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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 17 de juliol de 2006, a les 9 hores i 55 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. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 19 de gener de 2006 i 23 de febrer 
de 2006. 
 
Punt 2. Informe del rector. 
 
Punt 3. Debat sobre l’informe de gestió presentat pel rector i aprovació, si escau, de la seua 
gestió i de la resta d’òrgans de govern. 
 
Punt 4. Debat i aprovació, si escau, dels objectius generals de la política universitària i de les 
línies pressupostàries 2007. 
 
Punt 5. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats:  

 
- Consell de Govern: un  membre del personal d’administració i serveis claustral. 
 
- Comissió d’Estatuts: dos membres del PDI funcionari doctor claustrals. 
 
- Comissió de Professorat: un PDI permanent del grup II 
 
- Jurat de Selecció de Becaris: tres estudiants becaris. 
 
Punt 6. Torn obert de paraules. 
 
Quant a la votació, el mínim de membres del Claustre és de 92 claustrals. 
 
Pren la paraula la secretària general per nomenar comptadors. Són comptadors d’urna: 
 
Per part del PDI: 
 
- Jordi Mañes Vinuesa 
- Julio Marín Pardo 
- Rosa Marín Saéz 
- Vicent Martínez García 
 
Per part del PAS: 
 
- M. Luisa Manzano Hernández 
- Francisco Marí Grafiá 
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Per part dels estudiants: 
 
- Miguel Ángel Izquierdo García 
- Laura Moll Jordà 
 
Són comptadors de Sala: 
 
- J. Antonio Lloret Badía 
- Rafael Francisco López Machi 
- Ramón López Martín 
- Magdalena López Precioso 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 19 de gener de 2006 i 23 de febrer de 
2006. 
 
En el termini reglamentari no s’ha presentat cap esmena, per tant s’acorda: 
 
ACUV 10/2006: “Aprovar les actes de les sessions del Claustre de 19 de gener de 2006 i 23 
de febrer de 2006”. 
 
2. Informe del rector. 
 
El rector informa sobre els esdeveniments més importants que han ocorregut des de la darrera 
sessió: 
 
• Han tingut lloc les eleccions de rector de la Universitat de València. 
 
• Hi ha hagut canvis en el Ministeri d’Educació i Ciència que han afectat tot l’equip de 

govern ministerial, la qual  cosa ha suposat una sèrie d’accions com ara: 
 

- Reforma de la Llei Orgànica d’Universitats. El 29 de maig la Ministra presenta 
l’avantprojecte de reforma, del qual es va informar en la CRUE el 5 de juny. Els 
elements principals de la reforma són els relatius al professorat, encara que hi ha 
hagut diverses variacions del document. S’espera que la llei arribe a les Corts a 
finals de juliol o en setembre. Les qüestions més cridaneres són: 
- Canvi d’habilitació per acreditació del professorat. 

 - Reducció dels cossos docents universitaris: de quatre a dos. 
 - Desaparició de la Junta Consultiva. 
 - Dos possibles sistemes per a l’elecció de rector, a decidir en cada universitat. 
 - Reforma de l’ANECA, que passará a ser agència pública. 
 - Creació del Consell d’Estudiants, de caràcter nacional. 

 
S’anuncia que en el termini d’un any es presentarà l’estatut del professorat. 
 
• Pel que fa a l’adaptació dels estudis a l’espai europeu d’ensenyament superior, no s’ha 

presentat cap document, però hi ha hagut manifestacions verbals que corregeixen coses 
que s’han fet fins ara, com que tots els títols de grau tindran 240 crèdits; que hi haurà dos 
tipus de titulacions, les que tenen competències regulades tindran directrius generals 
ajustades, la resta tindrà indicacions o directrius genèriques per àrees o àmbits del 
coneixement. 
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• Al mateix temps la Generalitat Valenciana ha presentat tres lleis i un reglament. Cal 
destacar els projectes de llei de coordinació del sistema universitari valencià i el de 
coordinació del sistema de ciència i tecnologia, que han estat criticats pels rectors, però 
que en breu passaran a les Corts. 

• El dia 8 de març de 2006 es va signar el conveni d’infraestructures docents amb la 
Generalitat, ja que varen corregir la quantitat que s’oferia en octubre de 2005. 

• El 23 de maig de 2006 va irrompre violentament a la Facultat de Dret un grup de persones 
vinculades a Coalició Valenciana, encapçalades pel Sr. García Sentandreu, amb la finalitat 
de realitzar-hi un acte que no tenia l’autorització de la Universitat. Hi va haver amenaces i 
insults, entre d’altres, al degà de la Facultat. El fet es va posar en coneixement del delegat 
del Govern i la Universitat va presentar una demanda judicial. Aquesta acció ve després 
de dues agressions a estudiants en el marc de les eleccions al Claustre i d’una sèrie de 
pintades en diversos locals universitaris. 

• La Universitat de València té en aquests moments diferents reptes, i s’ha de parlar de 
disseny de futur en un termini raonable. Per això el 6 de juny, el Consell de Govern 
prengué un acord per al llançament del Pla Estratègic de la Universitat de València. Té 
una sèrie de fases diferents en què s’espera la participació de tota la comunitat 
universitària. Quan estiga enllestit es presentarà al Claustre perquè informe sobre el pla 
abans que l’aproven el Consell de Govern i el Consell Social. 

 
3. Debat sobre l’informe de gestió presentat pel rector i aprovació, si escau, de la seua 
gestió i de la resta d’òrgans de govern. 
 
El rector presenta l’informe i fa referència a la documentació lliurada als claustrals (annex II). 
 
La gestió en aquest darrer any ha estat marcada per la incertesa: 
 
• En matèria financera, tant pel que fa al finançament ordinari com d’infraestructures 

docents. En octubre de 2005 totes les universitats públiques valencianes signaren la 
pròrroga del model de finançament ordinari, però la Universitat no signà el 
d’infraestructures docents per no estar d’acord amb la quantitat. Aquest problema es va 
resoldre en maig de 2006, però aquest acord no l’ha executat cap universitat. 

• Implantació en l’espai europeu d’ensenyament superior. 
• Manca de decisions en política de recerca a nivell nacional i autonòmic. 
 
Agraeix la tasca feta, que es reflecteix en l’informe, a centres, departaments, instituts i serveis, 
així com a l’equip rectoral, amb especial menció a l’equip anterior, al qual correspon gran part 
del treball que es presenta ara. 
 
S’obri un torn d’intervencions: 
 
Joan Josep Pastor es queixa per la falta d’assistència dels claustrals. Planteja el problema que 
per als estudiants que treballen tindrà la implantació de l’espai europeu d’ensenyament 
superior. Diu que no es preveu la disponibilitat de recursos per a aquests estudiants. 
 
Respecte al delegat dels estudiants, considera que porta molt de temps i que no ha fet quasi 
res en el període. Demana una major dinamització en la representació dels estudiants i apostar 
per l’Assemblea General d’Estudiants Claustrals. 
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Pel que fa a infraestructures considera que dir que les biblioteques estan obertes les 24 hores 
és una fal·làcia, ja que al campus de l’avinguda de Tarongers només s’obri una planta. 
Demana majors serveis i que s’estenguen als mesos d’agost i setembre. Quant a la “wifi” 
només hi ha a la quinta planta de Tarongers. Pel que fa a la política lingüística, considera que 
és una política folklòrica, de grans cartells en valencià, però les classes continuen fent-se en 
castellà. Reclama que es torne a la comprovació d’aquesta docència i considera que controlar 
és un dret dels estudiants. 
 
José Miguel Gallego planteja una queixa per entregar aquest informe el mateix dia de la sessió 
del Claustre. Demana que la documentació es presente amb antelació. Considera que aquest 
debat ja es va dur a terme en el Claustre de presentació de la candidatura del rector i va tenir 
un reflex en el resultat de les eleccions. Anuncia el seu vot negatiu, no com a oposició per 
sistema, sinó perquè pensa que les coses no s’han fet com cal. Considera que en els primers 
mesos d’aquest equip hi ha hagut alguns gestos, encara que no totalment satisfactoris. 
 
Alfons Esteve planteja un parell d’assumptes que li preocupen: 
 
• La gestió indirecta, la privatització i la subcontractació de llocs de treball, com ara els 

tècnics del Servei d’Educació Física i Esports i el personal de les consergeries. 
 
• La paralització del sistema de comprovació de la docència en valencià a mig curs, ja que 

sense això no se sap quina és la situació real de la docència en valencià. 
 
David Ruiz Hall, en representació de Campus Jove, pensa que l’informe s’ha d’entendre en 
l’entorn de la Universitat i amb un nou equip. Considera que estem en un entorn canviant, 
amb nova legislació i que tot i així en la gestió d’un equip sempre hi haurà queixes i 
reclamacions. Diu que cal millorar els aspectes referents a la comunicació, entre altres coses, 
però que han millorat molt els d’infraestructures. Opina que part de la responsabilitat de no 
haver pogut fer més coses la té l’administració autonòmica, a la qual el rector sempre ha 
plantejat les reivindicacions. Considera que la gestió de l’equip s’ha fet per a tots, que és 
francament bona i que compta amb el suport de la seua associació. 
 
Xavier Pallarés incideix en el fet que cal millorar el funcionament de les biblioteques i tenir-
les obertes el mes d’agost. Pel que fa a la política lingüística, no li serveix la raó que s’ha 
donat per paralitzar la comprovació de la docència en valencià. Quant a la innovació 
educativa considera que ha estat un error davant dels problemes que han sorgit. Pensa que ha 
faltat un estudi sobre la implicació real dels estudiants en els seus estudis. Considera que els 
claustrals no han de demanar la paraula per dir que l’equip rectoral ho fa bé, sinó que cal 
debatre sobre allò que es fa malament. 
 
El rector respon a les qüestions plantejades: 
 
• Respecte als estudiants que estudien i treballen diu que la Universitat ja fa temps que va 

modificar les condicions per a la permanència dels estudiants a la Universitat, i es tindrà 
en compte en la implantació de l’espai europeu d’ensenyament superior. 

 
• Pel que fa a la no renovació del delegat d’estudiants accepta la crítica, però la idea del 

vicerector d’Estudiants i del delegat d’estudiants és diferent. És un membre més de 
l’equip de govern. 
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• Quant a les biblioteques diu que cal distingir aquestes de les sales d’estudi. Hi ha alguns 

problemes, igual que en “wifi”, que s’estan resolent. 
 
• Respecte a la política lingüística diu que s’ha de garantir que es done la docència en 

valencià i també una docència de qualitat. La Universitat de València és de totes les 
universitats valencianes la que té major oferta i amb diferència. 

 
• Quant a la privatització i la subcontratació diu que es fa el que es pot amb els recursos que 

hi ha, però que és necessari mantenir-les amb el control adient. 
 
• Pel que fa a la innovació educativa diu que caldrà esperar que es desenvolupen els decrets 

i que es comptarà amb tota la comunitat universitària. 
 
S’obri un segon torn d’intervencions: 
 
Ferran Jiménez. Respecte a l’infome del rector del punt 2 no s’ha fet esment de les eleccions a 
rector. Fa un valoració negativa de la participació dels estudiants, que ha estat la més baixa de 
la història. Considera que els debats electorals varen ser mínims i s’ha de millorar. Els 
estudiants no tenen poder de decisió i no se’ls pot demanar que participen. Expressa la 
solidaritat amb el degà de la Facultat de Dret pels esdeveniments ocorreguts i té en compte 
que tot això no es nou. 
 
José Manuel Sanz. Manifesta la queixa per l’horari del Claustre. Agraeix al Claustre els 
suports que  es varen donar a l’estudiant agredit. Respecte a l’informe de gestió considera que 
ni es bo ni és dolent, que es pot fer millor i que es pot fer pitjor. Considera que la implantació 
de nous estudis és positiva, però sempre amb recursos. Opina que la Universitat té un 
important retard tecnològic respecte a altres universitats valencianes. Treballaran perquè es 
retire la reforma de la LOU i l’espai europeu d’ensenyament superior. No cal esperar a veure 
cap a on va Europa, ja que va cap a la privatització dels serveis. Denuncia que l’aplicació en 
el títol d’Història dels crèdits del SETC s’ha fet sense cap planificació i reclama que, davant 
el deute de la Generalitat, la postura del rector ha de ser més dura i pública. 
 
José Adolfo de Azcárraga. Respecte a la implantació de nous estudis no s’entén cóm es 
dissenyen postgraus sense que els graus estiguen definits. S’ha treballat molt en els centres en 
qüestions que ara es diuen que no són vàlides (llibres blancs) i tot això es tradueix en una gran 
pèrdua de temps. Manifesta el seu malestar pel canvi continu del marc legislatiu universitari i 
li sorprèn l’assentiment de la majoria dels rectors. Manifesta que està d’acord amb la gestió de 
l’equip encara que no amb tots els membres de l’equip anterior. 
 
Joan Josep Pastor. Hi ha problemes de comunicació de l’equip amb els estudiants. Manifesta 
que la crítica que s’ha fet a la política lingüística de l’equip no ho és al Servei, que considera 
que fa molt bona tasca. Volen comprovar que la docència que s’oferta es compleix. 
 
Joan Enric Úbeda. Considera que és injust dir que la delegació d’estudiants no ha fet coses. 
La delegació és més que el delegat i hi ha gent que ha treballat molt i es pot comprovar. Han 
generat recursos propis i treballaran per la constitució de l’Assemblea General d’Estudiants i 
continuaran apostant per la participació dels estudiants, que és una qüestió de tots. Pensa que 
les coses es poden aconseguir, però no a curt termini, i fa esment del canvi de la normativa 
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sobre permanència. Agraeix als que han confiat en ell per als equips de govern, tant Rectorat 
com Deganat. 
 
El rector pensa que el que s’ha de veure és una perspectiva sobre si la Universitat de València 
prospera o no. Accepta la crítica que si es fa una oferta d’implantació, que no siga amb cost 
zero, sinó amb despeses i esforços suplementaris. Considera que s’ha de reflexionar sobre la 
metodologia docent. 
 
Respecte al que ha plantejat el professor Azcárraga, manifesta que el col·lectiu de rectors no 
és unànime i que hi ha rectors satisfests amb el fet que s’implante el postgrau. La Universitat 
ha apostat per no llevar aquesta oportunitat als seus estudiants. L’oferta va adreçada als 
graduats de l’actual sistema. 
 
Demana l’aprovació de la gestió que va fer l’equip anterior i la que ha començat a fer l’actual 
equip, ja que les coses han millorat encara que tots els aspectes que han eixit en el debat 
s’hauran de considerar. 
 
Se sotmet a votació, i per 105 vots a favor, 10 en contra i 22 abstencions es pren el següent 
acord: 
 
ACUV 11/2006: «Aprovar l’informe de gestió, que s’adjunta com a annex,  així com la gestió 
del rector i de la resta d’òrgans de govern.» 
 
4. Debat i aprovació, si escau, dels objectius generals de la política universitària i de les 
línies pressupostàries 2007. 
 
Presenta el punt el vicerector de Comunicació i Assumptes Econòmics, Enrique Bigné, que fa 
referència a la documentació que acompanya la convocatòria i la que s’ha repartit a l’inici de 
la sessió. 
 
Les línies s’orienten al present i al futur de la institució i tenen caràcter participatiu amb les 
reunions mantingudes amb els sindicats i els grups d’estudiants. Sintetitza les línies d’acció 
amb els seus diferents programes. 
 
S’obri un torn d’intervencions. 
 
Àlvar Carpi felicita el Consell de Direcció per incloure algunes línies d’acció dirigides als 
membres del PAS, que fa temps que s’estaven reivindicant. Es pregunta si la total absència de 
previsió de millora de les condicions retributives del PAS és el resultat de la reflexió que ha 
fet l’equip rectoral després de les eleccions. 
 
M. Luisa Manzano fa un comentari respecte als estudis i el replantejament que caldria fer. 
Potser no s’oferten els estudis que demana la societat, no per qüestions mercantilistes, sinó 
per la demanda d’estudiants. 
 
Respecte a les línies per al PAS, pel que fa a les promocions i la mobilitat demana el 
compromís que siga transparent i no s’hagen de presentar recursos. Pel que fa a les 
transformacions estructurals l’estudi s’hauria d’ampliar també al PDI. 
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Demana un aclariment sobre a qui van dirigits els programes de mobilitat per al PAS. També, 
i respecte al reconeixement de l’antiguitat a la Universitat pel programa Experiència, demana 
que s’explique en què consistirà. 
 
Xavier Pallarés considera que les línies no parlen dels estudiants pel que fa a la conciliació de 
la vida personal, familiar i acadèmica i demana que es recuperen vells projectes com el de 
l’escola-bressol. 
 
Pensa que falta fomentar un debat real sobre les reformes. També demana que hi haja borses 
d’estudiants per poder organitzar congressos i poder construir l’ensenyament que volen. 
 
Demana que hi haja algun projecte de renovació pedagògica per als professors que no volen la 
innovació educativa i que l’equip aclarisca què entén per qualitat. Demana una oferta ampla 
de postgraus oficials i també més infraestructures per fer front a les reformes. 
 
Maria Conca troba a faltar determinats aspectes que fan referència a la cooperació amb les 
altres universitats de l’àrea lingüística catalana. En la presentació oral s’ha fet esment de les 
diferents ajudes de la Xarxa Joan Lluís Vives, però s’hauria de fer per escrit. Caldria afegir a 
l’apartat 2.2. punt f “l’area lingüística catalana i la resta de l’estat”; també a l’apartat 4.8. 
s’hauria d’afegir “la cooperació amb la resta d’universitats de l’àrea lingüística catalana”. 
 
També en l’apartat 9 s’haurien d’afegir dos paràgrafs. 

- Es dotaran beques a estudiants per assistir a la Universitat Catalana d’Estiu. 
- Es dotaran ajuts per a la realització d’activitats acadèmiques i de trobada 

d’universitaris en el marc de la Xarxa Joan Lluís Vives. 
 
Alfons Esteve manifesta la seua satisfacció perquè apareguen línies com ara la intensificació 
dels esforços per la igualtat entre homes i dones, un pla de conciliació de la vida laboral i 
familiar i un pla d’igualtat per a persones amb discapacitat. També la previsió de la 
construcció d’un centre social per atendre les persones dependents. 
 
Respecte al fons social no s’apunta què és el que es vol reformular i en quin sentit. Pel que fa 
als programes específics per al PDI i per al PAS s’anuncia austeritat, però això té una 
aplicació diferent per als dos col·lectius. 
 
Es demanen esforços i formació per al PAS però no es concreta i no es diu si es reflectirà en 
les retribucions. 
 
Respecte a la política lingüística es diu que hi haurà canvis i noves activitats. Demana que 
s’expliciten. 
 
Miquel Coll manifesta que no hi ha referències explícites a les retribucions del PAS. 
Considera que el que s’ha afegit és insuficient i continua reivindicant l’homologació salarial 
amb la resta de les universitats públiques valencianes perquè ho considera just i racional. 
 
Proposa en l’apartat del PAS la inclusió d’un nou punt, h), que diga: “la UVEG treballa amb 
la voluntat d’aconseguir l’homologació del PAS de la Universitat amb el de la resta de les 
universitats públiques valencianes”. 
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José M. Pérez Gisbert planteja que, en les línies, la formació i la conciliació de la vida 
familiar apareixen per separat quan estan interrelacionades, ja que aquests anys els cursos 
s’han ofertat fora de la jornada laboral. Pel que fa a l’acció social pregunta quin serà 
l’increment, ja que la Universitat dedica la meitat que la resta de les universitats valencianes. 
Planteja també si la formació està inclosa en l’acció social. Demana que s’aprofundisca en el 
Centre per a Persones dependents. 
 
M. Dolores Gómez Villora demana algunes aclaracions. Respecte al Pla Concilia pregunta 
quan s’aplicarà al PAS, que sí s’està aplicant al PDI per reglamentació. També demana 
aclariments sobre el centre de persones dependents i sobre els processos d’estabilitat laboral. 
Pel que fa a la mobilitat, respecte a la vertical, pregunta per la promoció dels grups B i A i pel 
nomenament de PDI com directors d’alguns serveis. També apareix la mobilitat amb 
universitats estrangeres, però no es diu res respecte a la mobilitat amb universitats 
valencianes, estatals i altres administracions. Pregunta també pel tipus d’òrgan que es crearà 
per a l’elaboració dels plans d’estudis. 
 
José Ignacio Lucas fa un comentari crític sobre la redacció del punt d de l’apartat 4.2. Per 
aquesta redacció votarà en contra, ja que pensa que un titulat no mereix una beca sinó un 
contracte laboral. Pregunta sobre la importància que té en els pressupostos la publicitat 
agressiva que es pateix al campus de Burjassot. 
 
Ernest Cano. Les línies presenten coses molt concretes i altres que són principis molt 
generals. Demana que es concreten coses en el tema de la igualtat. Respecte al programa de 
formació, si es tracta de formació específica i no genèrica, la institució haurà de veure com 
incentivar aquesta formació i tenir un reconeixement. 
 
Respecte a l’assumpte de la innovació educativa, es diu que es retribuirà. Això significa que 
hi haurà una nova proposta de projectes d’innovació nous. Pel que fa a la política lingüística 
entén que no està encara el pla d’increment de la docència en valencià, i no hi ha mesures 
concretes. 
 
José Miguel Gallego planteja una queixa formal respecte a la documentació rebuda i demana 
que s’envie en format electrònic. Considera que la documentació és molt genèrica i ha 
demanat a la secretària general una altra informació que considerava complementària, com és 
la que es refereix als serveis i, en concret, a biblioteques. La resposta ha estat que aquesta 
documentació no correspon al Claustre i no ha de ser  debatuda. 
 
D’altra banda felicita, ja que és la primera vegada que per la via de les esmenes es recullen 
algunes de les propostes dels sindicats, encara que no totes. 
 
Pel que fa al punt 1.8 demana major concreció pel que fa a la consolidació i estabilitat laboral 
que ja apareixia fa 10 anys, i hi ha una taxa d’interinitat del 30%. Respecte al fons social no 
apareix el programa de la Nau dels Xiquets i les Xiquetes. Pel que fa a les persones 
dependents hi ha una demanda consolidada de creació de guarderies. 
 
Angel Ortí demana la paraula perquè el Claustre està format per representants dels diversos 
col·lectius universitaris i hi ha un col·lectiu que a penes intervé. Considera que en un debat 
com aquest cal veure les coses en conjunt. Pensa que en el Claustre s’hauria de parlar de 
política universitària en conjunt i no d’assumptes reiteratius, sectorials i específics. 
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Considera molt bones les propostes de mobilitat per a PDI i PAS, així com les beques de 
postgrau per a mobilitat internacional, però si la Universitat té la vocació 
d’internacionalització, té mancances de sistemes d’informació i acollida. 
 
Pel que fa a la millora de l’ensenyament recorda que hi ha centres que ja van fer el seu pla de 
millora i ara caldria començar a parlar dels compromisos que es varen establir. 
 
El vicerector de Comunicació i Assumptes Econòmics contesta als que han intervingut i els 
agraeix, abans, les intervencions, els suggeriments i els comentaris que s’han fet. 
 
Pel que fa al programa de conciliació es preguntava si hi haurà millora retributiva. Fa esment 
del document que avui s’ha lliurat, que ha sorgit de les converses mantingudes amb els 
representants sindicals i amb els grups d’estudiants. Pel que fa al programa d’igualtat, aquest 
també va referit als estudiants. 
 
Pel que fa a l’oferta de les titulacions, en aquest moment hi ha 66 titulacions, que és una 
oferta de les més amples de l’Estat. És cert que hi ha una caiguda de natalitat, però afecta 
totes les universitats. Caldria reflexionar sobre quines són les que han de créixer i quines les 
que s’han d’implantar. 
 
Pel que fa al programa de mobilitat, s’ha demanat una redacció més contundent, però ara no 
es pot concretar més. 
 
S’haurà d’estudiar l’impacte que tindrà la nova oferta de grau en tota la comunitat 
universitària. 
 
Respecte als grups afectats per la mobilitat de PAS no hi ha discriminació, encara que hi 
haurà prioritat per als que treballen en internacional. 
 
Respecte al reconeixement de l’antiguitat de PDI i PAS no serà monetari sinó una acció 
específica. 
 
Pel que fa al projecte que hi havia de guarderia, se és més ambiciós, ja que es planteja fer un 
estudi per veure com hauria de ser un centre social per a dependents. 
 
Respecte al l’espai europeu d’ensenyament superior, el conjunt de la comunitat universitària 
està a favor de la renovació pedagògica siga quin siga el nou espai que ens trobem. Hi ha 
comitès de qualitat en totes les titulacions i estan previstes noves infraestructures. 
 
Pel que fa la intervenció de Maria Conca, s’acceptarien les propostes i s’hauria de buscar una 
redacció adient. 
 
El fons social tindrà nous criteris que seran debatuts en la mesa negociadora. Aclareix que 
quan es parla d’austeritat es refereix al pla de finançament. No obstant això, s’accepta com a 
idea directriu una de les esmenes presentades pels sindicats. “Cal intensificar al llarg dels 
propers anys unes millores retributives negociades amb els representants de les seccions 
sindicals que actualitzen l’acord de condicions de treball”. 
 
Respecte a la política lingüística s’intenta millorar aquest programa. 
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Respecte a la formació s’ha inclòs una frase que diu que es procurarà que la formació 
necessària per al lloc de treball es programe dins de l’horari laboral. 
 
Pel que fa a l’increment de l’acció social, serà resultat de negociacions i la formació no hi està 
inclosa. 
 
Respecte al pla de conciliació, s’ha iniciat el procés de negociació, però no s’ha pogut arribar 
a acord. 
 
Respecte a fomentar la participació s’ha creat un grup nomenat RIDA que està recollint, pel 
que fa al PDI, dades de la dedicació a la docència, investigació i gestió. 
 
El tema de què la Nau dels Xiquets i les Xiquetes estiga inclosa en dinamització dels 
estudiants es deu a què aquests són els monitors. 
 
Respecte a si la capacitat financera és limitada, hi ha que dir que és la que és. El 72% prové 
de transferències corrents, un 8 ó 9% de taxes i la resta de convenis i altres ingressos. Pel que 
fa al protocol que se signà amb Conselleria, no s’ha materialitzat per a cap universitat. 
 
Respecte a la mobilitat del PAS, estarà vinculada a projectes concrets, i respecte a l’atenció 
als estudiants estrangers de postgrau està recollida en el text. 
 
La vicerectora de Personal d’Administració i Serveis agraeix les intervencions, ja que les 
preguntes que s’han fet li permetran aclarir alguns punts, encara que d’altres ja han estat 
contestats pel vicerector. 
 
Manifesta l’esperit en què es va a treballar, i que es reflecteix en que s’han arreplegat punts de 
la discussió amb els sindicats que milloren el text. Hia ha que tenir en compte que en les 
línies, totes les acciones que apareixen són comunes per a tots els treballadors i treblalladores. 
 
Respecte als processos de carrera administrativa s’ha encetat una línea per a processos de 
mobilitat i proves selectives. S’ha parlat d’altres processos que estan recorreguts, però cal dir 
al Claustre que un d’ells està en el contenciós perquè es diu que la Universitat beneficia als 
seus treballadors (grup C torn lliure). L’altre és un recurs a la promoció interna del D al C, 
promoció de la s’han beneficiat 50 companys i companyes. Resalta el ferme compromís de 
continuar amb aquesta línea, i de la que la tasca d’interinitat disminuesca de manera 
escalonada. 
 
Pel que fa a la convocatòria d’intercanvi per al PAS, no és un intercanvi de funcionaris, sinò 
afavorir que puguen anar a formar-se a una altra universitat, estudiant a quins llocs seria 
interesant que s’adreçara aquesta formació. 
 
Respecte al pla de conciliació es va presentar una proposta que era comuna per a tot el 
personal de la Universitat i, encara que hi ha hagut canvi en la legislació que afecta al PDI és 
una qüestió que està oberta. 
 
Comunica que s’estan estudiant les condicions retributives del PAS de les universitats 
públiques valencianes, i l’esperit és tractar que la millora a què el text fa referència contemple 
escalonadament el que ha seegut una reivindicació històrica de les centrals sindicals. 
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Demana el vot favorable a les línies. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica considera que les aportacions de Maria 
Conca són pertinents, peró en les línies no s’han situat les accions puntuals i sí l’acció 
general. 
 
La Universitat continua tenint una gran implicación en el que és la Xarxa Joan Lluis Vives. El 
punt referent a la Universitat Catalana d’Estiu no es podria incorporar ja que hi ha un acord 
dels rectors de la Xarxa en aquest sentit. 
 
Respecte al que s’ha esmentat del punt 4.2.d hi ha que aclarir que aquests programes són 
complementaris als de l’administració i estan regulats como a beques de formació. Altra 
qüestió seria eliminar el programa de beques i mantenir el de contractes, però aquests no són 
per a formació. En la Comissió d’investigació es va tractar aquests temes i l’opinió majoritària 
era no tocar-ho per ara. 
 
S’obri un segon torn d’intervencions: 
 
Miquel Coll manifesta que votarà a favor de les línies, ja que confia en les paraules dels 
vicerectors en el sentit de què es continuarà avançant. 
 
Xavier Pallarés fa palés que no se li ha contestat a dues qüestions: el debat real de la reforma 
educativa i les borses per a congressos dels estudiants. 
 
Demana que es millore el sistema de videoteca per als estudiants de Comunicació 
Audiovisual. 
 
Alfons Esteve manifesta que li ha molestat la intervenció del professor Ortí respecte a les 
intervencions al Claustre dels diferents col·lectius. Diu que donarà un vot de confiança a les 
línies i que s’arrepleguen les paraules de la vicerectora respecte a l’homologació del PAS. 
 
Angel Ortí aclareix que a la seua intervenció el que ha volgut manifestar és que li dol que al 
Claustre no hi haja visió de conjunt, i que podria ser una acusació al seu col·lectiu. 
 
Considera que la Universitat s’ha de portar entre tots, i ara hi haurà una oportunitat participant 
en el Pla Estratègic. Considera molt important la percepció social de la Universitat. 
 
Joan Enric Úbeda respecte a la borsa de congressos, encara que no hi ha convocatòria pública, 
s’està atenent des del CADE, i pel que fa al debat sobre la reforma, ja estan produint-se en 
alguns centres. Respecte a les videoteques, ja està disponible material per a prèstecs. 
 
El rector demana l’aprovació de les línies i manifesta que l’equip treballarà perquè abans de 
què acabe la legislatura els treballadors i treballadores de la Universitat no cobren menys que 
les de les altres.  
 
Se sotmet a votació la proposta, amb les incorporacions donant com a resultat: vots a favor 
83, 1 en contra i 11 abstencions. Amb aquest resultat el Claustre pren el següent acord: 
 
ACUV 12/2006: «Aprovar els objectius generals de la política universitària i les línies 
generals pressupostàries 2007, que s’adjunten com a annex». Annex III 
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5. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: Consell de Govern, Comissió 
d’Estatuts, Comissió de Professorat i Jurat de Selecció de Becaris. 
 
Es presenten per a formar part dels diferents òrgans els següents Claustrals: 
 
Consell de Govern:  
Alfons Esteve 
Vicent Balbastre 
 
Comissió d’Estatuts: 
Vicent Martínez 
Fuensanta Andreu 
 
Comissió de Professorat: 
Francisco Javier Gracia 
 
Jurat de selecció de becaris: 
Amparo Alcarria 
Esther Sanz 
Salvador Almela 
Daniel Cárcel 
Cristian Veses 
 
Produïda la votació, dóna com a resultat: 
 
Consell de Govern:  
Alfons Esteve: 14 vots 
Vicent Balbastre: 9 vots. 
En blanc, 1 vot 
 
Comissió d’Estatuts: 
Vicent Martínez: 22 vots. 
Fuensanta Andreu: 19 vots. 
 
Comissió de Professorat: 
Francisco Javier Gracia: 37vots. 
  
Jurat de selecció de becaris: 
Amparo Alcarria: 9 vots. 
Esther Sanz: 9 vots. 
Salvador Almela: 5 vots. 
Daniel Cárcel: 1 vot. 
Cristian Veses: 5 vots. 
 
Per tant, el Claustre pren els següents acords: 
 
ACUV 13/2006: “Elegir com a membre del Consell de Govern Alfons Esteve i Gómez”. 
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ACUV 14/2006: “Elegir com a membres de la Comissió d’Estatuts Vicent J. Martínez García 
i Fuensanta Andreu Vaillo”. 
 
ACUV 15/2006: “Elegir com a membre de la Comissió de Professorat Francisco Javier 
Gracia Lerin”. 
 
ACUV 16/2006: “Elegir com a membres del Jurat de Selecció de Becaris Amparo Alcarria 
Villora, Esther Sanz Selva i Salvador Almela Rambla”. 
 
 
6. Torn obert de paraules 
 
El rector informa que els claustrals Álvar Carpi, Miquel Coll, José Oltra, M. Luisa Manzano, 
Francesc Marí, Xavi Gómez, J. Miguel Gallego, José Fco. Martínez, Cristina García i Luis 
Azcón han presentat un escrit perquè conste en acta la declaració de pública condemna als 
atacs patits pel poble palestí per part de l’exèrcit israelià, i convida a qui vulga adherir-s’hi 
que ho faça adreçant-se a la secretaria general. 
 
I, com que no hi ha més assumptes per tractar, s’alça la sessió a les 15.05 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 
 


