nieves Campillo Iborra (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació)
-Soledad Gandía Franco (Facultat de Física)
-Vicente Tordera Donderis (Facultat de Ciències Biològiques)

PDI no funcionari  o no doctor:
-Amelia Quiñones Fernández (Facultat de Ciències Socials)
-Javier Martínez Plume (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria)
-Manuela Pardo del Val (Facultat d’Economia)

PAS:
-Francisco Antonio Tévar Almiñana (Servei d’Informació Bibliogràfica)
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-M. Luisa Manzano Hernández (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació)
-Miquel Coll Huerta (Escola Universitària d’Infermeria)

Estudiants:
-Antoni Josep Cerdá Pastor (Facultat de Filologia)
-Carlos de la Cruz Moya (Facultat de Filologia)
-Guillermo García Hernando (Facultat d’Economia)
-Javier Pallarés Badenes (Facultat de Filologia)
-Josep Vicent Pastor Alamar (Facultat d’Economia)

ACUV 4/2006:

Membres electes de la Comissió d’Estatuts
PDI funcionari  doctor:
-Adoración Sánchez García (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació)
-Alejandro Fernández Lajusticia (Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”)
-Ángel Ortí Lahoz (Facultat d’Economia)
-Beatriz Gallardo Paúls (Facultat de Filologia)
-Carlos Ferreira García (Facultat de Física)
-Celedonia Igual Camacho (Escola Universitària de Fisioteràpia)
-Javier Boix Ferrero (Facultat de Medicina i Odontologia)
-José Ricardo Juan Sánchez(Facultat de Dret)
-Josep Montesinos Martínez (Facultat de Geografia i Història)
-M. Remedios González Barrón (Facultat de Psicologia)
-M.Enriqueta Vercher González (Facultat de Ciències Matemàtiques)
-Purificación Peris García (Facultat de Dret)
-Rafael Ballesteros Campos (Facultat de Farmàcia)
-Vicent Enric Soler Marco (Facultat d’Economia)

PDI no funcionari  o no doctor:
-Abilio Cándido Reig Escrivá (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria)
-Daniel Jorge Errandonea (Facultat de Física)
-M. Amparo Benavent Garcés (Escola Universitària d’Infermeria)
-Magdalena Soledad López Precioso (Facultat de Ciències Socials)

Becaris d’investigació:

-Vicente Manuel Claramonte Sanz (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació)

PAS:
-Alfons Esteve i Gómez (Servei de Política Lingüística)
-M. Amparo Gironés Cervera (Facultat de Física)
-M. Teresa Collado Martínez (Facultat de Ciències Socials)
-Remedios Espinosa Pastor (Serveis Centrals Administratius i Econòmics)

Estudiants:
-César Alonso Monzó (Facultat de Psicologia)
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-Eva Llabata García (Facultat de Ciències Biològiques)
-Manuel Vega Cogollos (Facultat de Dret)
-Miguel Ruiz Palomar (Facultat de Geografia i Història)
-Nuria Bargues Angel (Facultat de Dret)
-Pedro Ferrandis Martín (Facultat de Psicologia)
-Vicent Añó Andrés (Facultat de Geografia i Història)

ACUV 5/2006:

Membres electes de la Comissió d’Investigació
Becaris d’investigació:

-Martina Delgado Pinar (Facultat de Física)

PAS:

-Àlvar Carpi Lobatón (Facultat de Medicina i Odontologia)

Estudiant de doctorat:

-Iván Sánchez Valero (Facultat de Geografia i Història)

ACUV 6/2006:

Membres electes de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat dels Serveis Universitaris
PAS:
-Jaime Güemes Heras (Jardí Botànic)
-José María Pérez Gisbert (Facultat de Ciències Biològiques)

ESTUDIANTS:
-Carolina Trescastro Bernabeu (Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”)
-Fernando Jiménez Barreiro (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació)
-José Manuel Llimiñana Gresa (Facultat d’Economia)

ACUV 7/2006:

Membres electes de la Comissió de Política Lingüística
PAS:
-M. Teresa Bondía Alberola (Serveis Centrals Administratius i Econòmics)
-José Oltra Ferrer (Facultat de Psicologia)

ESTUDIANTS:
-Cristian Veses Donet (Escola Universitària d’Infermeria)
-Joan Josep Pastor Rubio (Facultat d’Economia)
-Lluís Navarro Martínez (Facultat d’Economia)
-M. Luisa Nácher Cabanes (Facultat d’Economia)
-Saúl Ivars Pelegrí (Facultat de Filologia)
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ACUV 8/2006:

Membres electes de la Junta Electoral
TITULARS:

PDI funcionari  doctor:
-Josep Guia i Marín (Facultat de Ciències Matemàtiques)
-Vicente Muñoz Sanjosé (Facultat de Física)

PDI no funcionari  o no doctor:
-Amparo Esteve Segarra (Facultat de Dret)

PAS:
-M. Soledad Rubio Candel (Serveis Centrals Administratius i Econòmics)

Estudiants:
-Clara Guaita Picó (Facultat de Filologia)
-Pablo Recuenco García (Facultat d’Economia)

SUPLENTS:

PDI funcionari  doctor:
-Vacant
- Vacant

PDI no funcionari  o no doctor:
-Mercedes Casp Hervás (Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”)

PAS:
- Vacant

Estudiants:
- Vacant
- Vacant

ACUV 9/2006:

Membres electes de la Comissió de Professorat
PDI permanent :
Grup I: -Manuel Mocholí Arce (Facultat d’Economia)
Grup II: -José Ramos López (Facultat de Psicologia)
Grup III: -Ricardo Franch Benavent (Facultat de Geografia i Història)
Grup IV: -Isabel Zabala Sánchez (Facultat de Química)

PDI no permanent:
Grup I: -Carmen Yolanda García Ruiz (Facultat de Dret)
Grup II: -Trinidad Sentandreu Mañó (Escola Universitària d’Infermeria)
Grup III: -Antonio Salvador Viñas Almenar (Facultat de Filologia)
Grup IV: -Houda Berrada (Facultat de Farmàcia)

Becaris d’investigació:
-Pilar Soriano Felipe (Facultat d’Economia)
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PAS:
-José Francisco Martínez Pastor (Facultat de Ciències Matemàtiques)

Estudiants:
-Pablo Pinazo Dallenbach (Facultat d’Economia)

6. Torn obert de paraules

Ernest Cano intervé respecte a la notícia sobre la signatura d’un conveni amb el
Ministeri de Defensa per desenvolupar estudis estratègics. Vol recordar que el 3 de
desembre de 2002 el Claustre va aprovar un manifest on es feia palès el rebuig
davant la gran quantitat de recursos dedicats a la recerca militar. Creu que aquest
manifest es contradiu amb el conveni.

Hi ha alternatives com la defensa de la pau, en què la Universitat ha de tenir
posicions clares.

Xavier Pallarés vol comunicar al Claustre quina ha estat la trajectòria de la CEPC dins
el Consell de Govern. Han denunciat, respecte a l’espai europeu d’ensenyament
superior, que el Rectorat critica les aplicacions, però de portes endins. Ells defensen
que la Universitat no es venga a les empreses, i que hi haja una política de preus
públics. Li agradaria que la Universitat fera una crítica al procés de Bolonya.

Joan Carles Carbonell es refereix a l’incident de la jornada electoral i a algun
comentari fet respecte al funcionament de la Junta Electoral.

Des del primer moment, es va considerar la gravetat de l’agressió, que ho era no sols
contra una persona, sinó contra la Universitat.

Els processos electorals ha de ser totalment lliures i l’actuació de la Junta Electoral
és la d’un òrgan independent. Però s’ha parlat de violació de dades del demandants,
però els expedients acusatoris són públics, i aclareix que en tota denúncia figuren les
dades personals de qui fa la denúncia i és accessible als denunciats, per la qual cosa
no hi ha hagut aquesta violació de dades, encara que considera que s’ha de dotar
d’una protecció especial les persones que han fet les denúncies.

Joan Josep Pastor considera que la data en què s’ha convocat el Claustre no és la
més apropiada, ja que estan en període d’exàmens, encara que entenen que és
pròxim el procés electoral.

Està d’acord amb el que ha dit Joan Carles Carbonell respecte a la Junta Electoral,
però considera que aquesta s’ha excedit enviant l’adreça i els telèfons dels
denunciants.

Juan Antonio Raga es refereix al procés d’elecció i considera que s’hauria de pensar
en procediments més àgils que permeten conèixer amb anterioritat les candidatures.
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Respecte al que ha dit Ernest Cano, el rector manifesta que es revisarà el conveni i,
si és contrari a l’esperit de l’acord del Claustre, es cancel·larà.

Respecte a les crítiques a l’espai europeu d’ensenyament superior, considera que la
Universitat necessita un canvi, però les crítiques s’han de fer de forma constructiva.

I, com que no hi ha més assumptes per tractar, s’alça la sessió a les 14.30 hores, del
contingut de la qual, com a secretària, done fe i, amb el vistiplau del president,
estenc aquesta acta en la data i al lloc indicats dalt.

La secretària general     Vist i plau

 El rector

M. Luisa Contrí   Francisco Tomás Vert


