
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2010 
 
 
A la ciutat de València, a les 9 hores i 40 minuts del dia 14 de gener de 2010, a la Sala 
Charles Darwin (Aulari Interfacultatiu del Campus de Burjassot-Paterna), 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 únic. Exposició per part dels candidats i la candidata a rector o rectora de la Universitat, 
Dr. Esteban Jesús Morcillo Sánchez, Dra. María Antonia García Benau, Dr. Vicent Enric 
Soler Marco i Dr. Antoni Josep Furió i Diego, dels programes i dels membres dels equips 
respectius. 
 
El president agraeix al Campus de Burjassot les facilitats que ha donat per acollir aquest 
Claustre. Indica que el Claustre està vàlidament constituït per tal com s’hi ha comptabilitzat 
l’assistència del nombre necessari de claustrals (la majoria absoluta és de 149). 
 
Seguidament pren la paraula la secretària general. Llegeix l’article 8 del Reglament 
d’eleccions a rector o rectora, que regirà aquesta sessió. Així mateix, fa saber al Claustre els 
acords de la Mesa referents a l’ordenació del Claustre. D’aquests acords, a banda de les 
indicacions que estableix el Reglament, se’n destaquen els punts següents: els candidats i la 
candidata gaudiran d’un torn de dos minuts cadascú per tal de tancar la sessió. L’ordre 
d’aquestes intervencions s’ha establert per sorteig, i serà el següent: Antoni Josep Furió i 
Diego, Esteban Jesús Morcillo Sánchez, María Antonia García Benau i Vicent Enric Soler 
Marco. 
 
El president informa que, per acord de la Mesa del Claustre, aquesta sessió serà moderada per 
Juan Antonio Lloret Badía i que l’ordre dels candidats serà el de la presentació de les 
candidatures corresponents. Així mateix, indica que s’obre el termini de sol·licituds 
d’intervencions. 
 
Tot seguit, es dóna l’ús de la paraula al Dr. Esteban Jesús Morcillo Sánchez. El candidat fa 
una exposició del programa, el qual s’adjunta com a annex II. 
 
En segon lloc, es dóna l’ús de la paraula a la Dra. María Antonia García Benau. La candidata 
fa una exposició del programa, el qual s’adjunta com a annex III. 
 
En tercer lloc, es dóna l’ús de la paraula al Dr. Vicent Enric Soler Marco. El candidat fa una 
exposició del programa, el qual s’adjunta com a annex IV. 
 
Per últim, es dóna l’ús de la paraula al Dr. Antoni Josep Furió i Diego. El candidat fa una 
exposició del programa, el qual s’adjunta com a annex V. 
 
S’obre el primer torn d’intervencions. 
 
Alexandra Valencia Peris, representant del personal investigador en formació, duu al Claustre 
la petició dels investigadors Ramón y Cajal d’incorporar en el programa un punt especial 
referent als investigadors reincorporats. Demana al proper rector o rectora que es tracte la 
situació d’aquest personal en un Consell de Govern. 



 
Luis Pastor Graells, representant de Campus Jove, fa esment dels compromisos del seu grup 
amb la institució. Campus Jove considera que cal avançar en el Pla d’Igualtat i fomentar la 
participació dels estudiants. Demanen nous espais per als estudiants i la continuïtat de 
l’extensió universitària d’Ontinyent. 
 
Domingo Carlos Salazar García, de Joves Investigadors, manifesta la preocupació del seu 
col·lectiu per la repercussió que el Pla de Bolonya i el Campus d’Excel·lència poden tenir per 
als becaris d’investigació. Demana tres coses: convertir les beques V Segles en contractes V 
Segles de manera immediata; acomplir la disposició addicional primera de l’Estatut del 
personal investigador en formació de la Universitat de València, i representació del col·lectiu 
en el Consell de Govern amb veu i vot, com l’estableix la LOMLOU. 
 
Esther Sanz Selva, d’Acontracorrent, valora positivament el context del debat dels darrers 
dies. Critica l’equip rectoral per l’absència de debat dels últims temps. Fa esment dels 
problemes que planteja la implantació del Pla de Bolonya, de les mobilitzacions de l’any 
passat i de les actituds de l’equip rectoral referent a això. Planteja tres qüestions als candidats: 
 
- Què opinen sobre la repressió del moviment estudiantil que va fer l’equip rectoral? 
- Quin seria el seu protocol d’actuació sobre això? 
- Quines garanties ofereixen que la reforma es faça a favor dels estudiants? 
 
D’altra banda, felicita la Universitat per la creació de la Unitat d’Igualtat. Demana, però, més 
recursos i més implicació en les polítiques de conciliació. 
 
Carlos Martínez Núñez, com a representant d’Acontracorrent, demana una reflexió al voltant 
de l’estratègia Universitat 2015, un debat al Claustre, un posicionament de la Universitat 
sobre la qüestió, millores en la política de beques i que els estudiants formen part de la presa 
de decisions. 
 
Rubén Navas Giménez critica la campanya de correus brossa que hi ha hagut en el procés 
electoral. Considera que hi ha una discriminació entre els mitjans de què poden disposar els 
candidats a rector o rectora i els que tenen els estudiants per a les seues eleccions. Diu que 
sembla que l’objectiu siga que hi haja una participació baixa. Considera que els recursos de 
què poden disposar els estudiants estan en mans del delegat del rector, que és una figura que 
no els representa. 
 
Miquel Coll Huerta fa quatre preguntes als candidats i la candidata, que han estat 
consensuades entre el personal d’administració i serveis claustral: 
 
- Quina es la política de recursos humans que pensen dur a terme? 
- Tenen previst fer una avaluació dels llocs de treball? 
- Com pensen desenvolupar la carrera administrativa, la promoció interna i la mobilitat del 
personal? 
- Pensen dur a terme cap pla per reduir la interinitat? 
 
Demana una planificació de tota la política de personal. 
 
Francisca Abella Rebull diu que un punt important és el de les retribucions, que són inferiors 
a les de la resta de las universitats públiques valencianes, encara que darrerament s’han signat 



acords que van en la bona direcció. Consideren necessari desenvolupar la carrera professional 
establerta i que tinga el pressupost que calga assignar-li. Pregunta als candidats quina serà la 
seua política en matèria de retribucions per al PAS.  
 
Pel que fa a la formació, proposa dos tipus de cursos: uns específics del lloc de treball, que es 
farien dins de l’horari laboral, i uns altres cursos, sense relació directa amb el lloc de treball, 
que es podrien fer fora de l’horari laboral. Ressalta la necessitat del coneixement d’idiomes en 
molts llocs de treball. Pregunta als candidats quines són les propostes que fan quant a 
formació. 
 
Alberto de la Guardia Anaya manifesta que el compromís del PAS amb la Universitat és ben 
palès, però que aquest estament té molt poca representativitat. Planteja als candidats les 
qüestions següents: 
 
- Pensen modificar els Estatuts amb el fi que el PAS tinga la representativitat que es mereix? 
- Hi haurà cap membre del PAS en el Consell de Direcció, a més del gerent? 
- Quines mesures pensen adoptar per millorar l’eficiència en la despesa i les mesures de 
control d’aquesta? 
- Què pensen sobre el paper dels mitjans de comunicació institucionals? 
- Pensen abordar l’assumpte de la sostenibilitat amb un enfocament integral? 
 
Maria Teresa Bondia Alberola pregunta per les mesures que es pensen adoptar per a 
l’avaluació i la prevenció de riscos psicosocials, de riscos singulars i per al reconeixement de 
la perillositat d’alguns llocs de treball. També pregunta sobre les mesures que pensen adoptar 
en política lingüística i demana concreció en les polítiques d’igualtat i conciliació de la vida 
laboral i familiar. 
 
Rafael Crespo García indica que els programes presentats tracten de manera diferent la 
qüestió de les infraestructures. El projecte que presenta el professor Morcillo és ambiciós. Li 
pregunta, però, si és realista i viable. Els altres candidats presenten línies generals d’actuació. 
Els demana que concreten més les propostes. 
 
Miquel Àngel Pans Sancho, claustral de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
del BEA, fa referència a la necessitat de noves infraestructures per a la seua Facultat. Demana 
als candidats respostes concretes sobre la qüestió de les mesures que pensen prendre sobre 
això. 
 
Marc Xelvi Pérez manifesta que cada vegada que hi ha eleccions al Rectorat es planteja la 
disconformitat amb el model vigent. Pregunta als candidats si estan d’acord o no amb l’actual 
model; i si no hi estan, pregunta quin model proposen. 
 
Carles Egido Bolta, claustral d’Economia del BEA, pregunta als candidats per la política que 
seguiran amb l’extensió universitària d’Ontinyent, tant pel que fa als estudis d’Empresarials 
com als de Magisteri. 
 
Vicent Solbes Bou, claustral del BEA de la Facultat de Ciències Socials, pregunta als 
candidats com pensen fomentar la participació estudiantil. També els pregunta si no 
consideren que l’associacionisme estudiantil es veurà reduït, dificultat o suprimit amb el 
model de Bolonya i la dedicació que aquest exigeix als estudiants. 
 



Joan Felip Colomer Bea, representant de la Facultat de Dret del BEA, planteja als candidats 
les preguntes següents referents a la docència en valencià: 
 
- Pensen considerar i aplicar el requisit lingüístic al PDI i al PAS? 
- Com pensen garantir la docència en els grau i els màsters? 
- Quins mecanismes de control tenen previstos per al compliment efectiu de la docència en 
valencià? 
 
Francisco Mateu Arcos, estudiant de Biologia i membre del SEPC, manifesta, davant les 
eleccions del 2 de març, el rebuig del seu grup als òrgans de govern de la Universitat, perquè 
consideren que són antidemocràtics, ja que els vots dels estudiants en les eleccions només 
suposen un 25% del total, estan en minoria absoluta en els òrgans de govern i mai no poden 
fer tirar endavant les seues propostes. Diu que, a més, també lluitaran per la docència en 
valencià, per la paralització de la implantació dels graus i per la desaparició de la privatització 
a la Universitat. 
 
Joaquín Ruiz Vázquez, estudiant d’Història i membre del SEPC, exposa el decàleg en què han 
basat la campanya electoral: 
 
- Democratització dels òrgans de govern de la Universitat. 
- Aposta per la docència de qualitat en l’ensenyament. 
- Supressió de càrregues econòmiques per als estudiants. 
- Docència en català. 
- Recuperació dels serveis externalitzats per la Universitat. 
- Foment de la participació estudiantil. 
- Ensenyament basat en la coeducació. 
- Paralització del sistema de graus i postgraus. 
- Oposició a l’espanyolització de la Universitat. 
- Exigència que la Universitat demane un sistema de finançament adequat a la Generalitat i a 
l’Estat. 
 
Vicente José Baeza Avallone pregunta al candidat Furió com pensa abordar el finançament de 
la Universitat quan el Govern central està anunciant restriccions. Pel que fa a la Generalitat, 
pregunta si l’exigència de finançament serà solament per a la Universitat o si hi pensa 
comptar amb la resta de les universitats públiques valencianes. 
 
Considera que en les reunions de l’Assemblea Interestamental s’han repetit els plantejaments 
que feia el Bloc fa 26 anys. Pregunta si hi ha cap principi d’acord entre els candidats Furió i 
Soler per atraure el vot nacionalista. Considera que a la Universitat s’ha de fer un discurs 
acadèmic. 
 
Maria Conca Martínez felicita els candidats per la campanya que es du a terme, que ha 
plantejat idees i debat. Planteja la qüestió de la Xarxa Vives, que considera que té moltes 
possibilitats que no s’han exposat fins ara, i pot ser un element important per al Campus 
d’Excel·lencia Internacional. Pregunta als candidats com pensen potenciar la xarxa. 
 
José Ramos López agraeix als candidats la síntesi que han fet dels programes. Els pregunta 
quines són les propostes concretes respecte als estudiants a temps parcial que es recullen en 
els graus i com pensen potenciar els serveis per atendre aquests estudiants. 
 



José Manuel Pavía Miralles manifesta que tots els estudiants han parlat de la conciliació entre 
la vida laboral i la familiar. Pregunta quan es racionalitzaran els horaris a la Universitat, ja 
que hi ha classes fins a les 21.30 hores. 
 
Ramón López Martín, com a candidat a vicerector d’Estudis en l’equip de María Antonia 
García Benau, considera que per a la Universitat del segle XXI fan falta tres elements: horitzó 
(referent i model d’universitat), brúixola (valors com ara transparència, independència i 
il·lusió) i equip (cohesionat, treball compartit i experiència en gestió). Opina que tots aquests 
elements els té la candidatura de la qual forma part. 
 
Vicent Montesinos, com a candidat a vicerector d’Economia en l’equip de María Antonia 
García Benau, vol fer les reflexions següents: 
 
Pregunta al candidat Morcillo quin és el seu diagnòstic en matèria econòmica, quina serà la 
dedicació dels recursos i si farà falta reequilibrar els centres. Demana al candidat Furió que 
plantege les mesures per a fer front a la situació de crisi i que faça públic el nom del seu 
candidat a vicerector d’Economia. Demana al candidat Soler que concrete la proposta de la 
jubilació parcial. 
 
Carmen Aranegui planteja la qüestió de la utilització del llenguatge no sexista, no tant per l’ús 
de les paraules, sinó dels conceptes, tal com diu el Pla d’Igualtat. Dóna suport a la candidatura 
de la professora García Benau. 
 
Vicente Roca Velasco, candidat a vicerector d’Infraestructures en l’equip de María Antonia 
García Benau, diu que un programa no pot recollir propostes d’infraestructures concretes. La 
seua candidatura, però, està treballant per presentar-ne, com per exemple que tothom tinga 
espais de treball dignes. 
 
Tot seguit els candidats i la candidata intervenen per respondre les preguntes d’aquest primer 
torn d’intervencions. 
 
Esteban Jesús Morcillo manifesta el compromís de la seua candidatura amb el personal 
investigador en formació i els investigadors Ramón y Cajal acreditats, pel que fa a la seua 
estabilització. Així mateix, té el compromís de potenciar l’AGE, tot i ser conscient de la 
dificultat de la constitució. Pel que fa a Ontinyent, diu que han tingut diverses reunions en les 
quals han expressat el compromís de mantenir l’extensió universitària, però, amb condicions i 
amb el compromís de les entitats públiques i privades de la comarca. Diu que el programa 
també recull la reforma dels Estatuts pel que fa a les qüestions que han plantejat els Joves 
Investigadors. Pel que fa a les intervencions dels estudiants d’Acontracorrent quant a la 
implantació dels nous títols de grau, diu que el mateix Verifica dóna la possibilitat de fer-ne 
modificacions fins als sis anys posteriors a la implantació, per la qual cosa diu que podran 
intervenir-hi, ja que l’estil de la candidatura és el debat i el consens. Quant a la igualtat, 
planteja la corresponsabilitat i fer pressupostos amb perspectiva de gènere. Pel que fa a les 
intervencions del PAS, plantegen fer un pla integral que reculla les càrregues de treball, 
l’aplicació de la carrera professional, la promoció interna i la disminució de la interinitat. 
Considera important apropar la formació a les necessitats. No està tancat a incorporar la figura 
del delegat del rector per al PAS. Plantegen una política lingüística molt seriosa i un 
increment de la docència en valencià. 
 



María Antonia García Benau respon que, pel que fa a les qüestions que ha plantejat el 
personal investigador en formació, la seua candidatura recull l’estabilització dels 
investigadors Ramón i Cajal i la implantació immediata dels contractes V Segles. Pel que fa a 
la implantació del projecte de Bolonya, està en contra de l’ús de la força i a favor del diàleg. 
Pel que fa a la igualtat real, la seua candidatura planteja el concepte de corresponsabilitat. 
Recull igualment la possibilitat de fer debats oberts per discutir les qüestions que afecten a la 
Universitat. Pel que fa al PAS, considera que cal prendre mesures efectives com ara la 
definició de la carrera professional basada en mèrits i capacitat, i potenciar l’administració 
especial. El seu equip regularà els concursos i farà formació abans que s’implanten els 
procediments. Quant a les retribucions, en proposen l’homologació efectiva. Presenten en 
l’equip la figura del delegat de la rectora per al PAS, en igualtat de condicions amb els 
vicerectors. Donaran suport institucional a la política de prevenció de riscos, inclosos els 
psicosocials. Pel que fa a les intervencions dels estudiants del BEA, considera que el nucli de 
representació són els ADR. Milloraran el mètode d’elecció de delegats i posaran els mitjans 
necessaris perquè funcione l’AGE. Pel que fa a la Xarxa Vives, considera que és un element 
essencial de vertebració de les universitats de parla catalana. La participació de la Universitat 
en la Xarxa és essencial i continuarà. Quant al que s’ha dit als mitjans de comunicació sobre 
l’elecció futura de rector o rectora, diu que hi ha una qüestió que li sembla important, i és que 
s’hi exigeix una experiència prèvia en gestió, encara que té dubtes sobre el paper que hi 
puguen tenir els Consell Socials. 
 
Vicent Enric Soler Marco respon, en primer lloc, que no hi ha cap tipus de pacte amb cap altra 
candidatura. La seua candidatura és plural. El programa planteja enfortir la lògica de la 
paritat. Pel que fa a la Xarxa Vives, diu no és només una qüestió de llengua, sinó que la Xarxa 
agrupa moltes universitats d’excel·lència. Per tant, enfortir-hi les relacions serà molt profitós 
per a la nostra Universitat. Les polítiques de conciliació són fonamentals i estan recollides en 
la reforma administrativa que planteja el seu equip. Sobre l’extensió d’Ontinyent, diu que hi 
està a favor, però, amb un estudi sobre la viabilitat acadèmica, econòmica i social. Pel que fa 
als estudiants, subratlla una qüestió important: l’AGE. Proposa que se n’activen les 
competències i fer-la operativa. Pel que fa al PAS, considera elementals les reivindicacions, i 
diu que estan recollides en la reforma administrativa que proposen. Per aquest motiu demanen 
el suport del PAS. Plantegen fer una acció de govern més eficient i al mateix temps més 
participativa que no la que hi ha hagut fins ara. Això es pot aconseguit activant el Claustre i 
fomentant la participació en tots els òrgans. Es necessita de tots i de totes per a fer un canvi a 
la Universitat. 
 
Antoni Josep Furió i Diego es felicita, en primer lloc, per l’alt nombre d’intervencions. Vol 
dir que els universitaris tenen ganes de participar i que cal més temps per a debatre al 
Claustre, malgrat que avui és impossible per normativa. També es felicita pel fet que la 
campanya està creant moltes expectatives, perquè s’està debatent molt. Diu que el que cal és 
que el debat continue després. Demana que les preguntes que s’han plantejat es pengen al 
web. La seua candiatura les contestarà, ja que avui és impossible respondre a tot. Pel que fa a 
les crítiques que s’han fet sobre el model actual d’elecció de rector, considera que aquest és 
millor (tot i que cal fer concessions) que no les alternatives que s’han plantejat. Es compromet 
a tractar l’estabilització dels investigadors Ramón i Cajal i la conversió de les beques V 
Segles en contractes V Segles en el primer Consell de Govern. La implantació adequada dels 
plans d’estudis establiran més temps per als estudiants. Pel que fa a l’extensió d’Ontinyent, 
diu que hi han estat i han vist la situació en què es troba. Considera que és bo establir un 
sistema de descentralització de la Universitat, però que ha de complir certes condicions, i que 
han de participar en el projecte l’Ajuntament d’Ontinyent i les forces socials de la comarca. 



Respecte al PAS, proposen la valoració del treball dels membres d’aquest col·lectiu, 
especialment dels interins de llarga durada. Afavoriran la promoció interna fent un esforç en 
l’administració especial. Destinaran recursos per reconèixer el treball d’una vida dedicada a la 
Universitat i atendre la jubilació anticipada i la parcial. A més, proposen la creació d’un 
vicerectorat específic per a les qüestions d’igualtat. Quant a la intervenció, de caire polític, en 
què s’ha parlat de pacte, recorda que les seues intervencions sempre han estat de caràcter 
acadèmic. 
 
S’obre el segon torn d’intervencions. 
 
Marc Cascant i Sempere, de València Universitària, recolza la reflexió d’Esther Sanz sobre la 
incorporació dels homes a l’esfera reproductiva. Demana a Vicent Soler deu propostes  
concretes, ja que com el Sr. Soler ha dit, el seu programa no era molt extens. Pregunta a María 
Antonia García com se situa una candidata que ha utilitzat majoritàriament el castellà en la 
campanya. Pregunta a Antoni Furió sobre el candidat o la candidata a ocupar el vicerectorat 
d’Economia. Pregunta a Esteban Morcillo per què no ha proposat en el període de temps en 
què ha format part de l’equip de govern actual les mesures innovadores que planteja ara. 
També li pregunta què ha de dir sobre el continuisme. Demana a tots els candidats que els 
campus estiguen més connectats  entre sí. Manifesta que no vol una Universitat esbiaixada 
políticament. 
 
Vicente José Baeza Avallone agraeix a Vicent Soler la rotunditat de la resposta. Recorda a 
Antoni Furió que no ha respost sobre la qüestió del finançament i que ha defugit la qüestió del 
possible pacte. Que aquesta no era una qüestió política, sinó acadèmica. 
 
Domingo Carlos Salazar García informa que han repartit sis preguntes als candidats perquè 
les contesten. Però, entén que no hi ha temps ara. Els demana que les responguen per escrit.  
 
Adela de los Reyes Mauri Aucejo prega a tots els candidats que es milloren les condicions 
dels treballadors dels laboratoris. Diu que no es pot esperar a la construcció de grans 
infraestructures. Pregunta a Esteban Morcillo si és conscient del perill que tenen les 
col·leccions d’història natural i que per què no s’ha fet res sobre això. 
 
Facundo Martín Muñoz Viera, com a representant del personal investigador en formació, 
recorda que el seu és un estament propi i que, per tant, tenen dret a tenir representació en el 
Consell de Govern, cosa que reclamen als candidats. 
 
Carlos Martínez Núñez planteja unes preguntes als candidats: 
 
- Es comprometen a la creació d’una alternativa semipresencial per als estudis de grau? 
- Garanteixen la plena autonomia en la recerca? 
- Garanteixen que el preu del crèdit de grau i postgrau siga el mínim que fixe la llei? 
- Plantejaran el debat sobre l’estratègia Universitat 2015 i sobre l’Estatut de l’estudiant? 
- Presentaran una proposta de Campus d’Excel.lència que sorgisca de la participació de tota la 
comunitat universitària, inclosos els estudiants? 

 
Luis Pastor Graells remarca la importància del procés d’elecció de rector o rectora. Manifesta 
que el seu grup està favor de l’actual sistema d’elecció, tot i que la participació dels estudiants 
hi és baixa i que, per tant, cal incentivar-la. 
 



Francisco José Ródenas Rigla, com a PDI d’una de les ERI de la Universitat, considera que 
aquestes són una font de recerca important. Pregunta als candidats què preveuen fer en el 
futur amb les ERI i com se’n materialitzarà el pas a instituts universitaris. 
 
Aina-Meritxell Tarrasó Reig, representant de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació pel SEPC, considera que la Universitat manté una estructura estamental i 
jerarquitzada en la qual uns tenen més poder que altres, i aquesta elecció de rector o rectora 
n’és un exemple. Aquest model produeix contradiccions, ja que limita la participació dels 
estudiants, la del personal d’administració i serveis i la del personal investigador en formació. 
 
Miquel Àngel Pans Sancho pregunta als candidats per l’existència o la inexistència en els 
programes de millores concretes per a la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
 
Esther Sanz matisa que, quan parlen de polítiques amb perspectiva de gènere, volen anar més 
enllà de la igualtat entre homes i dones i atendre la diversitat sexual. Demana que plantegen 
propostes sobre aquesta qüestió. 
 
Susana Ligero Tormo, representant de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, no 
comparteix el que s’ha dit sobre la qüestió que els debats han de ser acadèmics i no polítics, ja 
que en aquests moments les associacions d’estudiants que no tenen darrere seu un partit 
polític tenen poc a fer. Fa palesa la dificultat de fer tirar endavant les propostes dels 
estudiants. 
 
A continuació, els candidats i la candidata responen les preguntes. 
 
Esteban Jesús Morcillo Sánchez, quant al que s’ha dit sobre el continuisme, considera que és 
continuïtat, ja que la Universitat no comença de zero, i cal aprofitar el que s’ha fet bé i 
plantejar nous reptes. Pel que fa a les qüestions que han plantejat els representants del 
personal investigador en formació, diu que cal veure si la Llei de la ciència recull les 
observacions que han fet encertadament. Pel que fa a la col·lecció d’història natural, diu que 
les dificultats econòmiques i d’espais han fet complicat trobar-hi una solució, però, que cal 
fer-hi un esforç. Pel que fa a l’ensenyament semipresencial, planteja que caldrà flexibilitzar 
els horaris i definir els itineraris. Diu que està totalment d’acord que la investigació siga 
pública, com a universitat pública que som. Quant als preus dels crèdits, recorda que la 
Universitat de València va ser l’única que es va oposar a la pujada. Pel que fa al procediment 
d’elecció de rector o rectora, diu que la Comissió d’Estatuts i aquest Claustre hi tindran molt a 
dir. 
 
María Antonia Garcia Benau ressalta, pel que fa a la qüestió de la llengua, que el seu 
programa és el que planteja una política lingüística millor per als valencianoparlants. A més, 
com a representant de la institució, se sent capaç de parlar les llengües pròpies i d’altres, 
segons siga procedent. Quant als investigadors, confia que la nova Llei de la ciència puga 
donar resposta a moltes de les preguntes que es fan. Pel que fa a la qüestió de la prevenció, 
diu que el seu programa planteja un suport total a les polítiques de prevenció de riscos. Pel 
que fa als ensenyaments semipresencials, diu que el seu equip dóna suport a aquest tipus 
d’estudiants, però, que cal resoldre els problemes de matrícula i de tecnologia per la 
importància que té l’ensenyament en línia. Pel que fa als preus públics, diu que tot i que 
aquesta competència no és de la Universitat, lluitarà per tal que siguen els més baixos 
possibles. Sobre les ERI, afirma que estan compromesos a potenciar la transferència de 
coneixement i, per tant, que quan es complisquen les condicions proposaran transformar-les 



en instituts. Quant a la participació estudiantil, donaran suport a les ADR i a la figura dels 
representats i que fixaran espais per a l’associacionisme. Recorda que la diversitat de gènere i 
la pluralitat estan recollits al seu programa. 
 
Vicent Enric Soler Marco demana que les qüestions que s’han plantejat s’envien a la pàgina 
web, on es respondran. D’aquesta manera es podran utilitzar noves vies de participació. 
Manifesta que al seu programa hi ha més de 150 propostes concretes. Pel que fa a Joves 
Investigadors, diu que l’Estatut del PDI i la Llei de la ciència obren noves possibilitats i 
aquesta és una tasca que el nou rector o rectora haurà de posar en marxa des del principi. 
Quant a les mesures de seguretat dels laboratoris, diu que el programa, en l’apartat que tracta 
de les infraestructures, parla també d’equipament. Subratlla la qüestió de la participació de 
tots els estaments i defensa l’autonomia de l’investigador com a universitat pública. Sobre la 
petició de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, opina que cal pensar en 
noves instal·lacions, però, que és més peremptori coordinar les instal·lacions de què ja disposa 
la Universitat. 
 
Antoni Josep Furió i Diego manifesta, pel que fa al finançament, que cal exigir als governs 
central i autonòmic que passen de les paraules als fets. La forma de fer-ho serà conjuntament 
amb el Sistema Universitàri Públic Valencià, i en primer lloc amb la Universitat Politècnica. 
Quant a la Xarxa Vives, diu que té unes quantes potencialitats, més enllà de la coincidència 
lingüística. Que hi són totes les universitats valencianes. Pel que fa al personal investigador en 
formació, diu que el recullen dins del PDI. Que estan a favor de compatibilitzar treball i 
estudis. Que la normativa de permanència s’ha de basar només en el rendiment acadèmic. 
Afirma que pensen potenciar les ERI com un pas previ a la creació d’instituts. 
 
Seguidament, els candidats i la candidata fan la valoració final. 
 
Antoni Josep Furió i Diego manifesta que la riquesa de la Universitat es fa palesa en les 
eleccions, a les quals es presenten quatre candidats. Això ens mostra que hi ha ganes de 
renovació i de canvis. Que cal no tenir por a fer-los, perquè la Universitat compta amb 
persones preparades. Considera que tenim i som futur perquè som una Universitat amb 
identitat internacional i personalitat valenciana. No podem renunciar a ser una universitat de 
prestigi, sense oblidar, però, quina és la nostra llengua i cultura, i la nostra tradició 
progressista. Diu que cal que defensem la raó acadèmica junts tots els univesitaris. Demana el 
vot per al dia 2 de març i el suport i recolzament per als propers quatre anys. 
 
Esteban Jesús Morcillo Sánchez expressa la satisfacció pel debat al Claustre. Ressalta tres 
punts de la seua campanya: 
 
- Presenten un programa obert, que fa un estudi i un diagnòstic de desafiaments, fixa prioritats 
que tenen a veure amb les persones i fa una defensa del campus dels valors. 
 
- Presenten un equip de govern cohesionat, que coneix molt bé la Universitat des de dins. 
 
- Presenten un compromís en la doble vessant interna, de la Universitat, i externa, cap a la 
societat valenciana. Un compromís amb l’autonomia, amb una universitat pública i de 
qualitat, amb la cultura i la llengua pròpies. Un estil de govern basat en el diàleg, el consens i 
la transparència. Demana el suport i el vot de la comunitat universitària el proper 2 de març. 
 



María Antonia García Benau manifesta que al llarg de la campanya s’han reunit amb molts 
companys de PAS, de PDI i amb estudiants, que han estat animant a la participació i que hi ha 
hagut molta implicació en les xarxes socials. Afirma que els agrada la Universitat, però no la 
dels despatxos i les portes tancades en què la llengua siga un criteri d’exclusió; no la 
Universitat d’uns pocs, sinó la de tots. Volen renovar la Universitat amb la participació. Per 
aquesta raó demana el vot per a la seua candidatura. 
 
Vicent Enric Soler Marco considera que hi ha hagut un debat interessant i clarificador que se 
suma a les aspiracions de millora que tenim els membres de la comunitat universitària. Han 
presentat un programa potent, que s’ha enriquit amb les aportacions fetes durant la campanya, 
i que continuarà enriquint-se si és elegit rector. Vol participació, transparència, 
professionalitat i rigor, amb persones noves. Presenta un equip sòlid, plural, de diferents 
generacions i àrees del saber, amb dues línies de força: la reforma imprescindible de la gestió 
i la visibilitat en la societat valenciana i en la comunitat universitària internacional. Tot això 
amb l’esforç de tots i de totes per a donar un nou impuls a la universitat pública i de qualitat. 
Demana el vot i la confiança en les eleccions del 2 de març. 
 
Finalment, el rector vol acomiadar-se del Claustre, agrair la col·laboració prestada i el tarannà 
participatiu. Dóna les gràcies als candidats, a la candidata i als membres dels seus equips per 
l’esforç que han fet i desitja sort en la tasca de rector o rectora a qui resulte elegit o elegida. 
 
Fa una crida a la comunitat universitària perquè participe en les eleccions del dia 2 de març. 
 
I sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 14 hores i 55 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 
 
 



ASSISTENTS A LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE CELEBRADA EL 24 DE FEBRER DE 2010 
 
ABARCA GONZALEZ, MARIA BELEN 
ABELLA REBULL, FRANCISCA 
AGUILAR RODRIGUEZ, MARTA 
AGUILO LUCIA, MARIA PILAR 
ALABAU MARQUEZ, MIGUEL ANGEL 
ALBA PAGAN, ESTER 
ALBERT RODRIGO, MARIA JOSE 
ALCOLEA BANEGAS, JESUS 
ALMARCHE PERELLO, OSCAR 
ALMERICH SILLA, JOSE MANUEL 
AÑON ROIG, MARIA JOSE 
APARICIO BELLVER, LUIS 
APARICIO I PLA, GABRIEL 
ARANDIGA LLAUDES, FRANCESC 
ARIÑO VILLARROYA, ANTONIO 
AZCARRAGA FELIU, JOSE ADOLFO DE 
BAEZA AVALLONE, VICENTE JOSE 
BAEZA BAEZA, JUAN JOSE 
BARONA VILAR, SILVIA 
BARRENO RODRIGUEZ, M. EVA 
BELTRAN ROS, MARIA DOLORES 
BENAVENT BENAVENT, JULIA 
BENAVENT GARCES, MARIA AMPARO 
BENAVENT MAHIQUES, JUAN 
BERNAD GARCIA, JOAN CARLES 
BIXQUERT CLIMENT, JOSEP FRANCESC 
BONDIA ALBEROLA, MARIA TERESA 
BONET NAVARRO, JAIME 
BUIGUES OLIVER, GABRIEL 
BURRIEL NAVARRO, HELENA 
CABRER BORRAS, BERNARDINO 
CALVE PEREZ, JOSE IGNACIO 
CANET VALLES, JOSEP LLUIS 
CANO CANO, ERNEST 
CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS 
CARDA BATALLA, M. CARMEN 
CARDONA PROSPER, MARIA LUZ  
CARDONA RUBERT, MARIA BELEN 
CARPI LOBATON, ALVAR 
CARRASCO SORLI, PEDRO MIGUEL 
CASASUS ESTELLES, TRINIDAD 
CASCANT I SEMPERE, MARC 
CASIELLES LOPEZ, BLANCA 
CASTELLO GONZALEZ, ENRIQUE 
CATALA SANZ, JORGE ANTONIO 
CENTENO GUIL, JOSE MARIA 
CERDA NICOLAS, JOSE MIGUEL 
CERVELLO DONDERIS, VICENTA 



CERVERON LLEO, VICENTE 
CLAVER IBORRA, JOSE MANUEL 
CODOÑER CASTELLOTE, ARMANDO 
COLADO SANCHEZ, JUAN CARLOS 
COLL HUERTA, MIQUEL 
COLLADO MARTINEZ, MARIA TERESA 
COLOMER BEA, JOAN FELIP 
CONCA MARTINEZ, MARIA 
CONTRERAS BAYARRI, DULCE MARIA 
CONTRI SEMPERE, MARIA LUISA 
COPERIAS AGUILAR, M. JOSE 
CRESPO BELENGUER, DANIEL TOMAS 
CRESPO GARCIA, RAFAEL 
CUENCA ORDIÑANA, MARIA JOSEP 
DASI COSCOLLAR, MARIA DELS ANGELS 
DE LA GUARDIA ANAYA, ALBERTO 
DE VALCARCEL GONZALVO, GERMAN JOSE 
DIAZ MAYANS, JUAN JAVIER 
DOLZ DOLZ, CONSUELO 
DURO SANCHEZ, CARLES FRANCESC 
EGIDO BOLTA, CARLES 
ESTAÑ YAGO, LUIS ANTONIO 
ESTEVAN DE QUESADA, CARMEN 
ESTEVAN ESTEVAN, FRANCISCO RAMON 
ESTEVE I GOMEZ, ALFONS 
FABREGAT MONFORT, GEMMA 
FAUS FERRER, ISABEL CARME 
FERRER ROCA, CHANTAL MARIA 
FONTESTAD GINER, JORGE 
FORES CONCHELL, VICENTA D. 
FORTE DELTELL, ANABEL 
FORTES DEL VALLE, CARMEN 
FOS SAUS, JOSE 
FRIAS NAVARRO, MARIA DOLORES 
FUENTES FERRER, MARIUS VICENT 
FURIO DIEGO, ANTONI JOSEP 
GALLARDO PAULS, BEATRIZ 
GALLEGO JIMENEZ, JOSE MIGUEL 
GANDIA CABEDO, JUAN LUIS 
GANDIA FRANCO, JOSE LUIS 
GANDIA FRANCO, SOLEDAD 
GARCIA AÑON, JOSE 
GARCIA BENAU, M. ANTONIA 
GARCIA RUIZ, CARMEN YOLANDA 
GARCIA TESTAL, ELENA 
GARCIA WISTADT, INGRID 
GIMENEZ ALBERT, SALVADOR 
GINER INCHAUSTI, MARIA BEGOÑA 
GIRONES CERVERA, MARIA AMPARO 
GOMEZ SANCHIS, JUAN 



GOMEZ VILLORA, Mª DOLORES 
GONZALEZ BARRON, REMEDIOS 
GONZALEZ MORENO, JESUS 
GONZALEZ SANJUAN, M. EUGENIA 
GOZALBO CAMARENA, RAFAEL 
GRAU ALMERO, ELENA 
GÜEMES HERAS, JAIME 
HERMENEGILDO CAUDEVILLA, CARLOS 
HERMOSILLA PLA, JORGE 
HERNANDEZ SALA, JOSE ANDRES 
HUGUET ROIG, ANA MARIA 
HURTADO LLOPIS, JULIO 
IBORRA JUAN, MARIA 
IGUAL CAMACHO, CELEDONIA 
JEREZ MOLINER, ANGEL FELIPE 
JUAN SANCHEZ, JOSE RICARDO 
KUSTER BOLUDA, INES 
LANDETE CASAS, JOSE 
LATORRE SABORIT, JULIO 
LIGERO TORMO, SUSANA 
LLORET BADIA, JUAN ANTONIO 
LOPEZ GINES, CONCEPCION 
LOPEZ MARTIN, RAMON 
LOPEZ PRECIOSO, MAGDALENA SOLEDAD 
LOPEZ REYES, HELENIA 
LORENTE CARCHANO, MARIA JOSE 
LOZANO ESCRIG, RAMON 
MAFE MATOSES, SALVADOR 
MANZANO HERNANDEZ, MARIA LUISA 
MARCILLA DIAZ, ANTONIO 
MARI GRAFIA, FRANCISCO 
MARI POVEDA, AMPARO ELVIRA 
MARIN SAEZ, ROSA M. 
MARTIN MARQUES, SARA 
MARTINEZ ANDREU, ANTONI 
MARTINEZ FUENTES, MARIA CLARA 
MARTINEZ NUÑEZ, CARLOS 
MARTINEZ PASTOR, JOSE FRANCISCO 
MARTINEZ PEREZ, JUAN FRANCISCO 
MAS CLIMENT, LAIA 
MATALLANA REDONDO, EMILIA 
MATEU ARCOS, FRANCISCO 
MAURI AUCEJO, ADELA DE LOS REYES 
MESTRE ESCRIVA, VICENTA 
MILLAS MASCAROS, ELISA 
MINGUEZ CERVERA, ANGEL 
MIRALLES MARTI, VICENT 
MOCHOLI ARCE, MANUEL 
MONFORT PAÑEGO, MANUEL 
MONROS FENOLLOSA, PILAR 



MONTERDE BORT, HECTOR M. 
MONTES SUAY, FRANCISCO 
MONTESINOS MARTINEZ, JOSEP 
MONTESINOS OLTRA, SALVADOR 
MONTIEL ROIG, GONZALO 
MORANT GARCIA, ESTER 
MORCILLO SANCHEZ, ESTEBAN JESUS 
MORMENEO BERNAT, SALVADOR 
MUÑOZ CABALLERO, CARLOS 
MUÑOZ VIERA, FACUNDO MARTIN 
MURGUI FAUBEL, MARIA AMELIA 
NACHER ESCRICHE, JOSE M. 
NAVARRO DE JULIAN, JORGE 
NAVAS GIMENEZ, RUBEN 
OLIVER GERMES, AMPARO 
OLTRA VIDAL, JUAN 
ORCHILLES BALBASTRE, ANTONI VICENT 
PALLARDO CALATAYUD, FEDERICO VICENTE 
PANS SANCHO, MIQUEL ANGEL 
PASCUAL CALAFORRA, LUIS FRANCISCO 
PASTOR GRAELLS, LUIS 
PASTOR  I VICENT, MANEL 
PAVIA MIRALLES, JOSE MANUEL 
PEIRO TIMONER, CLARA 
PEÑA SANCHEZ, JOSE LUIS 
PEREZ GISBERT, JOSE MARIA 
PERIS MARCO, IRENE 
PICHER URIBES, M. TERESA 
PONS PONS, ANACLETO 
PRUÑONOSA TOMAS, MANUEL 
QUILIS MERIN, MERCEDES 
RAGA ESTEVE, JUAN ANTONIO 
RAMIREZ MUÑOZ, DIEGO 
RAMOS LOPEZ, JOSE 
ROBLES SABATER, FERRAN 
ROCA VELASCO, VICENTE 
ROCABERT BEUT, ESPERANZA 
RODENAS ESTREMS, AMALIA 
RODENAS RIGLA, FRANCISCO JOSE 
RODRIGO GOMEZ, JOSE MANUEL 
ROIG DOBON, SALVADOR 
RUIZ PONCE, FELIX 
RUIZ VAZQUEZ, JOAQUIN 
SAEZ LOPEZ, MARIA LUISA 
SAEZ TORMO, GUILLERMO MARIA 
SALAZAR GARCIA, DOMINGO CARLOS 
SALINAS LIM, GABRIEL 
SALVADOR CARREÑO, M. DESAMPARADOS 
SALVADOR FERNANDEZ-MONTEJO, OTILIA ALICIA 
SANCERNI BEITIA, M. DOLORES 



SANCHEZ CARMEN, FERNANDO 
SANCHEZ MACARRO, ADORACION ANTONIA 
SANCHEZ RODRIGUEZ, ERICA 
SANCHIS LOZANO, ALFREDO MIGUEL 
SANCHO FOMBUENA, MATILDE 
SANUS VITORIA, LUCIA 
SANZ SELVA, ESTHER 
SEGARRA VIDAL, RAUL ANDRES 
SERRA DESFILIS, EMILIA 
SERRA GALINDO, MANUEL 
SERRANO CARACENA, PAULA 
SIMON FUENTES, ANTONIO 
SIRERA TURO, JOSEP LLUIS 
SOLBES BOU, VICENT 
SOLER MARCO, VICENT ENRIC 
SORIA BONET, DELFINA 
SORIA  OLIVAS, EMILIO 
SORIANO FELIPE, PILAR 
TARRASO REIG, AINA-MERITXELL 
TOMAS VERT, FRANCISCO 
TORDERA DONDERIS, VICENTE 
TORRES ASENSI, LUIS 
TORRES SAIZ, ANDREA 
TORTOSA GIL, FRANCISCO MANUEL 
TUR PORCAR, ANA MARIA 
ULL SOLIS, M. DE LOS ANGELES 
VALENCIA PERIS, ALEXANDRA 
VALOR MICO, ENRIC JOSEP 
VENTO TORRES, VICENTE 
VERCHER GONZALEZ, MARIA ENRIQUETA 
VIDAL I CANET, JOSEP LLUIS 
VIDAL LLORET, PERFECTO 
VILLARREAL SERRANO, ALBA 
XELVI PEREZ, MARC 
ZACARES ROMAGUERA, AGUSTI 
ZARAGOZA COLOM, ROSA 
ZARAGOZA FERNANDEZ, CRISTOBAL 


