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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCN
DE 21 DE JULIOL DE 2011

A la ciutat de València, a les 10 hores, el dia 21 dejuliol de 2011, a I'Aula Magna de

la Facultat de Filosofia i Ciències de I'Educació, sota la presidència del rector i amb

la presència dels claustrals que es relacionen en I'annex l, 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 I'acta de la sessió de 17 de febrer de 2011 .

Punt 2. Aprovació, si escau, de la proposta de reforma dels Estatuts presentada el 6
d'abril de 2011.
Punt 3. Elecció de membres de diversos òrgans col'legiats:

Mesa del Claustre:
1 representant suplent del personal d'administració i serveis claustral.
2 representants suplents dels estudiants ide les estudiantes claustrals.
Gom issió d'lnvestigació:
1 representant del personal investigador en formació.
1 representant dels i les estudiants de doctorat.
Comissió de Professorat:
1 representant del personal docent i investigador no permanent. Grup lll.
1 representant del personal investigador en formació.
1 representant dels estudiants i de les estudiantes'
Junta Electoral:
1 representant titular del PDI doctor amb vinculaciÓ permanent.
1 representant suplent del PDI no doctor o sense vinculació permanent.

2 representants suplents dels estudiants i de les estudiantes.
Comissió de Reclamacions:
3 catedràtics o catedràtiques d'universitat'

Punt 4. lnforme del rector. Presentació de I'informe de gestió pel rector i debat.

Aprovació, si escau, de la seua gestió ide la resta dels òrgans de govern.

Punt 5. Debat i aprovació, si escau, del Pla Operatiu 2012 (document orientador de

la política general universitària idel pressupost de I'exercici2012).
Punt 6. Óebat i aprovació, si escau, d'un posicionament del Claustre de la

Universitat de València en relació amb el document "Estratègia Universitat 2015' El

bon govern de la universitat i les entitats d'investigació i innovació"(a sol'licitud de 31

claustrals)
Punt 7. Proposta i aprovació, si escau, de la declaració del Claustre de la Universitat
de València en defensa de les línies escolars en valencià. (a sol'licitud de 81

claustrals)
Punt 8. Torn obert de paraules.

Pel que fa a la composició del Claustre, la secretària general informa que, amb data

d'avui, el total de membres del Claustre és de 292, i es dóna la circumstància que el

rector i la secretària general són, alhora, representants del personal docent i

investigador doctor amb vinculació permanent.
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Així doncs, a I'efecte del que disposa I'article 245.4 dels Estatuts de la Universitat,

per a I'aprovació de la proposta de reforma dels Estatuts, prevista en el punt 2 de

I'ordre del dia, la majoria necessària serà superior a 145 vots.

Tot seguit es nomenen interventors d'urna i comptadors de sala. Seran comptadors
de salã: María Dolores Beltrán Ros, María Amparo Benavent Garcés i Jaime Bonet

Navarro.

Seran interventors d'urna els claustrals següents:
per a les urnes de PDI:María Belén Cardona Rubert, José Miguel Cerdá Nicolás,

Vicente Cerverón Lleó iJosé Manuel Claver lborra.
per a les urnes del PAS i del personal investigador en formació: Francisco Marí

Grafià, José Francisco Martínez Pastor i Xavier García Massó.

Per a I'urna dels estudiants i de les estudiantes: Francisco Javier García Safont i

Gonçal Andreu Grau Muedra.

A continuació, la secretària general explica els criteris per al desenvolupament de

les votacions del punt 3. Prlmerament, les candidatures s'han de presentar amb

nom, cognoms i l'òrgan a què es presenten; i en el cas dels estudiants i de les

estudianles, la titulacló en què són matriculats. Les candidatures han de fer constar

que es presenten per a titulars o per a suplents. Si no s'indica cap altra cosa, es

consideiarà que es presenta a titular. Pel que fa a l'elecció de membres de la
Comissió de Reclamacions, regulada a I'article 166 dels Estatuts, es farà per majoria

de vots, sempre que aquesta majoria siga superior a 113. Les votacions s'han de

realitzar en una papereta per grup de representació; en les paperetes han de figurar

els noms dels candidats i de les candidates, que només cal marcar amb una X.

Punt l. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 17 de febrer de 2011

La secretåria general comunica al Claustre que dins el termini reglamentari no s'ha

presentat cap êsmena a les actes, que aquestes han estat penjades en la web de la

Secretaria General i que s'ha tramès una còpia de les actes a tots els centres i els

serveis generals. Per tant es pren I'acord següent: aprovar l'acta de la sessió del

Claustre del 17 de febrer de 201 1 . Rcuv 12 t2011

punt 2. Aprovació, si escau, de la proposta de reforma dels Estatuts presentada el 6

d'abril de 2011
El rector informa que, atesa la presència d'un nombre de membres del Claustre molt

ajustat al quòrum que s'exigeix per a l'aprovació, si escau, d'aquest punt, la Mesa

del Claustre proposa sotmetre a votació la seua decisió d'ajornar aquest punt per a

la pròxima sessió.
Realitzada la votació, el Claustre ratifica la decisió de la Mesa del Claustre d'ajornar

a una pròxima sessió el debat del punt 2 de I'ordre del dia: "Aprovació, si escau, de

la proposta de reforma dels Estatuts presentada el 6 d'abril de 201 1", per 139 vots a

favor, cap en contra i 7 vots en blanc. Acuv 1312011
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Punt 3. Elecció de membres de diversos òrgans col'legiats
Mesa del Claustre:
'1 representant suplent del personal d'administració i serveis claustral.
2 representants suplents dels estudiants i de les estudiantes claustrals.
Comissió d' I nvestigació:
1 representant del personal investigador en formació'
1 representant dels estudiants i de les estudiantes de doctorat.
Comissió de Professorat:
1 representant del personal docent i investigador no permanent. Grup lll.
1 representant del personal investigador en formació'
1 representant dels estudiants i de les estudiantes.
Junta Electoral:
1 representant titular del PDI doctor amb vinculació permanent.
1 representant suplent del PDI no doctor o sense vinculació permanent.

2 representants suplents dels estudiants i de les estudiantes.
Gomissió de Reclamacions:
3 catedràtics o catedràtiques d'universitat.

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la secretària general indica que

s'han presentat les candidatures següents:

MESA DEL CLAUSTRE

SUPLENTS

Personal d' administracio i serueis:
- Francisca Abella Rebull (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació).

Estudianta:
- Arancha Hernández Sala (Facultat de Dret).

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

Personal investigador en formaciÓ:
- Manuel Bañó Polo (Departament de Bioquímica i Biologia Molecular).
- Sonia Saz Mas (Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la

Comunicació).
- Facundo Muñoz Viera (Departament d'Estadística i lnvestigació Operativa).

Estudiant de doctorat:
- Juan Pablo Sánchez Rivera (Doctorat de Biomedicina i Farmàcia).

COMISS¡Ó DE PROFESSORAT

Personal docent i investigador no permanent. Grup lll:
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- Vicente Claramonte Sanz (Facultat de Filosofia i Ciències de I'Educació).

Personal investigador en form ació:
- Giuseppe Meca (Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de
I'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal).
- Xavier García Massó (Departament d'Educació Física i Esportiva).

Estudiants:
- Juan Pastor Graells (Facultat de Física).
- Josep Picó Orozco (Facultat de Medicina i Odontologia).

JUNTA ELECTORAL

TITULARS

Personal docent i investigador doctor amb vinculacio permanent:
No hi ha candidatures.

SUPLENTS

Personal docent i investigador no doctor o sense vinculacio permanent:
- Emilio lranzo García.

Estudiants i estudi antes:
- José Carlos Orpi Montero (Facultat de Dret).
- Antonio Pelayo Carrascosa (Facultat de Ciències Socials).
- Manuel Muñoz Ferrer (Facultat de Geografia i Història).
- María Sánchez Murciano (Facultat de Ciències Biològiques).

COMISSIO DE RECLAMACIONS

C ated ràti cs o c ated ràtiqu es d',u n ive rsitat :
- Matilde Fernández Blanco (Area de Finances Empresarials).
- Germán de Valcárcel Gonzalvo (Àrea d'Òptica).
- José Ramos López (Àrea de Psicologia Social).

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

MESA DEL CLAUSTRE

SUPLENTS

Personal d'administracio i serveis:
- Francisca Abella Rebull (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació): 23 vots.
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Estudianta:
- Arancha Hernández Sala (Facultat de Dret): 6 vots.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

Personal investigador en formació:
- Manuel Bañó Polo (Departament de Bioquímica i Biologia Molecular): 0 vots.
- Sonia Saz Mas (Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la
Comunicació): 2 vots.
- Facundo Muñoz Viera (Departament d'Estadística i lnvestigació Operativa): 0 vots.

Estudiant de doctorat:
- Juan Pablo Sánchez Rivera (Doctorat de Biomedicina i Farmàcia): 11 vots.

COMISSIÓ DE PROFESSORAT

Personal docent i investigador no permanent. Grup lll:
- Vicente Claramonte Sanz (Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació): 89 vots.

Personal investig ador en form ació:
- Giuseppe Meca (Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de

I'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal): 0 vots.
- Xavier García Massó (Departament d'Educació Física i Esportiva): 2 vots.

Estudiants:
- Juan Pastor Graells (Facultat de Física): 7 vots.
- Josep Picó Orozco (Facultat de Medicina iOdontologia): 18 vots.

JUNTA ELECTORAL

TITULARS

Personal docent i investigador doctor amb vinculaciÓ permanent:
No hi ha candidatures.

SUPLENTS

Personal docent i investigador no doctor o sense vinculaciÓ permanent:
- Emilio lranzo García: 88 vots.

Estudiants i estudi antes:
- José Carlos Orpi Montero (Facultat de Dret): 5 vots.
- Antonio Pelayo Carrascosa (Facultat de Ciències Socials): 6 vots.
- Manuel Muñoz Ferrer (Facultat de Geografia i Història): 1 vot'
- María Sánchez Murciano (Facultat de Ciències Biològiques): 17 vots.
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COMISSIÓ DE RECLAMACIONS

C ated ràti cs i c ated ràti q u e s d' u n ive rsitat :
- Matilde Fernández Blanco (Àrea de Finances Empresarials): 108 vots.
- Germán de Valcárcel Gonzalvo (Àrea d'Òptica): 105 vots,
- José Ramos López (Àrea de Psicologia Social): 104 vots.

Així doncs, es prenen els acords següents:

Proclamar membres de la Mesa del Claustre els següents: (ACUV 14120111

..SUPLENTS

Estudi ants i estudiantes:
- Arancha Hernández Sala (Facultat de Dret).
- Vacant
Personal d' administració i serueis:
- Francisca Abella Rebull (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)."

Proclamar membres de la Comissió d'lnvestigació els següents: (ACUV 15120111

"Representant del personal investigador en formació:
- Sonia Saz Mas (Departament Teoria dels Llenguatges i Ciències de la

Comunicació).
Estudiant de doctorat:
- Juan Pablo Sánchez Rivera (Doctorat de Biomedicina i Farmàcia)."

Proclamar membres de la Comissió de Professorat els següents: (ACUV l6/2011)

"Representant del personal investigador no permanent. Grup lll:
- Vicente Claramonte Sanz (Facultat de Filosofia i Ciències de I'Educació).
Representant del personal investigador en formacio:
- Xavier García Massó (Departament d'Educació Física i Esportiva).
Representant dels estudiants i de les estudiantes:
- Josep Picó Orozco (Facultat de Medicina i Odontologia)."

Proclamar membres de la Junta Electoral els següents: (ACUV 17/,20111

.,TITULARS

1 representant titular del PDI doctor amb vinculació permanent:
- Vacant.

SUPLENTS
Representant del personal investigador no doctor o sense vinculacio permanent:
- Emilio lranzo García (Facultat de Geografia i Història).
Representant dels estudiants i de les estudiantes:
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- María Sánchez Murciano (Facultat de Ciències Biològiques)'
- Antonio Pelayo Carrascosa (Facultat de Ciències Socials)'"

Proclamar membres de la Gomissió de Reclamacions els següents: (ACUV
18120'11l

u- Matilde Fernández Blanco (catedràtica d'universitat de l'Àrea de Finances
Empresarials).
- Germán de Valcárcel Gonzalvo (catedràtic d'universitat de l'Àrea d'Optica).
- José Ramos López (catedràtic d'universitat de l'Àrea de Psicologia Social)."

Punt 4. lnforme del rector. Presentació de l'informe de gestió pel rector i debat
Aprovació, si escau, de la seua gestió ide la resta dels òrgans de govern.

El rector comença agraint al degà, a I'equip deganal i al PAS de la Facultat de
Filosofia i C. de I'Educació l'oportunitat de tenir el Saló d'Actes per celebrar-hi el

Claustre. Dóna la benvinguda als nous claustrals que s'hi han incorporat.
Quant a I'informe del rector, comença pels resultats de la preinscripció a la UVEG
per al curs 2011-2012. Cal dir que s'han obtingut molt bons resultats en la
preinscripció de les titulacions de grau, tal com es va fer públic dimarts passat. La

nostra Universitat ha ofert per al pròxim curs acadèmic 8.450 places en 53

titulacions de grau, més 4 dobles titulacions. Totes les places dels campus de

Blasco lbáñez, Tarongers, Burjassot-Paterna s'han cobert en la fase de juny, i s'han
generat llistes d'espera que en conjunt sumen més de 25.000 estudiants. La

Úniversitat de València és l'única del sistema públic valencià que ha cobert la

pràctica totalitat de les places en la fase de juny. El 57,6 o/o dels estudiants ha triat
titulacions de la nostra Universitat en primera opció, cosa que representa un

increment amb relació a I'any passat. Si se sumen les primeres i les segones
opcions, el percentatge d'estudiants que ha triat la UVEG s'incrementa fins al75 o/o.

Les notes d'accés, com en altres cursos acadèmics, s'han donat sobretot en C. de la
Salut, però també han tingut notes d'accés altes altres titulacions Cal destacar que

les titulacions de ciències han experimentat en general un gran augment en la
demanda i en la nota de tall. També han tingut un bon comportament les dobles
titulacions ofertes.
En el capítol d'investigació destaquen el desenvolupament de convocatòries
associades a Campus d'Excel'lència com ara el projecte INOCAMPUS i els
microclústers d'innovació, la recent modificació de l'Estatut del Personal lnvestigador
en Formació, adoptant el sistema de 4 anys de contracte predoctoral i d'altres
convocatòries desenvolupades des del vicerectorat. Quant al PDl, el Consell de
Govern va aprovar un calendari de processos de gestió acadèmica i d'organització
per al curs 201 1-2012, que recull procediments gestionats pel Servei de Recursos
Humans, Servei d'Estudiants, Centre de Postgrau i Servei d'Extensió Universitària,
Aquest curs s'ha caracteritzat en aquesta àrea per diversos avanços.
Quant a I'oferta del curs acadèmic (OCA), la data d'aprovació del Consell de Govern
ha estat l'1 de març de2011; ipel que fa a les promocions del professorat, s'han
realitzat les dues convocatòries compromeses i s'han complert els compromisos
d'ampliació de plantilla.
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A més a més, 4 propostes de contractació de professors emèrits, adjudicació de 30

llicencies anuals de sabàtics de curs complet i 5 més una de reserva semestrals de
l'any sabàtic per al curs 2011-2012.
Quant al postgrau, en la convocatòria del Ministeri "Menció cap a I'Excel'lència" de
programes de doctorat, la UVEG ha obtingut 21 informes favorables de I'ANECA
dels 23 presentats. Ara correspon a una comissió de selecciÓ del Ministeri
d'Educació determinar en concurrència competitiva quines assoliran el

reconeixement.
Pel que fa al Campus d'Excel.lència, hem obtingut, dins el subprograma
d'Enfortiment del Campus d'Excel'lència, una subvenció econòmica de prop de
2.500.000 d'euros, per continuar desenvolupant el projecte VLC Campus
d'Excel' lència lnternacional,
Per acabar, amb relació al Pla de Sostenibilitat de la UVEG, iniciativa presa pel

vicerectorat de Sostenibilitat i lnfraestructures, que encarregà a un grup d'experts
una anàlisi i diagnosi de la situació i de les necessitats de la UV en matèria de
sostenibilitat, per definir l'estratègia institucional. Es van constituir 3 grups de treball:
La Nau Sostenible, La Nau Saludable i el grup Comerç Just. El dia 5 de juny passat,

el Vicerectorat va aprofitar la celebració del Dia lnternacional del Medi Ambient per

fer públic el document de Campus Sostenible de la Universitat, pendent de passar
per a la seua aprovació, si escau, del Consell de Govern; però el document complet i

el resum es poden trobar a la pàgina web de la UV en un bàner amb el nom
"Campus Sostenible".
Acaba comentant que la UV ha estat elegida per l'lnstitut de la Dona i el Consell
Superior d'Esports la millor universitat espanyola en promoció de I'esport femení, per

la qual cosa cal felicitar al Servei d'Educació Física i Esports.

A continuació, el rector fa la presentació, com és preceptiu, de I'informe de gestió

2O1O i fa referència a la documentació que hi ha a la web de la Secretaria General,
així com a I'lnforme de Gestió que s'adjunta a aquesta acta.

La intervenció se centra en les següents àrees, programes i activitats de I'lnforme de
gestió:
(a) Estudiants i estudiantes, on la UV es manté capdavantera en el Sistema
Universitari Valencià tant en oferta d'estudis com en nombre d'alumnes, I'evolució de

l'alumnat de grau i postgrau, la demanda, matrícula i graduació de grau; dades
d'ensenyament de postgrau, la formació al llarg de la vida i altres estudis, i la

presentació dels serveis per als estudiants i les estudiantes, tot el que es fa des dels
centres, serveis (DISE i CADE) i des de I'OPAL (Observatori per a la lnserció
Professional i I'Assessorament Laboral).
(b) Els estudis. Pel que fa la funció docent, els graus estan implantats en el marc de
I'espai europeu d'ensenyament superior, 5 de les titulacions disposen de docència
en anglès, s'ofereixen 4 programes de doble titulació, s'ha posat en marxa el Centre
de Postgrau i hi ha una oferta de 84 màsters oficials, programes de doctorat i títols
propis. Les accions formatives orientades a la qualitat de I'ensenyament.
(c) La funció investigadora amb un increment del pressupost dedicat a la

investigació a la UV. Transferència de coneixements, i quant al nombre de patents i

altres tipus de protecció del coneixement, continuem en una línia creixent
comparativament en cursos anteriors, és un creixement moderat però sensible que
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representa també el compromís de la UV amb la transferència del coneixement i, per
tant, tota la tasca que cal agrair i que es fa des de I'OTRI (Oficina de Transferència
de Resultats d'lnvestigació), des de I'OPER ides del Parc Científic.
(d) Funció cultural, on la UV té un compromís de presència institucional, amb un
ventall d'exposicions ben conegudes que donen a la societat I'oportunitat d'anar-hi i

conèixer-les. Prop de 50.000 persones les han visitades.
(e) Activitats esportives.
(f) Personal de la Universitat. Variacions principals de l'estructura de PDl, tant el
personal docent com el contractat; promocions i jubilacions del PDI; plantilla
d'ocupacions del PAS; evolució de la plantilla de PAS; serveis destinats al personal.
(g) Compliment dels compromisos pressupostaris.
(h) lnfraestructures docents.
(i) Biblioteques.
O Tecnologies de la lnformació i la Comunicació. S'ha posat en marxa la Seu
Electrònica de la Universitat (ENTREU), amb un refinament de l'aplicació
TRAMITEM, la gestió d'investigació (PACTUM). S'ha presentat la primera versió de
la pàgina web de la UV.
(k) Polítiques de la UV. lnternacionalització i programes de mobilitat, Politiques de
qualitat, comunicació i imatge social, cooperació, d'igualtat, d'integració de persones
discapacitades, de compromís amb la llengua pròpia, de sostenibilitat i medi
ambient.
(l) Quasi finalitzant, el Campus d'Excel'lència lnternacional és un referent obligatori.
La UV ha obtingut el segell, ha captat en les convocatòries 2009-2010 més de 14

milions d'euros, té I'adhesió de més de 200 institucions i centres d'investigació i

suposa, per tant, una estratègia de cooperació de les principals institucions
productores de coneixement a l'àrea metropolitana de València. Actuacions del
programa Campus d'Excel'lència a la UV.
Per acabar, el rector fa referència a la posició de la UV en els rànquings
internacionals: entre la primera i la quarta d'Espanya; en el rang Xangai 201-300, del
rang401-450, en el Web lSl; en la posició 4a-5a en el SC lmago Scopus 201A,2a
en el HEEATC Ranking of Scientífic Papers 2010, 2a d'Europa en recepciÓ
d'alumnat i 8a en alumnat enviat en el Programa Erasmus 2009-2010, 3a d'Espanya
en Greenmetic Ranking of World Universitis 2011. Per tant, estem en una universitat
que ha demostrat la capacitat de produir ciència, de fer un ensenyament de qualitat
i en podem estar satisfets; cal continuar treballant per seguir en aquests rànquings
de qualitat.
El rector dóna les gràcies i desitja bon estiu a tots i totes.

La moderadora obri un torn d'intervencions de cinc minuts.

Josep San Ruperto, claustral
I'informe del rector ha oblidat

Sindicat dels Països Catalans, considera que
de les coses més importants d'una universitat

pública. La UV inverteix una gran part dels esforços econòmics i humans en una
formació que torna a la societat tota la inversió que aquesta ha fet. La tasca docent i

investigadora dels professionals, i la feina diària dels estudiants ha de tenir un rèdit
social. La traducció social d'aquesta feina es veu realitzada en I'ocupació en llocs de
treball públics, majoritàriament fins ara en els sectors de I'ensenyament primari i

secundari. Però, arran de les retallades del govern de la Generalitat i del govern de

pel
una
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Madrid, en partides d'ensenyament, aquest any en l'ensenyament secundari s'han
convocat molt poques places. Per això, els llicenciats hauran de passar a formar part

d'un mercat laboral precari. En pocs anys, el capitalisme ha caigut en picat i I'han
pagat els estudiants, que queden en I'atur amb una gran quantitat de formació que

no té eixida ara en el mercat laboral. La generació antiBolonya és una joventut
precària. Els egressats no troben treball públic. Per això dóna com a idea que la
Universitat tanque les portes cada vegada que es destruïsca un treball públic,
perquè els títols han de tenir un valor de canvi en la societat. Considera que s'ha
d'adoptar una política clara per eixir de la crisi, perquè si la universitat no compleix la

seua funció social, els puntals bàsics de la institució es veuen malmesos.

Carla Aparici, claustral pel SEPC fa referència a la falta d'autocrítica en I'informe de
gestió del rector i en ser massa quantitatiu. Fa una anàlisi qualitativa: la UV es
defineix per treballar en la qualitat de I'ensenyament, de la investigació i dels
serveis, en la seua inserció en la societat, en el desenvolupament i la promoció de la
cultura, en la participació democràtica dels estudiants a la universitat, en el

desenvolupament de I'esperit crític i en la defensa dels drets del nostre poble.

Aquesta afirmació pensen que és incerta i se centra concretament en la participació
dels estudiants a la universitat. La representació és insignificant al seu parer. A més,

I'estudiantat no participa generalment en les eleccions; aquest any, concretament,
sols hi ha participat un 15 o/o. Considera també que els estudiants del Claustre no

tenen mecanismes de decisió, que dos claustres I'any són insuficients, i aposta per

la creació d'altres òrgans de debat per poder intervenir en les decisions de la UV. No

es consideren representats al Claustre i pensen que és una institució de les menys
democràtiques de la societat. Per acabar, fa esment de la creació del Vicerectorat
de Participació, que se centra en I'impuls de la participació del PDI i el PAS, però no

s'explica que en queden exclosos els estudiants. Per últim, fa referència a

l'Estratègia Universitària 2015, que farà la governança més vertical i els llevarà la
possibilitat de participar encara més, amb al qual cosa es perdran tots els drets
socials que s'havien adquirit fins ara.

Aina Tarrasó, claustral del SEPC denuncia I'avançament de la segona convocatòria
al juliol, perquè en suposa una eliminació encoberta, tal com han fet ja en altres
universitats de Catalunya, per la qual cosa demana que se'n replantege la retirada.
A més a més, s'anuncia la pujada de les taxes en les segones matrícules, per la
qual cosa insta el rector a reflexionar sobre la marginació que ha suposat Bolonya.
Que, malgrat les bones intencions de crear la figura de l"'estudiant a temps parcial",
dient que es pot fer el grau en 8 anys, en comptes de 4, però el fet és que resulta
impossible als estudiants que treballen, pel fet també d'aquest avançament de la 2a
convocatòria. Demana informació sobre les matrícules de I'any vinent per saber si

els estudiants pagaran també la crisi, posant com a exemple la pujada de taxes de
7,6 a Catalunya i les retallades pressupostàries. Es pregunta també si han
d'acceptar que les universitats catòliques tinguen cada vegada més finançament
amb el perjudici nostre i si es farà un esforç per aprovar com a universitat i fer front a
les retallades que imposen els governs estatal i autonòmic.

Jesús Olavarría dóna suport crític a I'informe del rector en un aspecte concret: la
gestió acadèmica i la continuació de la implantació dels graus. Havent estat crítics
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amb la implantació del procés de Bolonya i assumint responsabilitats, reconeix el
gran esforç fet i I'esgotament que ha implicat, posant com a exemple el canvi
d'última hora en el format de les guies docents, les traduccions, les aplicacions
informàtiques que no coneixen, amb la confusió consegüent entre les funcions
docents i les administratives. Pensa que aquest assumpte està burocratitzant-se
amb ordres, contraordres, i no se sap concretament a qui pertany la responsabilitat
final. El perill està, des de la seua perspectiva com a coordinador d'assignatura al

seu centre, en el fet que la major part del professorat amb més prestigi a la UV no
vol saber res del procés ni vol fer la docència del grau, ni assumeix cap
responsabilitat. L'assumeixen professors qualificats, sí, però els millors al seu parer
no estan per la feina. Per això vol cridar l'atenció de I'equip de govern sobre la
situació del professorat avui en aquest assumpte candent, ja que no és tan important
la quantitat de graus que s'implanten sinó la qualitat de l'ensenyament.

José Miguel Gallego, treballador de la Biblioteca de C. Socials i claustral pel PAS,
comença agraint als estudiants del SEPC i al professor Olavarria la seua participació
en aquest punt sobre l'informe que s'ha de debatre i aprovar o rebutjar, i valorar la
gestió respecte dels objectius proposats pel Pla Operatiu. Dóna la raó als estudiants
del SEPC sobre la seua queixa del Claustre, bé que reconeix que s'ha complert la

legalitat sobre convocatòries, documentació i terminis, encara que considera que
poder llegir la documentació existent és pràcticament impossible. La seua impressió
és que I'informe és rigorós en alguns aspectes, però que hi ha massa
autocomplaença sobre el treball fet. Considera que falta un esment al personal que
treballa en centres, departaments, instituts, col'legis majors, però sí del treball de les
fundacions de la UV, que no són estrictament universitat.
Sobre la creació del Centre de Postgrau opina que falta informació sobre el seu
reglament, el lloc on és, I'estructura administrativa, etc. Parla de la divisió d'unes
tasques a l'edifici de rectorat, a I'antiga Escola de Magisteri que porta el màster de
secundària, el centre de postgrau, I'ADEIT, i en definitiva hi ha una dispersió quant a
la gestió dels postgraus, i una quantitat de personal amb diversos tipus de
contractació i fins i tot becaris de col'laboració (treballadors precaris que han
presentat una demanda davant la inspecció, per la qual cosa caldria fer un
replantejament sobre la seua existència) per les queixes dels treballadors per excés
de treball; considera finalment que alguna cosa està fallant.

Joan Colomer, claustral del BEA, comença parlant de les queixes rebudes de la
FCAFE sobre la falta d'infraestructures per acabar els estudis correctament. D'altra
banda, comenta la falta d'al.lusió a la docència en valencià en l'informe del rector, i

demana que a partir d'ara hi figuren els percentatges de docència en valencià, ja
que no s'ha complert el Pla d'lncrement de la Docència en València, i demana fer
un consens per aconseguir-ho, per a la qual cosa des del seu sindicat tendeixen la
mà. I per últim, quant a la pujada del 7,5 o/o de les taxes, considera que s'hauria de
crear un pla de beques per ajudar els estudiants.

María Sánchez, claustral la Fac. de C. Biològiques per Acontracorrent, parla del
Cirque du Soleil, que ha estat alguns mesos en un solar de la UV cedit gratuiTament
Sobre aquest assumpte, els manifestants del 15M van repartir uns pamflets on es
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demanaven els motius pels quals es cedien aquests terrens gratuïtament, a canvi de
què es fa aquesta cessió a una multinacional? Segons la revista Forbes, aquesta
empresa canadenca va obtenir l'any 2010 uns guanys anuals de 550 milions de
dòlars; aquesta empresa paga sous baixos, però els preus no són populars i els
seus directius han creat una imatge de compromís ciutadà. La pregunta és per què
els alumnes tenen tants problemes a I'hora d'obtenir una sala per a fer cinefòrums i,

en canvi, es cedeix amb tanta amabilitat els terrenys a una multinacional. Vol que
s'òbriga un debat sobre quina és la politica de cessió de la UV i per què no es
tracten igualitàriament col'lectius com ara Acció Social, que van demanar el solar
per al concert del 25 d'abril i se'ls va denegar, i sí al Cirque du Soleil o al Barça, i

que no es prenguen decisions unilateralment sense tenir en compte l'opinió dels
òrgans de representació com el Claustre.

S'obri un torn d'intervencions de tres minuts.

El rector agraeix les intervencions i contesta per ordre:
Quant a I'assumpte de les retallades que ha tret el SEPC, considera que té a veure,
òbviament, amb les restriccions de la Llei de pressupostos 2011; per tant, la UV ha
de fer una reflexió sobre el compromís amb els egressats, però de vegades està fora
de la seua capacitat,
Referent a la qüestió de les sessions del Claustre, enguany hi haurà un tercer
Claustre pel setembre-octubre; manifesta que si cal es convocaran més claustres,
però que sempre va en funció de la quantitat d'assumptes per tractar, i considera
que dir que el Claustre no és democràtic no es correspon amb la realitat.
Quant a les taxes, recorda que no són les universitats les que les fixen sinó el
Ministeri i la Generalitat. Considera que si és lamentable que pugen les taxes per
sobre de I'IPC, la nostra Comunitat està entre les més baixes del territori, i que el
Consell de la Generalitat prendrà una decisió al final del juliol sobre aquest
assumpte. Cal constatar que el cost real de les matrícules és alt, encara que
I'estudiantat paga, com a màxim, un 15 o/o del que representen les despeses
universitàries segons les directrius cada vegada més acurades de la CRUE i del
Ministeri.
Al professor Olavarria li dóna les gràcies pel seu suport, encara que siga crític, quant
a la implantació del sistema de Bolonya. Recorda que, com és una decisió del
govern, ja és dificil anar enrere. Quant a les guies docents, reconeix que es tracta
d'una burocràcia imposada i que és un assumpte de què s'ha parlat en el Consell de
Govern per fer la càrrega administrativa més baixa al professorat, però que caldrà
buscar solucions conjuntament, a fi que estiguen fetes les guies en el seu moment.
A J. Gallego li agraeix que reconega que enguany s'ha donat la documentació del
Claustre a temps; i quant al Centre de Postgrau, la seua aprovació per Consell de
Govern i la seua estructura i gestió s'estan desenvolupant una cosa tan complexa
com el cada vegada major nombre d'estudis de postgrau, que caldrà millorar.
Quant al marc jurídic dels becaris de col'laboració, estan en contacte amb la
inspecció de treball i es prendran les mesures necessàries en el seu moment.
Agraeix al BEA l'oferiment de treballar conjuntament i diu que ha pres nota sobre la
informació del percentatge de docència en valencià ique la Comissió es reunirà molt
prompte.
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Finalment, del Cirque du Soleil aclareix que no es tracta d'un assumpte personal del
rector sinó que es tracta d'un contracte discutit i aprovat en el Consell de Govern,
amb compensacions econòmiques de les quals parlarà en el seu moment la

vicerectora de Sostenibilitat i d'lnfraestructures.
Sobre el concert d'Acció Cultural, va ser una qüestió en què els veïns hi van fer una
oposició frontal per assumptes de soroll.
Quant a l'envelat del Barça, no va ser decisió de la UV sinó del govern.

Es tanca el segon torn d'intervencions.

Carles Duro, claustral d'Acontracorrent per la F. de G. i Història, intervé per
comentar, al voltant de les crítiques dels companys del SEPC, que el problema no
són les retallades i la crisi sinó I'actitud servil de la UV davant la Generalitat i del
govern de Madrid, no defensant els nostres drets i no rebel'lant-se per la manca de
finançament, ja que el que demanen és una resposta de la UV i cal fer-hi alguna
cosa, hem de mobilitzar-nos. També aclareix que, en referència al Cirque du Soleil,
es parla del rector com a representant de la UV no com a persona que ha fet tractes
obscurs.

José Miguel Gallego advoca per un Claustre amb la major informació possible amb
mecanismes de participació per fer-lo més viable. Quant a la retirada de l'Oferta
d'Ocupació del 2010 per impediment legal, diu que no és veritat que existisca, ja que
no és això el que diu la Llei de pressupostos, igual que e!2011.
Es refereix també a la falta de personal de la Biblioteca de I'Escola de Magisteri,
cosa que ha originat moltes queixes.
Del Servei de Prevenció, tot i l'informe favorable, manifesta la seua queixa quant al
fet que els delegats sindicals de prevenció es reuneixen més amb la inspecció de
treball que amb el Comitè de Salut Laboral.
També fa referència a l'últim paràgraf de I'informe dels Serveis Jurídics, i crida
I'atenció sobre la no cobertura de la plaça de I'esmentat servei des de la jubilació del
seu cap, també que s'ha incrementat el nombre d'expedients disciplinaris i de
responsabilitat patrimonial, assumpte que considera preocupant. I quant als becaris
de col.laboració, el fet que la inspecció de treball intervinga tant a la UV no ho
considera bo per a la seua imatge.

El rector agraeix les intervencions i contesta a Carles Duro que no es tracta d'una
actitud servil de la UV, perquè les 5 universitats públiques valencianes es troben
juntes en la lluita al voltant de les retallades dels govern de I'estat i la Generalitat, i

les protestes aniran pel camí d'intentar minvar I'impacte d'aquestes retallades i per
aconseguir les millors condicions de finançament de les nostres universitats.
A J. M. Gallego, i quant a l'Oferta d'Ocupació 2010, lamenta que el gerent no es
trobe en aquests moments, en què s'han treballat els aspectes jurídics, però recorda
que és el Consell Social el que aprova algunes ofertes que afecten el PAS i que en
tot moment s'ha intentat una relació fluida i arribar al sostre dins el marc jurídic.
Pren nota del que ha dit al voltant de la Biblioteca de Magisteri, del S. de Prevenció,
iquant als Serveis Jurídics, diu que no li consta I'increment en els assumptes a què
ha fet referència, que s'ha fet una millora en el Servei fins que se solucione
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I'assumpte, i que la inspecció de treball intervé en totes les universitats, no solament
a la nostra, i que, evidentment s'ha de col'laborar com a institució pública que som.
Una vegada més agraeix les intervencions.

Tot seguit es procedeix a la votació.
Vots a favor de I'informe de gestió del rector:97.
Vots en contra:12.
Abstencions: 13.

Aixi doncs, el Claustre aprova la gestió del rector, així com la gestió de la resta dels
òrgans de govern de la Universitat, d'acord amb el document que s'adjunta com a
annex. (ACUV 19120111

Punt 5. Debat i aprovació, si escau, del Pla Operatiu 2012 (document orientador de
la política general universitària i del pressupost de I'exercici 2012)

El vicerector d'Economia Máximo Ferrando dóna la benvinguda a tots i totes, i

comença fent referència a I'article 83 dels Estatuts, que parla de la presentació
anual al Claustre, per a la seua aprovació, del document orientador de la política
general universitària (Pla Operatiu) i del pressupost per a I'exercici següent. El

mateix article parla de les línies generals del pressupost, i els objectius generals de
la política universitària s'han de presentar de manera coordinada. Aquest objectius
s'intenten aconseguir a través dels plans estratègics, el primer pla és el que tenim
ara en curs d'acabament: 2008-2011. En les anualitats anteriors es van presentar
els plans operatius corresponents, i els plans sectorials corresponents, 15 l'any
passat. El Pla Operatiu 2012-2015 no està encara acabat, probablement pel

desembre estiga el text definitiu que es presentarà a la comunitat universitària. Ara
tenim els "Plans d'Actuació Directiva", que són els plans dels membres del Consell
de Direcció: els vicerectorats, la Secretaria General i la Delegació d'Estudiants.
L'estructura de la presentació que fa el vicerector té tres parts.
Primer: el propòsit del pla operatiu; es tracta d'explicar la metodologia en què es
treballa.
Segon: les previsions econòmiques; es tracta del context econòmic, de les

orientacions polítiques i pressupostàries que s'adoptaran.
Tercer: el Pla Operatiu 2012 és el document al voltant del qual es faran les

aportacions pertinents en el torn de paraula.
Com s'ha dit més amunt, en cada anualitat es presenten plans sectorials d'actuació,
enguany tenim 13 plans d'actuació directiva, que s'estableixen per aconseguir la
missió, els fins últims, la visió que tenim de nosaltres i els objectius estratègics
fixats.

El contingut del pla operatiu té dues parts: la política universitària i la política
pressupostària. En la primera, el pla comprèn 13 plans d'actuació directiva, amb la
lògica QRITERIS (qriteris: q de qualitat, r de responsabilitat, i d'internacionalització, t
de transparència, e d'eficàcia, r de recursos humans, i d'innovació i s de
suficiència). En la segona política, la política pressupostària, és la concreció dels
plans d'actuació en euros, que es farà amb detall en els pressupostos.
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Quant a previsions econòmiques i al voltant de com es troba el context general,
l'economia espanyola va entrar en recessió l'any 2009, i en I'actualitat, encara que el

PIB creix, ho fa molt lentament i la inseguretat financera continuarà sent molt
elevada. Per tot això distingeix dos punts de vista:
D'una banda, les previsions de cobraments i pagaments - les dificultats dels darrers
anys no es poden entendre sense parlar del conveni de col'laboració entre la GVA i

les 5 universitats públiques valencianes, en el qual es reconeix el dret de cobrament
de la UV de 14 anualitats per a despeses corrents i d'inversió per a infraestructures.
Atesos els problemes de liquiditat dels darrers anys, la UV ha utilitzat dos
instruments financers: el confirming amb empreses constructores (ajornament per

damunt de 60 dies als proveTdors) i la pòlissa de crèdit els mesos amb problemes de
tresoreria, q ue s' util itza esporàdicament,
I d'altra banda, les previsions sobre ingressos i despeses, atès que el finançament
de la UV és al voltant del 75 % públic, les UP valencianes van signar, el 30 de
setembre de 2010, un Pla Pluriennal de Finançament 2010-2017, que proporciona
un marc per als pròxims anys. És un document de consens i conscients de les

dificultats, es va signar un període transitori, del 2010 al 2012, que es "manté a
l'ombra" per fer una avaluació, un seguiment i un control de variables. Per tant, per

a|2011-2012 s'actualitzala subvenció del 2010 aplicant una espècie d'lPC mitjà de
I'economia (deflactor del PIB nominal) que es recull en la Llei general de
pressupostos anual.
En l'àmbit dels ingressos és rellevant: (a) El projecte de llei de pressupostos per al

2012 es presenta pel setembre, per la qual cosa el deflactor del PIB no és establert.
Per a l'any que vé, la subvenció de la GVA a la UV s'ha acordat que s'actualitzarà
amb el deflactor del PIB nominal del2012 (l'1,3 % segons FUNCAS i l'1,5 7o segons
el Ministeri d'Economia i Hisenda), i així la subvenció ordinària es mourà dins aquest
marge. (b) Les taxes acadèmiques podrien créixer entre el 3,6 o/o i el6 7o, segons la

recomanació del Ministeri d'Educació i en funció de I'IPC. I (c) Altres ingressos
importants en el pressupost de la UV per projectes, convenis i contractes
d'investigació (que poden minvar), les càtedres institucionals (que poden

augmentar), però que el seu efecte és neutral sobre el pressupost, perquè són
finalistes i, per tant, el total d'ingressos podria créixer entre 5,93 ¡ 7,23 milions
d'euros, cosa que representa, amb relació al pressupost de l'any passat, un
increment entre l'1,63 o/o i l'1,98 %.
Quant a les previsions sobre les despeses, fa referència: a les despeses de personal
(capítol l); als programes d'estalvi del capítol ll, Assenyala que si aquests estalvis es
consoliden i puja el capítol ll via preus, no via quantitat, les despeses de
funcionament pujaran amb una inflació del l'1 ,5 o/o i el 2 o/o, entre 1 ,07 i 1 ,61 milions
d'euros.
D'altra banda, si es volen potenciar les infraestructures científiques, la mobilitat, les
TlC, les biblioteques, etc., S'han de preveure a més entre 0,9 i 1,1 milions d'euros.
I finalment, si les inversions pròpies es mantenen constants, tindríem un increment
de despeses entre 6,13 i11,03 milions d'euros. La resta per comprovar si tenim
dèficit o superàvit és el pitjor dels escenaris d'ingressos menys el pitjor dels
escenaris de despeses, cosa que donaria entre 1,10 i5,10 milions d'euros que es
podrien ajustar amb uns altres programes, i no ho troba preocupant.
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Seria recomanable un augment en les inversions pròpies entre 4.45 i 4.85, i això
donaria un dèficit final entre 3.35 i 9.95 milions d'euros, raó per la qual es proposa la

congelació de totes les despeses de la UV.
Per tant, el capítol I pujarà per les derives salarials, el capítol ll pujarà per
I'increment de les tarifes, i les partides de despeses s'han de rebaixar o congelar i

treballar en nous plans d'estalvi. Per quart any consecutiu, el pressupost de la

Universitat ha de ser molt restrictiu.
Per acabar, el vicerector dóna les gràcies a tots i totes.

S'obri un torn d'intervencions de cinc minuts per als signataris de les esmenes
presentades a la Secretaria General.

José Miguel Gallego es refereix a les esmenes presentades sobre la creació
d'escoles infantils i d'un centre per a I'autonomia personal, que es trobaven en el
programa d'elecció del rector, i si volen que arribe a terme, s'ha de començar ara
mateix i veure si es pot negociar amb les organitzacions sindicals el marc que
permeta la situació pressupostària.
Quant a la 3a esmena, I'estabilitat del personal, es tracta de reforçar-ne la redacció i

indicar-hi que la via normativa és la publicació de l'oferta pública d'ocupació, en

aquest cas, la de\2012.
La esmena del Vicerectorat de Comunicació i Relacions lnstitucionals, on es parla

de la staff week per a I'any que ve, que és un programa de mobilitat per al PAS
dins el marc europeu, normalment estades individuals, una trobada entre personal

de diverses entitats europees, la qüestió és que s'ofereix només al personal del
Servei de Relacions lnternacionals, per això aquesta esmena considera que hi puga

haver personal d'altres serveis.
Finalment, l'última proposta va referida a una major informació, major transparència i

major participació, així com que els acords dels òrgans de govern siguen públics i

fàcilment accessibles pel portal de la UV.

Miguel Vargas, representat dels estudiants de Farmàcia per I'AVEF, fa una crítica
positiva del Pla d'Actuació Directiva del Delegat dels Estudiants, a la e d'eficàcia. Es

tracta de promoure la interlocució entre els representants dels estudiants, amb la
creació de col.lectius i associacions i que s'incloga la col'laboració amb les ADR per
intentar d inamitzar-les.
Quant a les esmenes de J. M. Gallego, abonen I'esmena 5 en el sentit de facilitar la

comunicació i la informació als membres del Claustre.

Josep San Ruperto parla sobre I'informe dels pressupostos, i diu que és clar que tots
assumim les retallades, ells han de fer la resistència a aquestes retallades, perquè
pensa que no tenen per què pagar la crisi.
Quant al Pla Operatiu 2012, el SEPC hi votarà en contra i fan la proposta de diàleg
per saber realment què volen els estudiants, i encara que reconeix que té coses
positives, troben que hi ha massa punts i poc desenvolupament d'aquests, cosa que
porta a confusió, i a nivell lingüístic consideren que el català és marginat, falta
assegurar la implantació de I'idioma a les aules, assegurar el compromís de
docència en valencià, oficialitzar el valencià, no parla de la Xarxa Lluís Vives.
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Sí que hauria de figurar-hi el pla lingüístic que volen en realitat i que, quan es
fomenta el plurilingüisme, no siga únicament de l'anglès, que també hi siga inclosa
la nostra llengua, que ha de ser vehicular i figurar en el Pla Operatiu de manera més
concreta.
Quant al Pla Bolonya, queda clar que anem a l'Estratègia 2015, que I'adaptació
definitiva a l'espai europeu amb retallades de pressupost, quan el 2007 s'havia
promés a "cost zeto".
Falta oferir de manera gratuiTa cursos d'idiomes a llarg i curt termini, ja que el Centre
d'ldiomes no és barat.
En matèria d'igualtat, valoren positivament el treball de la Unitat d'lgualtat i de
I'lnstitut de la Dona durant aquests anys. El que volen és una educació
antipatriarcal, un programa veritablement coeducatiu, no solament mixt, una igualtat
real a les titulacions i a les aules, per una actitud no sexista, i el col'lectiu LGTB
necessita una visualització i integració en els programes educatius, advoca per una
educació de qualitat, popular i una dinamització de la Delegació d'Estudiants, amb
participació en assumptes acadèmics, promoure I'associacionisme horitzontal i amb
valors assemblearis.

Amparo Salvador parla del Pla d'lnfraestructures, ja que la F. de Química necessita
una reforma dels laboratoris d'investigació on es desenvolupen les tasques
d'investigació i les tesis doctorals, els projectes de fi de carrera i els màsters dels
estudiants. Aquests laboratoris tenen 33 anys, fa cinc anys només es va reformar la

meitat dels laboratoris d'un departament, No obstant això, la F. de Q. de la UV està
entre els primers llocs de productivitat científica nacional per la qualitat dels
investigadors, per això demana que s'amplie el pla d'infraestructures.

Ernest Cano agrairia una exposició sobre el Pla Operatiu, ja que només es donen
xifres, saber les principals línees estratègiques per a enguany i que se'n faça un
debat, en definitiva. Quant al Pla Estratègic 2012-2015, posa en dubte que s'estiga
elaborant, no veu mecanismes de participació. Sobre el Pla Operatiu 2012, demana
donar suport al personal investigador de la UV amb vista a I'avaluació de la seua
activitat investigadora per les comissions corresponents, tant pel que fa a sexennis
com pel que fa a acreditació, ja que recull la insatisfacció d'una part del PDI per com
estan treballant les comissions avaluadores en matèria d'investigació, que no són
neutrals, ja que al seu parer hi ha persecució ideològica i metodològica en termes
d'acreditació de mèrits investigadors. Demana suport per a això al Vicerectorat
d'lnvestigació i Política Científica, cosa que implica analitzar en quines àrees s'estan
concedint sexennis, fer un estudi sobre el professorat que ha decidit no demanar les
acreditacions pertinents, perquè això es concreta no solament a nivell personal sinó
també a nivell institucional,

Es tanca el primer torn d'intervencions i s'obri un segon torn de rèplica.

El vicerector d'Economia, Máximo Ferrando, fa una intervenció general sobre els
Plans d'Actuació Di rectiva:
A J. M. Gallego, en l'assumpte de les escoles infantils i els centres d'autonomia
personal, li contesta que darrere de tot hi ha les restriccions pressupostàries, però hi
ha un romanent del fons social que s'ha de controlar amb cura per altres necessitats
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com ara I'ajuda per a mares amb fills de fins a tres anys. D'altra banda, no hi ha

edificis nous de moment.
Quant a les estades del PAS a l'estranger, considera que s'ha de potenciar
I'intercanvi de llengües, però sí que és cert que hi ha un contingent determinat.
Referent a la major informació, transparència i participació, opina que la

transparència ja és un fet, tal com es pot veure en la liquidació de comptes anuals o
en la comissió per a les jubilacions incentivades,
A Miguel Vargas, que també parlava de transparència i comunicació amb els
estudiants, el Delegat d'Estudiants, què pertany a I'equip, està obert a parlar i a tot
tipus d'iniciatives. El fet de facilitar correus electrònics de personal sempre està
subjecte a la Llei de protecció de dades.
Quant a I'assumpte de les retallades, no hi ha diners per a inversions pròpies, en

canvi sí que hi ha un pressupost més o menys equilibrat per poder mantenir una
activitat semblant a la d'enguany, tractant al màxim la captació de recursos i la seua
assignació òptima. El pressupost del 2004 al 2008 era un pressupost suficient, el

d'enguany també ho és. El pla de finançament que s'ha negociat entre les

universitats públiques valencianes i la Conselleria és un pla "contingut" però

suficient. El criteri de caixa és que hi ha una quantitat, i s'ha de retallar fins a
aquesta quantitat. Al nostre país tenim un excés de deute i depenem que se'ns
renove el préstec. Comenta la baixada significativa que es produirà en les

infraestructures, i insisteix que, en el moment que es produïsquen les retallades, es
debatran amb la comunitat universitària.
En els assumptes de plurilingüisme, aclareix que la UV és, amb la UJl, una de les

méS "sensibles" en aquesta qüestió, que sí que s'han de fer més coses, és qüestiÓ

de temps.
Sobre la gratuitat dels idiomes, recorda que no hi ha res gratis, i que hi ha un 30%
d'estudiants becats.
Sobre els laboratoris de Química, si alguna cosa és urgent s'arreglarà; una altra
cosa és fins a on volem arribar en la qualitat. El Vicerectorat de Sostenibilitat i

lnfraestructures i el d'lnvestigació i Política Científica treballaran junts per

aconseguir-ho.
A Ernest Cano li dóna la raó quant al fet que parla d'economia, no del Pla Operatiu;
però, discutir els 13 plans d'actuació directiva, és complicat, resumir les iniciatives
de cadascun. Com a iniciatives importants, cal acabar el pla de millora de
finançament que no és acabat, implantar la comptabilitat de costos a la UV i el

model de finançament de centres, departaments i instituts relacionats amb el model
de finançament de la Generalitat, la implantació de la comptabilitat analítica en el
sistema informàtic, la generalització de la seu electrònica, etc.
L'assumpte dels sexennis dels investigadors, també el comparteix. Ara hi ha un
informe detallat sobre producció investigadora i pensa que es tracta de posar a

I'abast dels investigadors tota la informació necessària, amb el suport del
Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.

El vicerector de Cultura, Planificació i lgualtat contesta a Ernest Cano sobre el Pla

Estratègic de què es va fer la presentació al Jardí Botànic amb una conferència i un
calendari de desenvolupament del Pla, i que també es va enviar al llistat zero la

informació sobre el particular. També en diverses sessions del Consell de Govern
s'han presentat algunes actuacions com ara el nomenament del delegat del rector.
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Concretament, a hores d'ara realitzem l'elaboració del document zero, document de
partida per poder debatre, basat en investigacíons com ara la del clima laboral, que

estan rebent tots els centres i serveis, I'anàlisi de la qualitat de les titulacions els
últims anys, que també han rebut ja els centres, i el rendiment acadèmic
investigador, que rebran els centres per validar les dades. En definitiva, en el

moment que totes les dades estiguen disponibles, s'iniciarà un procés de
participació amb el conjunt de la UV; aleshores, el procés està desenvolupant-se
eficaçment i eficientment.
Això no obstant, amb la diagnosi del PAS, el nombre de respostes a les preguntes

fetes és reduiT, i la pàgina web existeix perquè tota la comunitat universitària estiga
assabentada dels assumptes del PAS.
També, en el context del Pla Estratègic, s'ha elaborat el Pla de Sostenibilitat, amb
participació de la comunitat universitària, i el Pla d'lgualtat. El Pla Estratègic que

s'elaborarà ara serà el conjunt dels plans elaborats en processos participatius, i un

nou pla global amb mecanismes de participació a partir del setembre, una vegada
conclòs el document zero.
A J. M. Gallego, sobre la incorporació del centre d'autonomia personal i les escoles
infantils, efectivament formen part del programa del rector, però el programa financer
i socioeconòmic de quan es va fer el programa a an ha canviat, i en els propers

mesos s'espera que canviarà més. Per tant, debatre sobre els assumptes sí, però un

compromís per a I'any que ve seria temerari.
Pel que fa als sexennis, comenta que s'està fent un estudi i el que s'hauria de saber
és quants i per què s'han denegat; per tant, els afectats haurien de posar-se en

contacte amb els Vicerectorat de Planificació i lgualtat o amb el d'lnvestigació i

Política Científica i es treballaria sobre el malestar que tenen les persones

concretes.

La secretària general, quant a l'actuació de la Secretaria General, la proposta
sol.licita que a la pàgina web del servei estiga el text complet de tots els acords del
Consell de Govern i del Consell Social. Del Consell Social no pot estar a la web de
la Secretaria General perquè és un òrgan diferent. Quant als acords de Consell de

Govern, a la web figuren de dues maneres: el text complet dins les actes, quan
aquestes s'aproven, i en un índex on es pot triar el tipus d'acord, i es sol'licita a la S.

General la documentació. Si la documentació és normativa es troba a la web, si no
ho és, es facilita a la Sec. General a qui ho sol'licite. Al seu parer, és pràcticament
impossible penjar tota la documentació amb els acords a la web, però es treballarà
per facilitar-ne la màxima difusió.

Miguel Vargas creu que I'actuació de la Delegació d'Estudiants als ADR del campus
de Burjassot és correcta, si bé incideix en la reglamentació i el reconeixement per
part de la UV, que sovint no procedeix, d'aquests òrgans, especialment de
I'assemblea general que està en formació ............ Quant al que ha comentat una
companya del SEPC, sobre el caire assembleari que han de tenir les associacions,
fa una reflexió sobre les associacions, que encara que tenen una assemblea general
per llei, un dels problemes que tenen els organs de participació dels estudiants, els
ADR ¡ I'AGE és que són massa assemblearis en el sentit que tothom hi pot
participar, però la realitat és que no hi participa ningú.

IL$l9



'¿\
(<t
5

<J

{
rË

€

Josep San Ruperto fa una reflexió personal sobre els comentaris sobre la situació en
què es troba immersa la UV, i considera que tot és susceptible de canviar i que
I'immobilisme no és una resposta. Referent a la falta de participació en els òrgans,
demana que s'accepten les crítiques, ja que existeixen tant del PAS com dels
estudiants, i cal millorar en aquest sentit.

Tot seguit es procedeix a la votació del Pla Operatiu
Vots a favor :77.
Vots en contra: 16.
Abstencions: 7.

Així doncs, el Claustre aprova el Pla Operatiu 2012 (document orientador de la
política general universitària idel pressuposf de I'exercici 2012), que s'adjunta com a
annex. ACUV 2012011

Punt 6. Debat i aprovació, si escau, d'un posicionament del Claustre de la

Universitat de València en relació amb el document "Estratègia Universitat 2015. El
bon govern de la universitat i les entitats d'investigació i innovació" (a sol'licitud de
31 claustrals)

Presenta la proposta Carles Duro. Considera que és necessari que la comunitat
universitària debata sobre la governança universitària i sobretot després de la
publicació per I'antic Ministeri de C. i lnnovació al principi del 2010 d'un informe,
avalat per la CRUE i elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo, sobre el
model organitzatiu de la universitat; pensen que marca un full de ruta sobre la
universitat i el seu futur, i recull entre d'altres propostes la pretensió d'incrementar la
presència de membres externs a la universitat en els òrgans de presa de decisions,
la reforma de la figura del rector que podria ser algú no pertanyent a la comunitat
universitària, i la potestat del rector de designar els degans. Recorda els problemes
de les universitats catalanes amb el Consell Social, que tenen molt a veure amb la
governança i també recordar el posicionament en contra de I'informe de les
universitats públiques de Navarra i Valladolid.
Llegeix la resolució que s'ha de votar i sol'liciten un posicionament de la Universitat
en contra de I'informe, i que el rector ho transmeta davant la CRUE, el Ministeri
d'Educació i les conselleries corresponents, i una difusió pública d'aquest
posicionament.

S'obri un torn de paraula sobre el punt 6.

Josep San Ruperto confirma la seua adhesió a la proposta i demana l'opinió dels
membres de l'equip rectoral davant I'Estratègia 2015, on ells es posicionen en
contra.

Marc Xelvi, des del BEA dóna suport al punt, i transmet la preocupació del
professorat sensible a la democràcia universitària i el seu escepticisme sobre
I'aprovació del document. Pensen que, quan s'ha introduït una reforma conflictiva en
la UV, i encara que reconeix que sempre s'ha intentat buscar un punt intermedi,
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diuen que aquest model de democràcia universitària no és el que volen, i per tant
dona suport a la moció i els vots a favor.

El rector intervé per fer un aclariment a Carles Duro en el sentit que el Ministeri de
C. i lnnovació abans tenia les competències sobre universitats i ara és el Ministeri
d'Educació qui les té. Aclareix als membres del Claustre que la CRUE mai no ha

avalat ni aprovat el document, que és un esborrany, de la Fundación Conocimiento y
Desarrollo, que és un òrgan privat i elabora documents de treball, però no té
capacitat normativa. Com a rector de la UV dóna suport al marc legal, els Estatuts i

la Llei Orgànica d'universitats i personalment dóna suport el model universitari que
tenim.

Esther Sanz, claustral d'Acontracorrent, indica que es posicionen en contra de
I'esborrany, perquè es un full de ruta que possiblement, com ha succeiÏ en altres
ocasions, es puga convertir en document sobre la governança universitària. Els
punts en què sobretot incideixen són: que el rector puga ser de fora de la comunitat
universitària i que tinga la potestat d'elegir els degans, entre altres punts, raó per la
qual demanen un posicionament en contra del document, encara que siga fet per

una entitat privada, perquè pot determinar la governança de la nostra Universitat i

cal prendre un posicionament.

Carles Duro afirma que, quant a la insistència que el document és un esborrany, ells
veuen clarament que és un full de ruta per a I'actuació de la universitat, i que si les

universitats públiques de Navarra i Valladolid s'hi han posicionat en contra, és
perquè consideren que hi ha alguna cosa per la qual prendre una posició, i que sí
que ens afecta.

El vicerector Antonio Ariño diu que ha cercat el referit document, amb el títol citat, i

no l'ha trobat. No figura com a tal a la pàgina web del Ministeri d'Educació; tampoc
en la de la CRUE, ni en la de la Fundación C i D. No existeix constància que aquest
document haja estat aprovat ni per la CRUE ni pel Ministeri. Existeix a la pàgina web
d'una organització estudiantil MAE, el document de crítica. Al seu parer s'ha de fer
un plantejament seriós, i es pronuncia a favor de la democràcia universitària, en la
defensa de la participació, però considera que el document que s'ha aportat no du el
segell del Ministeri. D'altra banda, la CRUE s'ha pronunciat clarament sobre l'últim
document publicat per la Fundación C i D. Per tant es pot obrir un debat sobre la
governança amb tots els documents fets per altres entitats també, si cal, però no
s'ha de confondre el document amb I'Estratègia 2015, i com que el document que
s'ha presentat, com a document del Ministeri o de la CRUE no existeix, no s'hi
poden pronunciar a favor o en contra.

Esther Sanz intervé amb el seu ordinador corroborant que efectivament, tal com deia
abans, a la pàgina web de les universitats públiques de Navarra iValladolid es troba
el document a què fan referència i el rebuig del Claustre al voltant del document,
que no s'han inventat res, i es ratifiquen en el fet que és un document que afecta les
universitats públiques i, per tant, s'hi posicionen en contra.
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El vicerector de Cultura, Planificació i lgualtat, Antonio Ariño, torna a replicar que el
Ministeri d'Educació no ha aprovat tal document com a Estratègia 2015, que en la
web de la Fundación C i D existeix un document titulat "La governanza en las
universidades europeas", que va encarregar la CRUE a la Fundación C i D el 2006.
Considera que no s'ha aportat la documentació al voltant dels pronunciaments de
les universitats de Navarra i Valladolid, per tant es desconeixia. Per tant, es ratifica
absolutament en la seua posició.

Ernest Cano sol.licita un aclariment sobre els termes de la resolució que s'ha de
votar, perquè una resolució no pot dir "...En conseqüència, sol'licitem...", lâ resolució
sempre es redacta en afirmatiu.

La moderadora parla de la conveniència de retirar el punt perquè la gent no té clar
què ha de votar, si el preàmbul, si la resolució, si el "...Er'ì conseqüència,
sol'licitem..."

M. Luisa Manzano proposa, ja que hi ha tants dubtes sobre això, una transaccional:
que el rector de la UV, en cas que el document arribe a la CRUE o al Ministeri, siga
rebutjat immediatament, i que el Claustre de la UV ho demane.

Carles Duro accepta la transaccional proposada per la companya.

Se sotmet a votació i per 69 vots a favor, 4 vots en contra i 13 vots en blanc, el
Claustre pren l'acord següent (ACUV 21120111:

"El Claustre de la Universitat de València demana a I'equip rectoral de la nostra
Universitat que, en cas d'arribar el document de la Fundación Conocimiento y
Desarrollo (CyD) "Estratègia Universitat 2015. El bon govern de la universitat i les
entitats d'investigació i innovació" a la CRUE o al Ministeri, siga rebutjat."

Punt 7. Proposta i aprovació, si escau, de la declaració del Claustre de la Universitat
de València en defensa de les línies escolars en valencià. (a sol'licitud de 81

claustrals)

Maria Conca presenta la proposta d'acord amb el text que està penjat a la pàgina
web de la Secretaria General ique se adjunta a aquesta acta.

Aina Tarrasó, claustral del SEPC, intervé sobre la necessitat del plurilingüisme a la
UV, però critica que no siga de qualitat, perquè menysprea el valencià i el

discrimina. Fa referència al fet que l'oferta en el postgrau és un 2 % i s'ha de
millorar.

La vicerectora d'Estudis i Política Lingüística considera molt oportú que el Claustre
es pronuncie al voltant de la promoció i l'ensenyament de la llengua i dóna, com a
vicerectora, el seu recolzament a la defensa de l'ús del valencià en primària i

secundària. Diu que I'esborrany de real decret de plurilingüisme suposaria un pas

enrere respecte a tot el que s'avançat en la LLei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
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ALABAU MARQUEZ, MIGUEL ANGEL 
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ALBERT RODRIGO, MARIA JOSE 
ALCOLEA BANEGAS, JESUS 
ALMERICH SILLA, JOSE MANUEL 
AÑON ROIG, MARIA JOSE 
APARICI PEREZ, CARLA 
APARICIO BELLVER, LUIS 
ARIÑO VILLARROYA, ANTONIO 
BAEZA AVALLONE, VICENTE JOSE 
BAEZA BAEZA, JUAN JOSE 
BARBERA MARCO, OSCAR 
BARONA VILAR, SILVIA 
BELTRAN ROS, MARIA DOLORES 
BENAVENT BENAVENT, JULIA 
BENAVENT GARCES, MARIA AMPARO 
BENAVENT MAHIQUES, JUAN 
BIXQUERT CLIMENT, JOSEP FRANCESC 
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE 
BONDIA ALBEROLA, MARIA TERESA 
BONET NAVARRO, JAIME 
BUIGUES OLIVER, GABRIEL 
BUIGUES ROS, MARIA 
CALVE PEREZ, JOSE IGNACIO 
CAMARASA BELMONTE, ANA MARIA 
CANET VALLES, JOSEP LLUIS 
CANO CANO, ERNEST 
CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS 
CARDA BATALLA, M. CARMEN 
CARDONA PROSPER, MARIA LUZ  
CARPI LOBATON, ALVAR 
CARRASCO SORLI, PEDRO MIGUEL 
CASASUS ESTELLES, TRINIDAD 
CASIELLES LOPEZ, BLANCA 
CENTENO GUIL, JOSE MARIA 
CERDA NICOLAS, JOSE MIGUEL 
CERVELLO DONDERIS, VICENTA 
CERVERON LLEO, VICENTE 
CLAVER IBORRA, JOSE MANUEL 
COLL HUERTA, MIQUEL 
COLOMER BEA, JOAN FELIP 
CONCA MARTINEZ, MARIA 
COPERIAS AGUILAR, M. JOSE 
CRESPO GARCIA, RAFAEL 



CUENCA ORDIÑANA, MARIA JOSEP 
DASI COSCOLLAR, MARIA DELS ANGELS 
DIAZ MAYANS, JUAN JAVIER 
DONAT COLOMER, FRANCISCO 
DURO SANCHEZ, CARLES FRANCESC 
ESTAÑ YAGO, LUIS ANTONIO 
ESTEVAN DE QUESADA, CARMEN 
ESTEVAN ESTEVAN, FRANCISCO RAMON 
ESTEVE I GOMEZ, ALFONS 
FARINOS VIÑAS, JOSE EMILIO 
FERNANDEZ LAJUSTICIA, ALEJANDRO 
FERRER ROCA, CHANTAL MARIA 
FONTELLES RODRIGUEZ, VICENT LLUIS 
FORES CONCHELL, VICENTA D. 
FUENTES FERRER, MARIUS VICENT 
GALLEGO JIMENEZ, JOSE MIGUEL 
GANDIA CABEDO, JUAN LUIS 
GANDIA FRANCO, SOLEDAD 
GARCIA AÑON, JOSE 
GARCIA MASSO, XAVIER 
GARCIA SAFONT, FRANCISCO JAVIER 
GARCIA TESTAL, ELENA 
GARCIA WISTADT, INGRID 
GERIBES BENAVENT, JOAN VICENT 
GIMENEZ ALBERT, SALVADOR 
GOMEZ SANCHIS, JUAN 
GOMEZ VILLORA, MARIA DOLORES 
GONZALEZ BARRON, REMEDIOS 
GONZALEZ GARCIA, MARIA VIRGINIA 
GONZALEZ SANJUAN, M. EUGENIA 
GRAU ALMERO, ELENA 
GRAU MUEDRA, GONÇAL ANDREU 
GÜEMES HERAS, JAIME 
HERMENEGILDO CAUDEVILLA, CARLOS 
HERMOSILLA PLA, JORGE 
HERNANDEZ SALA, ARANCHA 
HORNOS LLOSA, JUAN RAMON 
HUGUET ROIG, ANA MARIA 
IBORRA JUAN, MARIA 
IGUAL CAMACHO, CELEDONIA 
JEREZ MOLINER, ANGEL FELIPE 
JUAN SANCHEZ, JOSE RICARDO 
KUSTER BOLUDA, INES 
LA ORDEN VANACLOCHA, JOSE 
LANDETE CASAS, JOSE 
LATORRE SABORIT, JULIO 
LERMA MONTERO, IGNACIO 
LLORET BADIA, JUAN ANTONIO 
LOPEZ GINES, CONCEPCION 
LOPEZ MARTIN, RAMON 



LOPEZ PRECIOSO, MAGDALENA SOLEDAD 
LOZANO ESCRIG, RAMON 
MAFE MATOSES, SALVADOR 
MANZANA LACUEVA, CARLOS 
MANZANO HERNANDEZ, MARIA LUISA 
MARCILLA DIAZ, ANTONIO 
MARI GRAFIA, FRANCISCO 
MARIN SAEZ, ROSA M. 
MARTINEZ ANDREU, ANTONI 
MARTINEZ FUENTES, MARIA CLARA 
MARTINEZ PASTOR, JOSE FRANCISCO 
MARTINEZ PEREZ, JUAN FRANCISCO 
MARTINEZ USARRALDE, MARIA JESUS 
MAS CLIMENT, LAIA 
MATALLANA REDONDO, EMILIA 
MATEU ARCOS, FRANCISCO 
MAURI AUCEJO, ADELA DE LOS REYES 
MESTRE ESCRIVA, VICENTA 
MILLAS MASCAROS, ELISA 
MIRALLES MARTI, VICENT 
MOCHOLI ARCE, MANUEL 
MONTERDE BORT, HECTOR M. 
MONTES SUAY, FRANCISCO 
MONTESINOS MARTINEZ, JOSEP 
MONTESINOS OLTRA, SALVADOR 
MONTIEL ROIG, GONZALO 
MORCILLO SANCHEZ, ESTEBAN JESUS 
MORMENEO BERNAT, SALVADOR 
MUÑOZ FERRER, MANUEL 
MUÑOZ VIERA, FACUNDO MARTIN 
MURGUI FAUBEL, MARIA AMELIA 
NACHER ESCRICHE, JOSE M. 
NAVAS GIMENEZ, RUBEN 
OLAVARRIA IGLESIA, JESUS 
OLIVER GERMES, AMPARO 
OLTRA VIDAL, JUAN 
ORCHILLES BALBASTRE, ANTONI VICENT 
PALLARDO CALATAYUD, FEDERICO VICENTE 
PANS SANCHO, MIQUEL ANGEL 
PASCUAL CALAFORRA, LUIS FRANCISCO 
PASCUAL-AHUIR GINER, JUAN LUIS 
PEIRO SILLA, JOSE MARIA 
PELAYO CARRASCOSA, ANTONIO JAVIER 
PEREZ GISBERT, JOSE MARIA 
PEYRO FERNANDEZ, MARIA ISABEL 
PICHER URIBES, M. TERESA 
PICO OROZCO, JOSE 
PONS PONS, ANACLETO 
PRUÑONOSA TOMAS, MANUEL 
QUILIS MERIN, MERCEDES 



RAGA ESTEVE, JUAN ANTONIO 
RAMIREZ SERRANO, RUBEN 
RAMOS LOPEZ, JOSE 
ROCA VELASCO, VICENTE 
ROCABERT BEUT, ESPERANZA 
RODA SALINAS, FERNANDO JESUS 
RODENAS ESTREMS, AMALIA 
RODRIGO GOMEZ, JOSE MANUEL 
RUEDA NADAL, M. DOLORES 
RUIZ PONCE, FELIX 
SAEZ LOPEZ, MARIA LUISA 
SAEZ TORMO, GUILLERMO MARIA 
SALINAS LIM, GABRIEL YAN 
SALVADOR CARREÑO, M. DESAMPARADOS 
SALVADOR FERNANDEZ-MONTEJO, OTILIA ALICIA 
SAN RUPERTO ALBERT, JOSE 
SANCERNI BEITIA, M. DOLORES 
SANCHEZ CARMEN, FERNANDO 
SANCHEZ DELGADO, PURIFICACION 
SANCHEZ MURCIANO, MARIA 
SANCHIS LOZANO, ALFREDO MIGUEL 
SANCHIS MUÑOZ, JOAN 
SANCHO FOMBUENA, MATILDE 
SANUS VITORIA, LUCIA 
SANZ SELVA, ESTHER 
SERRA DESFILIS, EMILIA 
SERRANO CARACENA, PAULA 
SIMON FUENTES, ANTONIO 
SOLER MARCO, VICENT ENRIC 
SORIA BONET, DELFINA 
SORIA  OLIVAS, EMILIO 
SORIANO FELIPE, PILAR 
SUAREZ DE LEZO LANDECHO, LUIS 
TARRASO REIG, AINA-MERITXELL 
TORDERA DONDERIS, VICENTE 
TORRES ASENSI, LUIS 
TUR PORCAR, ANA MARIA 
ULL SOLIS, M. DE LOS ANGELES 
VALOR MICO, ENRIC JOSEP 
VARGAS RODRIGUEZ, MIGUEL 
VERCHER GONZALEZ, MARIA ENRIQUETA 
XELVI PEREZ, MARC 
ZARAGOZA FERNANDEZ, CRISTOBAL 


