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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE 
l’1 DE MARÇ DE 2012 
 
 
A la ciutat de València, a les 10 hores, el dia 1 de març de 2012, a l’Aula Magna de 
la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, sota la presidència del rector i amb 
la presència dels claustrals que es relacionen en l’annex I, es reuneix en sessió 
ordinària el Claustre de la Universitat de València per tractar de l’ordre del dia 
següent: 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 10 de novembre de 2011 
 
Punt 2. Aprovació, si escau, de la proposta de reforma dels Estatuts presentada el 
9 de gener de 2012 pel Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV 
250/2011) 
 
Punt 3. Informe del rector 
 
Punt 4. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats 
Mesa del Claustre: 

2 representants dels estudiants claustrals i els suplents corresponents 
Consell de Govern: 

9 PDI doctor amb vinculació permanent claustrals 
3 PDI no doctor o sense vinculació permanent claustrals 
3 PAS claustrals 
5 estudiants claustrals 

Comissió d’Estatuts: 
7 estudiants claustrals 

Comissió de Professorat: 
1 representant del personal docent i investigador no permanent. Grup I 

Comissió Política Lingüística: 
1 PAS 

Junta Electoral: 
1 representant del PDI doctor amb vinculació permanent titular i el suplent 
corresponent 
2 representants dels estudiants i els suplents corresponents 
1 representant del PAS titular 

 
Punt 5. Torn obert de paraules 
 
 
El rector comunica als membres del Claustre que la moderadora de la mesa serà la 
professora María Luz Cardona Prosper. A continuació dóna la paraula a la 
secretària general. 
 
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. Es dóna la circumstància 
que el rector i la secretària general són, alhora, representants del personal docent i 
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investigador doctor amb vinculació permanent. Així doncs, la majoria absoluta és 
de 146 claustrals i aquesta majoria és necessària per a l’aprovació del punt 2 de 
l’ordre del dia. 
 
Així mateix, tenint en compte les vacants i les absències justificades per baixes 
temporals o permisos oficials comunicats a la Secretaria General pels serveis 
administratius corresponents (vegeu l’annex), a l’efecte del que preveu l’article 10, 
punt 4, del Reglament de règim intern del Claustre, l’estimació del quòrum és de 
144 claustrals en primera convocatòria i 95 en segona.  
 
Tot seguit es nomenen comptadors de sala: 
- Dasi Coscollar, Maria dels Àngels 
- De la Guardia Anaya, Alberto 
- De Valcárcel Gonzalvo, Germán 
- Díaz Mayans, Juan Javier 
- Dolz Dolz, Consuelo 
- Domingo del Pozo, Santiago. 
 
I interventors d’urna: 
- Urna PDI1: Jesús Estruch Estruch, José Emilio Farinós 
- Urna PDI2: Alejandro Fernández Lajusticia, Chantal Ferrer Roca 
- Urna PAS: Enrique Esbert Torres, Alfons esteve i Gomez 
- Urna Estudiants: Pablo Gallen Ortega, Gloria Gandía Sempere 
 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 10 de novembre de 2011 
 
La secretària general comunica al Claustre que dins el termini reglamentari no s’ha 
presentat cap esmena a l’acta; que aquesta ha estat penjada en la web de la 
Secretaria General i que se n’ha tramès una còpia a tots els centres i els serveis 
generals. Per tant es pren l’acord següent: aprovar l’acta de la sessió del Claustre 
de 10 de novembre de 2012. ACUV 1/2012. 
 
 
Punt 2. Aprovació, si escau, de la proposta de reforma dels Estatuts 
presentada el 9 de gener de 2012 pel Consell de Govern de la Universitat de 
València (ACGUV 250/2011) 
 
La moderadora M. Luz Cardona dóna la paraula a la secretària general perquè 
presente el punt. 
 
La secretària, María José Añón, fa referència a la documentació del punt que hi ha 
a la web institucional i explica el contingut de la proposta així com el camí que ha 
seguit. 
 
En relació amb el procés que ha seguit la reforma, cal destacar el següent:  
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El 6 de d’abril de 2011 es va presentar una proposta de modificació parcial dels 
Estatuts de la Universitat de Valencia davant la Mesa del Claustre. La reforma va 
estar a exposició publica durant 20 dies d’abril. Una vegada tancat el termini per a 
la presentació d’esmenes i fent ús del termini conferit pel consell de govern en la 
sessió de 5 d’abril, la Comissió d’Estatuts va emetre el dictamen preceptiu sobre la 
proposta i les esmenes, després d’haver examinat i discutit ambdues en diferents 
sessions. 
 
El text de la reforma i el dictamen de la Comissió d’estatuts es va presentar per a la 
seua aprovació a la sessió del Claustre el dia 10 de novembre de 2011. El resultat 
de la votació del conjunt de l’articulat, com és conegut, va ser de 141 vots a favor, 
cap en contra i 17 en blanc. Així doncs, el Claustre no va aprovar la proposta de 
reforma dels Estatuts presentada el 6 d’abril de 2011, ja que no assoleix el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres del Claustre, fixada en 146 vots. 
 
D’acord amb les nostres normes estatutàries, el rector i l’equip de govern no podien 
tornar a presentar la proposta, per això es va adreçar al Consell de Govern de 29 
de novembre de 2011, que va adoptar dos acords. D’una banda, el Consell de 
Govern va fer seu el text de reforma, i de l’altra, va determinar que el dictamen 
preceptiu de la Comissió d’Estatuts fóra emès fins al dia 13 de febrer.  
 
El Estatuts van estar en exposició pública durant vint dies hàbils del mes de gener. 
Termini en què es van presentar noves esmenes. La Comissió d’Estatuts, per 
segona vegada, es va reunir en sessió el dia 8 de febrer i va emetre el seu informe 
que presentarà immediatament el seu president. Esmenes que, como explicarà el 
president de la Comissió, troben la seua justificació, unes per raons legalitat i un 
segon grup de esmenes per raons d’oportunitat. Algunes d’aquestes esmenes han 
donat origen a la redacció d’un text alternatiu per part de la Comissió d’Estatuts i no 
s’ha acceptat cap esmena que no anara adreçada a un precepte sotmès a reforma. 
 
El dictamen de la Comissió va ser presentat davant el Consell de Govern, que va 
aprovar per unanimitat que el text objecte de reforma per a la consideració de 
aquest Claustre seria el resultat de aquest dictamen. La documentació conté: el 
text vigent, la proposta de modificació i una síntesi de la seua justificació i el 
dictamen de la Comissió d’Estatuts. En virtut d’aquest dictamen, la Comissió ha 
emès tres tipus d’informe: a) favorable a la proposta inicial; b) favorable a les 
esmenes presentades, i en aquest supòsit, la Comissió ofereix un text alternatiu; c) 
desfavorable a les esmenes presentades, i en aquest cas es manté la proposta 
original. 
 
En relació amb el contingut de la proposta, sembla rellevant aturar-se en els 
aspectes següents: la reforma té per objecte principal ajustar el nostres Estatuts a 
la legalitat vigent. En aquest sentit, afecta un volum rellevant de preceptes, encara 
que és una reforma parcial, perquè són diverses les lleis de rang superior que 
exigeixen canvis normatius. a) Així, la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la 
qual es modifica la LO 6/2001 que imposa modificacions en molts articles dels 
nostres Estatuts en àmbits molt importants i que ha estat a l’origen d’algunes de les 
noves esmenes debatudes en el si de la Comissió d’Estatus com ara explicarà el 
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seu president. b) La Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual qual s’aprova l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, que modifica determinats aspectes que incideixen en el 
règim del personal al servei de les universitats, com a empleats públics que són. c) 
la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
(des d’ara, LOI). d) La Llei 2/2011, de 4 de març, sobre economia sostenible (des 
d’ara, ELS) conté certes previsions, en alguns casos també presents en la 
LOMLOU que s’haurien de recollir en els Estatuts. e) La Llei 14/2011, d’1 de juny, 
de la ciència, la tecnologia i la innovació per donar acomodament a les escoles de 
doctorat. f) Altres modificacions tècniques i de millora de la redacció. g) Finalment, 
per raons de oportunitat i de respondre a necessitats plantejades des de la Junta 
Electoral, la proposta que es presenta inclou l’elaboració d’un reglament electoral 
de caràcter general. 

Per acabar, la secretària general dóna les gràcies a la Comissió que va fer els 
treballs preparatoris, als membres de la Comissió d’Estatuts per l’esforç, l’interès i 
el temps que han dedicat a l’elaboració dels dos dictàmens. Així com a totes les 
persones que al llarg aquest procés han treballat en la preparació de la 
documentació per a la sessió del Claustre de juliol i per a aquesta sessió del 
Claustre. 
 
La moderadora dóna la paraula al president de la Comissió d’Estatuts, Ricardo 
Juan. El president de la Comissió d’Estatuts, Ricardo Juan, centra la seua 
intervenció sobre el dictamen emès per la Comissió d’Estatuts el mes de novembre 
passat. En el fet que la Comissió haja hagut de treballar la nova proposta de 
reforma dels Estatuts, l’assumpció per part del Consell de Govern del dictamen 
anterior ha simplificat notablement el treball de la Comissió. 
 
Tal com els membres del Claustre poden observar en la documentació facilitada, la 
Comissió ha emès un dictamen favorable a la proposta de modificació dels Estatuts 
plantejada pel Consell de Govern, amb la presentació de textos alternatius, només 
sobre 10 dels articles que conformen el total de la reforma parcial dels Estatuts que 
es presenta. Aquests articles són: 14, 19, 21, 47, 53, 58, 83, 124, 164 i 190, 
passant a explicar el sentit del text alternatiu que es presenta. 
 
Així com en l’ocasió anterior, els membres de la Universitat que presentaren 
esmenes a la proposta de modificació dels Estatuts, van ser convidats a participar 
en aquest Claustre, en aquesta ocasió han considerat més convenient que els 
membres de la Universitat que han presentat esmenes, les defengueren en el si de 
la Comissió. Així, encara que tots han estat convidats a la sessió del 8 de febrer 
passat de la Comissió, no tots hi han participat.  
 
A la reforma parcial dels Estatuts que es presenta per segona vegada, s’hi han 
presentat un total de 29 esmenes, i no totes han estat objecte d’estudi perquè no 
totes es referien a  preceptes objecte de la reforma actual. De les restants 
esmenes que sí que eren relatives a preceptes objecte de modificació, la major part  
han estat acceptades, o bé han donat lloc a un text alternatiu, com ara les  
presentades a l’article 14 (dos en concret), que s’han acceptat perquè simplement 
proposaven afegir que en la relació d’òrgans de la UV es fera esment a les actuals 
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escoles de doctorat que figuren en les noves disposicions legals en matèria 
d’Universitat. 
 
També va ser acceptada amb un text alternatiu, l’esmena presentada a l’article 
19.3 dels Estatuts, sobre el procediment que cal seguir per a la segregació dels 
departaments. L’esmena simplement plantejava un aclariment a la redacció del 
text, no plantejava una modificació substantiva de fons, sinó un aclariment en la 
interpretació, i la Comissió ha emès un informe favorable que no recull literalment 
el que plantejava l’esmenant, però que sí que contribueix a la millora tècnica de la 
redacció de l’article. 
 
L’article 21 va ser possiblement el que més esmenes va rebre. Tracta de 
l’adscripció d’àrees de departament. Les esmenes tenien el suport de professors 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i d’un acord de la seua Junta de 
Facultat. La Comissió està d’acord amb l’esmena, però dóna un text alternatiu per 
evitar problemes, modificant tot just tres paraules. 
 
Després, el president de la Comissió, reagrupa una sèrie d’esmenes referides als 
articles 47, 53, 58, 83 i 124, que versen sobre un mateix aspecte, el relatiu a 
l’adscripció de centres a la UV. El que s’ha fet és acceptar íntegrament les 
esmenes que provenien dels Serveis Jurídics de la UV, ja que s’ajusten a la 
legalitat vigent, després de totes les reformes patides per la Llei Orgànica 
d’Universitats. Aleshores, el que fa és ordenar el procediment que s’ha de seguir 
per acordar l’adscripció de centres a la UV. 
 
Finalment, la Comissió d’Estatuts emet un text alternatiu sobre les esmenes 
presentades als articles 164.2 i 190.3, que són els articles que versen sobre la 
participació de les organitzacions sindicals en els processos de selecció tant de 
personal docent com de personal d’administració i serveis. 
 
Recorda als membres del Claustre el debat intens en la sessió anterior, sobre la 
possibilitat d’incloure o no una referència a la participació dels sindicats en els 
processos de selecció del personal damunt esmentat. Hi ha dues posicions 
contraposades, tant en un sentit com en l’altre, i en aquesta ocasió la Comissió es 
pronuncia amb un informe diferent del que va emetre anteriorment, en el sentit de 
permetre que en els Estatuts es faça una remissió a la posterior aprovació d’un 
reglament que determine amb detall quina és la possible participació dels sindicats 
en aquests processos de selecció. En els Estatuts no es determina en què s’ha de 
concretar aquesta participació, creuen que és un assumpte delicat, en atenció a la 
situació legal del present EBEP i de la resta de legislació aplicable al cas. 
 
Finalment, apunta que la Comissió també va acceptar plenament les esmenes 
presentades a la disposició addicional 14, en referència a les actuals figures 
contractuals laborals en l’àmbit de la nostra Universitat. 
 
Acaba la seua intervenció quedant a la disposició del Claustre per a qualsevol 
dubte. 
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La moderadora sotmet aquest punt a votació a mà alçada, amb el resultat de la 
següent: 217 vots a favor, 8 en contra i 4 en blanc. 
 
Així doncs, el Claustre aprova, per 217 vots a favor, 8 en contra i 4 abstencions, la 
proposta de reforma dels Estatuts presentada el 9 de gener de 2012 pel Consell de 
Govern de la Universitat de València (ACGUV 250/2011). El text resultant de la 
proposta de modificació aprovada pel Claustre és el que s’adjunta com a annex. 
ACUV 2/2012. 
 
 
Punt 3. Informe del rector 
 
La moderadora dóna la paraula al rector, que informa dels assumptes següents: 
 
En primer lloc, dóna la benvinguda als nous estudiants i presenta els resultats de 
les eleccions a Claustre i altres òrgans col·legiats de la UV que van tenir lloc el dia 
24 de novembre de 2011. Com a conseqüència d’aquella elecció, avui adquireixen 
el seu nomenament de claustral 75 estudiants. La participació va ser de 15,91 %. 
De 50.034 censats en van votar 7.958. 
 
En segon lloc, informa sobre les accions que ha dut a terme el rectorat en relació 
amb les mobilitzacions d’estudiantes que han tingut lloc a la Universitat i a la ciutat 
València, el mes de febrer de 2012. 
 
En tercer lloc, fa referència a la situació economicofinancera de la Universitat i a 
l’acord de les universitats públiques valencianes. Així mateix, explica l’acord dels 
consells de govern de les universitats valencianes que va debatre i va aprovar el 
Consell de Govern de la nostra Universitat en la sessió de 17 de gener de 2012. 
 
Els acords adoptats van ser els següents: a) sol·licitar a la Generalitat Valenciana 
la compensació efectiva dels costos financers que aquesta situació ha generat a 
les universitats des de l’entrada en vigor del PPF el 2010, i puga generar en 
exercici actual i exercicis futurs, de conformitat amb el previst en l’apartat 5.2 del 
Pla Pluriennal de Finançament de les Universitats Públiques Valencianes (PPF); b) 
requerir a la Generalitat Valenciana perquè assumisca el compromís efectiu de 
portar a terme totes les actuacions que calguen perquè les entitats financeres 
faciliten a les universitats públiques valencianes la renovació o la substitució dels 
actuals recursos de crèdit a curt termini, o a proveir-los d’altres recursos de 
finançament a l’abast de la Generalitat; c) establir, si escau, els mecanismes 
pressupostaris de caràcter preventiu que calguen per garantir l’equilibri adequat del 
flux de cobraments i pagaments de cada universitat, amb la finalitat de preservar al 
màxim la capacitat de tresoreria de cada institució i mantenir els seus nivells de 
solvència enfront de tercers; d) advertir que, a partir d’aquesta data i si es manté la 
situació de tresoreria exposada amb anterioritat, la manca de l’ingrés efectiu de la 
subvenció ordinària de la Generalitat Valenciana corresponent a cada mensualitat 
per a l’exercici 2012 comprometria el pagament de totes les obligacions contretes 
per les universitats, fins i tot l’abonament de les nòmines, i el funcionament del 
sistema universitari públic valencià. 
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En quart lloc, explica l’opinió dels rectors sobre l’informe del Consell Valencià de 
Cultura. El dia 30 de gener, el  CVC aprova un informe amb el títol Estudis 
universitaris i mercat laboral, on s’emeten valoracions sobre diferents aspectes de 
l’activitat de les universitats públiques valencianes. Les universitats públiques, de 
comú acord, emeten un comunicat on mostren el seu desacord amb les valoracions 
efectuades i sol·liciten la retirada del referit informe. El president del CVC va enviar 
un escrit convidant els rectors a una reunió. Els rectors van recordar que 
sol·licitaren la retirada del document i proposen un grup de treball estrictament 
tècnic. 
 
Intervencions sobre l’informe del rector. 
 
Miriam Cerdá, estudiant de la Facultat de Magisteri i claustral per Campus Jove,  
basa la seua intervenció en dos punts: 
 
En primer lloc, parla de la implantació forçosa al grau que es vol realitzar als 
estudiants de la Diplomatura de la Facultat de Magisteri. Agraeix, no obstant, a 
l’equip rectoral i especialment al delegat d’estudiants el seu suport per la resolució 
del Consell de Govern que va resoldre la problemàtica en gran mesura. També 
mostren, des del seu sindicat, la preocupació per la situació econòmica de la 
Universitat, ja que la partida pressupostària de la Generalitat Valenciana per a les 
universitats s’ha reduït un 9,4 % per a enguany, acumulant un deute de 180 milions 
d’euros. Els retards i impagaments en les mensualitats s’han convertit en una cosa 
habitual, i això genera  grans despeses financeres.  
 
Pregunta pels nous aularis d’Ontinyent, si hi haurà la possibilitat d’implantar noves 
titulacions i si el futur degà les visitarà. Són conscients que la UV ha hagut de fer 
múltiples ajustos en el seu pressupost, però la realitat és que els estudiants paguen 
més taxes i tenen menys beques. Per tot això, demanen fermesa i contundència de 
la UV en defensa dels drets de tots, exigint el compliment del pagament als polítics, 
i d’aquesta manera tindran el suport del seu sindicat. 
 
Vanessa Barrios Fernández intervé com a claustral per l’Associació de Dietistes- 
Nutricionistes Universitaris de València, en relació amb la nota de premsa 
publicada el 8 de febrer, al voltant dels estudiants de Ciències de la Salut de la 
Universitat, en la qual s’indica que el nou model docent descentralitzat que entrarà 
en vigor el curs 2012-2013, facilitarà que els estudiants de Ciències de la Salut  
realitzen els estudis de forma integral, a partir del tercer curs en els hospitals, 
considerant estudiants de la branca de la Salut exclusivament els de Medicina, 
Odontologia, Infermeria i Fisioteràpia (sense tenir en compte els estudiants de 
Nutrició Humana i Dietètica, entre d’altres). Creuen que és contradictori que la UV 
instruïsca dietistes-nutricionistes en les competències necessàries per formar part 
d’equips multidisciplinaris de treball en el sistema sanitari, i deixe de banda els 
estudiants d’aquesta titulació amb una experiència tan enriquidora i pionera. 
 
Begoña Pérez Pérez parla en nom de l’Assemblea Interuniversitària. Consideren 
que la nostra educació està “immersa” en la tendència europea que la considera 



 8 

tan sols un mitjà per aconseguir beneficis empresarials. L’estratègia universitària 
2015, que dissenya unes universitats al servei del teixit empresarial, planteja una 
organització més antidemocràtica i vertical de les universitats, que seran sotmeses 
a processos d’avaluació externa i a criteris de rendibilitat mercantil. A més es pot 
observar que, de forma alarmant, ens trobem enfront d’una reforma laboral molt 
agressiva, on la situació dels treballadors queda desproveïda de drets davant 
l’enfortiment de l’empresari, agreujant la qualitat de vida del qui no posseeix els 
mitjans de producció. 
 
Marc Xelvi Pérez diu que la UV i el seu equip de govern contribueixen a la 
precarització i a la menor qualitat de l’ensenyament, amb la reducció de grups i de 
professors associats anunciada ahir. Una retallada camuflada sota la exigència del 
poder central però que és responsabilitat de la política continuada per aquesta 
institució d’afavorir la contractació precària de PDI i PAS. Enfront d’aquesta 
situació, les mobilitzacions contra les retallades i a favor d’un ensenyament públic i 
de qualitat han estat la manera de mostrar la repulsa dels estudiants. Per aquestes 
raons, per tal de defensar un ensenyament públic i de qualitat, per uns drets 
laborals dignes, el rebuig i la depuració de responsabilitats polítiques per la 
violència policial, ahir 29 de febrer, els estudiants tornaren a eixir al carrer com el 
2008 contra Bolonya, demostrant la seua capacitat d’autoorganització, lluita i crítica 
sense cap manipulació externa. Per això, avui volen fer ús dels mecanismes 
disponibles a la institució. Exigeixen un posicionament públic ferm a l’equip rectoral  
contra la política de la Conselleria, i que el rector definisca la universitat pública i de 
qualitat. 
 
María Sánchez Murciano parla sobre la jornada de vaga del dia 29. Comenta que 
tots els mitjans han començat a posar aquesta data com la gran jornada de lluita 
estudiantil, però per a ells va ser un dimecres més en la seua lluita, i estan ací 
perquè són conscients de la situació històrica que vivim. Demanen als companys 
que tornen a eixir al carrer perquè la qüestió que està en joc és el sistema públic 
que alguns volen destruir. No es tracta d’una mobilització estudiantil sinó social, 
atès que els impagaments no són simplement una retallada. Creuen que la UV 
deuria ser pionera en la defensa de l’educació pública i de qualitat.  
 
Joan Carles Queralt diu que estan acostumats a sofrir una repressió lingüística 
quan no els deixen parlar en la seua llengua. Les amenaces policíaques els 
ordenen que paren de protestar per demanar el que ells consideren els pertoca, i a 
més a més, la violència policial injusta i desmesurada patida aquesta setmana ha 
creuat una línia roja. Vol deixar palès que cal que estiguem tots units. Demanen la 
retirada de tots els càrrecs imputats als companys detinguts, per arbitraris, greus i 
injustificats. Creuen necessària la major implicació de la comunitat universitària a 
l’hora de demanar un ensenyament públic de qualitat. 
 
José La Orden Banaclocha, de la Facultat de Farmàcia per AVEF Independents, 
comenta que en l’informe del rector ha trobat a faltar l’esment a la matriculació 
d’enguany, atesos els problemes que hi ha hagut per les ampliacions de matrícula, 
els retards i els canvis en les adjudicacions de les beques a l’hora del pagament. 
També comenta, sobre l’ajornament del pagament de la matrícula, que el que seria 
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desitjable és que estigueren els terminis tan allunyats com fóra possible els uns 
dels altres, per poder afrontar millor el pagament. 
 
Eva Romaní Cubells claustral d’A Contracorrent per la Facultat de C. Biològiques, 
comenta que li sembla una contradicció el fet que la UV estiga a favor de la 
participació dels estudiants i prohibisca parlar a una persona que encara que no 
siga del Claustre, sí que representa molts estudiants. 
 
Es pronuncien en contra de la gestió del procés de Bolonya. Critiquen la dificultat 
que suposa la simultaneïtat d’estudis i treball, encara que s’haja creat la figura de 
l’estudiant “a temps parcial”. 
 
Matheusz Zimny  estudiant de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, 
que resideix al Col·legi Major Lluís Vives, parla sobre el tancament l’any pròxim de 
l’únic col·legi públic al campus de Blasco Ibáñez. Planteja dues preguntes al rector: 
si la causa del tancament és la existència de danys estructurals (s’entén danys 
greus que podrien provocar l’esfondrament de l’edifici), si la UV disposa de l’estudi 
de la Inspecció Tècnica d’Edificis, perquè hi ha encara alumnes en el dia d’avui, i si 
existeix una altra raó per al seu tancament. La segona pregunta és quin serà el 
procediment a seguir. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història, Elena Grau, vol agrair el 
reconeixement que ha fet avui el rector de les actuacions de la setmana passada a 
la seua Facultat, i les seues paraules a l’últim Consell de Govern. També agraeix 
tots els missatges de suport rebuts. Considera que personalment ha actuat com 
creu que calia fer-ho, obrint les portes de la Facultat als estudiants que fugien de la 
repressió policial, i el fet de traslladar a la policia que sense el permís de la degana 
no es podia entrar a la Facultat. Acaba la intervenció demanant una reflexió sobre 
el que s’ha fet malament, perquè els alumnes isquen al carrer per demanar coses 
que els adults no han pogut resoldre. 
 
Félix Ruiz comenta que complicada que és l’època que vivim a la UV, i 
concretament, una cosa el preocupa des de fa temps: des de quin punt està 
assumint la institució la situació a què ens ha portat la política de balafiament, de 
continus excessos del Govern valencià i que deriva en la situació que ara tenim els 
serveis públics. El preocupa fins a on estem disposats a acceptar les retallades 
contínues. El rector ha dit que primer anaven a assegurar-se els sous, però també 
hi ha unes condicions mínimes de treball per a la docència, per a la investigació, 
que hauríem de valorar, tipificar i establir uns criteris per saber d’on no volem 
passar.  
 
El rector interromp el Claustre quinze minuts  per adherir-se a la convocatòria de la 
Plataforma en Defensa de la Universitat Pública. 
 
 
Es reprèn la sessió en el punt 3. 
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Miguel Vargas, des de la seua associació, i sobre l’informe del rector, donen suport 
a les mesures que es prenguen perquè la UV reba el finançament a què s’ha 
compromès la Generalitat. D’altra banda, vol demanar que quan es faça esment 
dels estudiants de la UV, es trasllade a la resta del col·lectiu l’assumpte que els 
afecta. 
 
En l’informe del rector ha trobat a faltar un esment dels últims decrets i de les 
modificacions de les taxes a la Universitat, atès que hi ha hagut alguns canvis. I 
encara que la Universitat ha informat sobre convalidacions, troba que falta molta 
informació sobre el contingut dels canvis, raó per la qual no es pot reivindicar 
davant  l’administració o la universitat la posició sobre les pujades. 
 
Quant a l’assumpte de Bolonya, el que més troba a faltar és l’adaptació del 
professorat a l’espai europeu d’ensenyament superior. Considera que no tots 
l’assumeixen, i per això voldria saber si la UV està fent alguna acció per 
conscienciar sobre això. 
 
Carla Aparici recorda la situació de l’ensenyament, en general, i de l’universitari, en 
particular, ja que ens trobem en una situació greu i cal replantejar-se la manera de 
funcionar. Per això, en l’informe han trobat a faltar una major autocrítica i reflexió 
sobre el que s’ha fet malament i cap a on s’ha de guiar l’actuació. 
 
Des del SEPC creuen que parlar del tipus d’ensenyament d’universitat que volem, 
implica pensar en la societat per la qual lluitem, i per això no volen sentir parlar de 
dades. Creuen que els documents que tracten l’Estratègia Universitària 2015 són 
un full de ruta del que es vol fer progressivament amb l’ensenyament i porta a la 
privatització. Creuen que la UV és un ens prou potent i amb prou responsabilitat 
social per tenir una política pròpia més crítica i fer una oposició més frontal, per tal 
que els estudiants es troben realment representats. 
 
Cristina Masià, claustral del SEPC per la Facultat d’Història, parla també del 
context de crisi econòmic en què es trobem, i que ha suposat una gran quantitat de 
retallades i reformes en l’àmbit educatiu. Aquestes retallades afecten en primer lloc 
els estudiants. 
 
El rector recull un conjunt d’intervencions que clarament van en la mateixa línia. 
Dóna les gràcies per l’estímul que suposen les crítiques. Considera molt important 
que el conjunt de la comunitat universitària, encara que amb diferents sensibilitats, 
treballe en la defensa de l’ensenyament públic i de la universitat pública. 
 
Quant a assumptes puntuals, recull els comentaris relatius a l’aulari d’Ontinyent i 
les noves titulacions. Agraeix les paraules de Vanessa Barrios, de l’Associació de 
Dietistes-Nutricionistes. Considera que les reivindicacions són necessàries i 
recorda que el trasllat de les notícies als mitjans de comunicació no sempre 
reflecteix exactament  la realitat. En el cas de referència, un perfil molt específic, es 
parlava de la integració als hospitals universitaris d’alguns ensenyaments de 
ciències de la salut a la UV, però està molt clar que Nutrició Humana  i Dietètica 
forma part de les Ciències de la Salut, i igual que unes altres titulacions no 
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esmentades. El director de la Fundació Lluís Alcanys sap l’esforç que s’està fent en 
aquest sentit. 
 
Pel que fa a la reducció de grups i a “l’acomiadament” de professors, diu que no és 
sinó l’aplicació estricta dels criteris d’OCA aprovats en el Consell de Govern, raó 
per la qual demana a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat que ho 
explique adequadament als membres del Claustre. 
 
Quant als assumptes de matriculació, beques, taxes, etc., es faran les reunions 
adients per tractar d’aquests assumptes. I per acabar, a Matheus Zimny li diu que 
lògicament preocupen les condicions del Col·legi Major Lluís Vives, i recorda que el 
rectorat mai no ha fugit del control del Consell de Govern, de les Comissions o del 
Claustre. Per tant es treballarà amb transparència per complir les obligacions com 
ara la seguretat i la salut  de les persones que hi viuen i treballen. 
 
La  vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat vol contextualitzar una notícia 
als mitjans de comunicació i al Claustre. En el Consell de Govern del setembre del 
2011 s’aprovaren els criteris d’OCA, és a dir, els criteris que haurien de regir 
l’oferta acadèmica per al curs 2012-2013. Es va demanar als centres que 
elaboraren  l’oferta acadèmica, per això se’ls envià l’OCA de 2011-2012, així com 
els alumnes matriculats en les diferents  titulacions d’enguany, i tenien com a 
termini per elaborar-la i enviar-la al Servei de PDI el 22 de desembre de 2011. 
Aquest Servei –com cada any– fa una revisió exhaustiva i detallada d’aquesta 
oferta,  i això sí, enguany en van fer un estudi més clar i detallat, dins la política de 
transparència perquè tota la comunitat universitària estiga assabentada de com 
estan les diferents titulacions i recursos docents en centres, departaments i àrees 
de coneixement. Amb aquesta informació detallada i l’informe del Servei de PDI, es 
concerten reunions amb tots els centres de la UV per treballar-hi la oferta feta i les 
desviacions detectades, i s’ha anat ajustant aquesta oferta acadèmica sobre la 
base de la matrícula real dels estudiants. I és això el que volen fer, una OCA 
ajustada a la matrícula real. Per tant  vol deixar clar que s’ha seguit un procés com 
tots els anys però més detallat, atès el procés d’implantació i de convivència de 
diplomatures, llicenciatures i graus. 
 
 
Punt 4. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats 
 

Mesa del Claustre 
2 representants dels estudiants i les estudiantes claustrals i els suplents 
corresponents. 
Consell de Govern 
9 PDI doctor amb vinculació permanent claustrals. 
3 PDI no doctor o sense vinculació permanent claustrals. 
3 PAS claustrals. 
5 estudiants claustrals. 
Comissió d’Estatuts 
7 estudiants claustrals. 
Comissió de Professorat 
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1 representant del personal docent i investigador no permanent. Grup I. 
Comissió de Política Lingüística 
1 PAS 
Junta Electoral 
1 representant del PDI doctor amb vinculació permanent titular i el suplent 
corresponent. 
2 representants dels estudiants i els suplents corresponents. 
1 representant del PAS titular. 

 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la secretària general indica que 
s’han presentat les candidatures següents: 
 
Eleccions del personal docent i investigador 
 
Consell de Govern 
9 PDI doctor amb vinculació permanent claustrals. 
José Manuel Almerich Silla 
Elena García Testal 
Francesc Arándiga LLaudes 
Mercedes Quilis Merín 
Joan Carles Carbonell Mateu 
Dulce Contreras Bayarri 
Emilia Matallana Redondo 
Adela Mauri Aucejo 
Anaclet Pons Pons 
Elena Grau Almero 
María Jesús Martínez Usarralde 
Jesús Estruch Estruch 
Diego Ramírez Muñoz 
María Teresa Picher Uribes 
María José Lorente Carchano 
Luís Torres Asensi 
 
3 PDI no doctor o sense vinculació permanent claustrals: 
Amparo Benavent Garcés 
María Virginia González García 
Vicent Fontelles Rodríguez 
Vicent Miralles Martí 
Javier Martínez Plumé 
Cristóbal Zaragozá  Fernández 
Dolores Forés Conchell 
 
Comissió de Professorat 
1 representant del PDI no permanent. Grup I. 
Alicia Villar Aguilés 
 
Junta Electoral 
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1 representant del PDI doctor amb vinculació permanent titular i el suplent 
corresponent. 
Titular: 
Ignacio Nebot Gil 
Juan Segura García del Río 
Suplent: 
Carmen Yolanda García Ruiz 
 
Eleccions del personal d’administració i serveis 
 
Consell de Govern 
3 representants del personal d’administració i serveis claustrals. 
Gonzalo Montiel Roig 
Miquel Coll Huerta  
María Luisa Manzano Hernández 
 
Comissió de Política Lingüística 
1 PAS 
Gabriel Aparicio i Pla 
 
Junta Electoral 
1 representant del PAS titular. 
Titular: 
Eduard Comeig Ramírez 
 
Eleccions dels estudiants i les estudiantes 
Mesa del Claustre 
2 representants dels estudiants i les estudiantes claustrals i 2 suplents. 
Titulars: 
Héctor Roig Roig 
Román Benajas Bordetas 
Suplents: 
Cap 
 
Consell de Govern 
5 representants dels estudiants i les estudiantes claustrals. 
Robert Penadés Mayor 
Pablo Gallén Ortega 
Cristina Masià Jordà 
Abel Baselga Castells 
Gabriel Salinas Lim 
Rubén Ramírez Serrano 
 
Comissió d’Estatuts 
7 representants dels i les estudiants claustrals. 
Miguel Vargas Rodríguez 
Joan Colomer Bea 
Javier Bocero Martín 
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Antonio Fabuel Llopis 
María Murcia López 
Germán Salazar Pardo 
Eva Calonge Justicia 
 
Junta Electoral 
2 representants dels estudiants i les estudiantes i els seus suplents corresponents. 
Titulars: 
Marc Xelvi Pérez 
Victoria Hurtado Montero 
Suplents: 
Cap  
 
Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
 
 
Eleccions del personal docent i investigador 
 
Consell de Govern:  
9 PDI doctor amb vinculació permanent claustrals. 
José Manuel Almerich Silla – 44 vots 
Elena García Testal – 57 vots 
Francesc Arándiga LLaudes – 26 vots 
Mercedes Quilis Merín – 36 vots 
Joan Carles Carbonell Mateu – 22 vots 
Dulce Contreras Bayarri – 57 vots 
Emilia Matallana Redondo – 32 vots 
Adela Mauri Aucejo – 25 vots 
Anaclet Pons Pons – 25 vots 
Elena Grau Almero – 68 vots 
María Jesús Martínez Usarralde – 57 vots 
Jesús Estruch Estruch – 58 vots 
Diego Ramírez Muñoz – 6 vots 
María Teresa Picher Uribes – 43 vots 
María José Lorente Carchano – 52 vots 
Luís Torres Asensi – 50 vots 
 
3 PDI no doctor o sense vinculació permanent claustrals: 
Amparo Benavent Garcés – 26 vots 
María Virginia González García – 10 vots 
Vicent Fontelles Rodríguez – 15 vots 
Vicent Miralles Martí – 18 vots 
Javier Martínez Plumé – 49 vots 
Cristobal Zaragozá Fernández – 31 vots 
Vicenta Dolores Forés Conchell – 49 vots 
 
Comissió de Professorat 
1 representant del PDI no permanent. Grup I. 
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Alicia Villar Aguilés – 70 vots 
 
Junta Electoral 
1 representant del PDI doctor amb vinculació permanent titular i el suplent 
corresponent. 
Titular: 
Juan Segura García del Río – 35 vots 
Ignacio Nebot Gil – 58 vots 
Suplent: 
Carmen Yolanda García Ruiz – 70 vots 
 
 
 
Eleccions del personal d’administració i serveis 
 
Consell de Govern 
3 representants del personal d’administració i serveis claustrals. 
Gonzalo Montiel Roig - 12 vots 
Miquel Coll Huerta – 17 vots  
María Luisa Manzano Hernández – 17 vots 
 
Comissió de Política Lingüística 
1 membre del personal d’administració i serveis 
Gabriel Aparicio i Pla – 25 vots 
 
Junta Electoral: 
1 representant del personal d’administració i serveis. 
Titular: 
Eduard Comeig Ramírez – 24 vots 
 
Eleccions dels estudiants i les estudiantes 
 
Mesa del Claustre 
 2 representants dels estudiants i les estudiantes claustrals i 2 suplents. 
Titular: 
Héctor Roig Roig – 26 vots 
Román Benajas Bordetas – 33 vots 
Suplents: 
vacant 
vacant 
 
Consell de Govern 
 5 representants dels estudiants i les estudiantes claustrals. 
Robert Penadés Mayor – 26 vots 
Pablo Gallén Ortega – 25 vots 
Cristina Masià Jordà – 24 vots 
Abel Baselga Castells – 36 vots 
Gabriel Salinas Lim – 35 vots 
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Rubén Ramírez Serrano – 35 vots 
 
Comissió d’Estatuts 
7 representants dels estudiants i les estudiantes claustrals. 
Miguel Vargas Rodríguez – 39 vots 
Joan Colomer Bea – 26 vots 
Javier Bocero Martín – 26 vots 
Antonio Fabuel LLopis – 38 vots 
María Murcia López – 35 vots 
Germán Salazar Pardo – 37 vots 
Eva Calonge Justicia – 34 vots 
 
 
Junta Electoral 
2 representants dels estudiants i les estudiantes i els seus suplents corresponents. 
Titulars: 
Marc Xelvi Pérez – 26 vots 
Victoria Hurtado Montero – 37 vots 
Suplents: 
vacant 
vacant 
 
Així doncs, es prenen els acords següents: 
 
ACUV 3/2012. Proclamar membres de la Mesa del Claustre els claustrals 
següents: 
 
TITULARS 
Estudiants: 
Román Benajas Bordetas (Facultat de Fisioteràpia) 
Héctor Roig Roig (Facultat de Magisteri) 
 
SUPLENTS 
Estudiants: 
- vacant 
- vacant 
 
ACUV 4 /2012. Proclamar membres del Consell de Govern els claustrals següents:  
 
9 PDI doctor amb vinculació permanent: 
Elena Grau Almero (Facultat de Geografia i Història) 
Jesús Estruch Estruch (Facultat de Dret) 
Elena García Testal (Facultat de Ciències Socials) 
Dulce María Contreras Bayarri (Facultat d’Economia) 
María José Lorente Carchano (Facultat de Ciències Biològiques) 
María Jesús Martínez Usarralde (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
Luís Torres Asensi (Facultat de Farmàcia) 
José Manuel Almerich Silla (Facultat de Medicina i Odontologia) 
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María Teresa Picher Uribes (Facultat de Química) 
 
3 PDI no doctor o sense vinculació permanent: 
Javier Martínez Plumé (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria) 
Vicenta Dolores Forés Conchell (Facultat d’Economia) 
Cristobal Zaragozá Fernández (Facultat de Medicina i Odontologia) 
 
3 PAS: 
Miquel Coll Huerta (Facultat d’Infermeria i Podologia) 
María Luísa Manzano Hernández (Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació) 
Gonzalo Montiel Roig (Serveis Centrals Administratius i Econòmics) 
 
 
5 Estudiants: 
Abel Baselga Castells (Facultat d’Economia) 
Gabriel Yan Salinas Lim (Facultat de Dret) 
Rubén Ramírez Serrano (Facultat d’Economia) 
Robert Penadés Mayor (Facultat d’Economia) 
Pablo Gallén Ortega (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
 
 
ACUV 5/2012. Proclamar membres de la Comissió d’Estatuts els claustrals 
següents: 
 
7 estudiants: 
Miguel Vargas Rodríguez (Facultat d’Economia) 
Antonio Fabuel Llopis (Facultat de Química) 
José Germán Salazar Pardo (Facultat de Dret) 
María Murcia López (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria) 
Eva María Calonge Justicia (Facultat d’Economia) 
Joan Felip Colomer Bea (Facultat de Dret) 
Javier Bocero Martín (Facultat de Geografía i Història) 
 
ACUV 6/2012. Proclamar membre de la Comissió de Professorat el següent:  
 
Alicia Villar Aguilés, professora de la Facultat de Ciències Socials, en representació 
del personal docent i investigador no permanent. Grup I. 
 
 
ACUV 7/2012. Proclamar membre de la Comissió de Política Lingüística el 
següent:  
 
Gabriel Aparicio i Pla, personal d’administració i serveis del Servei d’Informàtica. 
 
ACUV 8/2012. Proclamar membres de la Junta Electoral els següents: 
 
1 PDI doctor amb vinculació permanent, titular i suplent. 
Titular: 
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Ignacio Nebot Gil (Facultat de Química) 
Suplent: 
Carmen Yolanda García Ruiz (Facultat de Dret) 
 
2 representants dels estudiants i les estudiantes i els suplents corresponents. 
Titulars: 
María Victoria Hurtado Montero (Facultat d’Economia) 
Marc Xelvi Pérez (Facultat de Ciències Socials) 
Suplents: 
Vacant 
Vacant 
 
 
1 representant del PAS titular: 
Eduard Comeig Ramírez (Servei d’Extensió Universitària) 
 
 
Punt 5. Torn obert de paraules 
 
María Iborra recorda que ha costat molt d’aprovar la reforma dels Estatuts per 
manca d’assistència, cosa que troba injustificada, ja que a l’anterior Claustre no es 
va poder aprovar aquesta reforma precisament per això. A més s’ha hagut de   
tornar a reunir la Comissió d’Estatuts, amb el treball que suposa per a molta gent 
compromesa amb la UV, i per tant, la seua petició és que s’aplique l’article 23.1 del 
Reglament del Claustre, que implica perdre la condició de claustral per tres faltes 
injustificades. 
 
Raquel Espinosa, claustral de Dret per l’Associació Valenciana d’Estudiants 
Universitaris, lamenta que s’haja deixat que els partits polítics instrumentalitzen el 
discurs universitari i que s’haja canviat el debat d’idees per la pugna per imposar 
les de cada un. 
 
Joan Felip Colomer  lamenta que hi haja estudiants que no s’unisquen a la resta, 
en la lluita i les mobilitzacions que consideren comunes, ja que estan reclamant 
una universitat pública i de qualitat. El BEA agraeix a tots aquells que s’han 
solidaritzat amb el moviment estudiantil valencià, que han eixit al carrer, i 
personalment dóna l’enhorabona al degà de la Facultat de Dret per les seues 
declaracions de suport. 
 
Joan Sanchis Muñoz, claustral de la Facultat d’Economia pel BEA, recorda que en 
el Claustre anterior hi va haver un informe de la Sindicatura de Greuges, que 
reflectia que la majoria de queixes rebudes eren per l’incompliment de la docència 
en valencià. Aleshores, fa una reflexió sobre la retirada del model que hi ha per a 
fer les queixes a l’abast de la comunitat universitària, que ja no es tramita en la 
Sindicatura, i  la impressió és  que es volen maquillar les xifres que hi figuren.  Ara 
es dirigeixen al vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, i vol saber el motiu d’aquest 
canvi. També demana al rector que el Claustre es puga seguir a través de la web 
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de la UV, i que estiga disponible per a tots els membres de la comunitat 
universitària. 
 
Àngela Lledó Morera és representat del BEA a la Facultat d’Infermeria i Podologia, 
i vol informar sobre el que està passant a la seua Facultat. Aquest curs tenien 
programades dues setmanes de pràctiques, tant a hospitals com a centres de 
salut, que s’han vist reduïdes  a quatre dies, i ho considera insuficient. 
 
Guillem Policarpo Torres, claustral del BEA per la Facultat de Medicina, parla d’una 
notícia que va eixir sobre el màster en Medicina. Hi ha notícies contradictòries de 
l’ANECA i la REACU. Demana al rector, com a antic estudiant de Medicina, que es 
pronuncie en contra de la decisió que ha pres l’ANECA, perquè suposa un perjudici 
per a les futures generacions de metges, i a favor d’obrir el diàleg amb les parts 
afectades, amb  el just reconeixement als sis anys que fan els estudiants de 
Medicina.  
 
Paula Gilabert Sellés  com a representant de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, parla d’un tema plantejat per la primera promoció d’Educació Social al 
nou pla d’estudis. La seua titulació requereix unes infraestructures que els 
permeten desplaçar-se per l’aula a fi d’optimitzar-ne l’aprenentatge, i les aules a 
què són destinats els ho impedeixen. Per  tant  demanen una solució del 
vicerectorat ds Sostenibilitat i  Infraestructures a aquest problema. 
 
Robert Penades Major, estudiant de la Facultat d’Economia, agraeix a tota la gent 
del Claustre que s’ha quedat fins a l’última punt, ja que el claustre és l’únic lloc on 
els estudiants es poden fer sentir. Vol parlar d’un assumpte que afecta tots els 
estudiants de la UV. Des del BEA exigeixen a l’equip rectoral que desenvolupe un 
reglament d’ADR.  
 
Belén Ibáñez Gimeno, claustral per la Facultat de Dret i representant de Generació 
Universitària, recorda que des de la seua associació representen la moderació, el 
centrisme, el sentiment valencià i la vocació nacional. No els ha agradat l’actitud de 
la Mesa per haver justificat un recés per assistir a un acte de protesta voluntari, i 
per tant no procedia interrompre la normal activitat del Claustre. 
 
Miguel Vargas agraeix al company Joan Colomer el fet de recalcar que parlava en 
nom del BEA, i és que el que està succeint és que molta gent parla en nom dels 
estudiants de la UV. Com a claustral de l’Associació Valenciana de Farmàcia 
Independent, diu que en cap moment ells no parlen en nom de ningú. La reflexió és 
que no es pot parlar en nom de tots els estudiants, sense haver-ne consultat la 
major part. Es manifesta d’acord amb la companya Vanessa Barrios per la falta de 
reconeixement a la totalitat d’estudiants de Ciències de la Salut, la qual cosa 
repercutirà en la seua formació per al futur. 
 
Alejandro Rosalén Folgado, claustral per la Facultat de Dret, es creu en la obligació 
de representar l’òrgan del que ha triat formar part. Recorda l’article 84 dels Estatuts 
de la UV, que estableixen que la condició de claustral es perd per revocació, 
dimissió o inassistència injustificada a tres reunions, i per cessament de la 
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vinculació al col·legi electoral pel qual fou elegit. Personalment, ha estat en la 
Comissió d’Estatuts, on es va tractar la reforma dels Estatuts i no hi va acudir cap 
estudiant. Ell sí que ho va fer, va presentar esmenes i les va defensar. Recorda 
que, com que són representants, es deuen a aquesta tasca, i després a l’interès 
particular.  
 
Com a estudiant de Dret comparteix  la preocupació que ha manifestat el company 
Joan sobre la llei 34/2006 de l’accés a l’advocacia. Necessiten respostes per saber 
quin futur els espera. Des d’Universitaris per al Canvi disposen el diàleg i la ajuda 
que calga a la comunitat universitària, ja que estan en el Claustre per exercir 
aquesta funció, sense sobrepassar el límits i donar exemple, cosa que ara no 
s’està fent.  
 
Eva Romaní Cubells, claustral d’A Contracorrent per la Facultat de Ciències 
Biològiques, pregunta a l’equip rectoral fins quan pagaran els estudiants la crisi 
financera. En la seua intervenció, la vicerectora ha justificat la reducció de grups  
per la reducció de les matriculacions, i es va prometre amb el procés de Bolonya 
grups amb menys gent però no s’ha complert. Opinen que la universitat, com a 
espai de transformació social, ha de formar en la crítica, i en la pràctica no defenen 
una universitat pública i de qualitat, ni compleixen les promeses de la reforma 
Bolonya. 
 
Pablo Gallén Ortega, membre del Claustre per A Contracorrent a la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, parla sobre una notícia que va eixir a Levante-
EMV l’1 de desembre de 2011, en relació amb el “cas Urdangarín”. Hi figura 
aquesta institució com a entitat que va injectar fons patrocinant l’Institut Nóos. 
Pregunta al rector i al vicerector d’Economia quina és la vertadera relació de la UV 
amb aquest cas. 
 
El rector dóna les gràcies per totes les intervencions, algunes d’elles posant en 
relleu la importància de la defensa de la universitat pública, on s’ha pronunciat 
abans, en el punt 3. 
 
Quant al màster de l’advocacia, demana al degà de la Facultat de Dret que dóne 
informació addicional sobre el particular, alhora que confirma que ha parlat 
personalment amb la Secretaria General d’Universitats del Ministeri interessant-se 
pel cas. Encara que no n’hi ha cap solució definitiva, es treballa en el mateix 
escenari. Hi ha una proposta perquè els llicenciats no hagen de fer el màster, i s’ha 
arribat al si de la Conferència de Degans i de la CRUE defensant aquesta 
proposta. 
 
Quant a l’assumpte de la pàgina web de la Sindicatura, no és conscient que n’hi 
haja hagut cap canvi. Pel que fa a la idea de seguir el Claustre a través de la web, 
ho troba molt interessant i, per tant, cal estudiar-ne la possibilitat. 
 
Pel que fa a les pràctiques d’Infermeria, no sap per què han quedat reduïdes, 
demana que aporten documentació per transmetre a les instàncies oportunes la 
queixa, i així puguen quedar garantides les pràctiques de Ciències de la Salut. 
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A Policarpo li transmet la seua creença de l’acceptació del treball fi de grau com a 
treball fi de màster, ja que es tractava de les mateixes competències, i què això no 
comportava cap examen addicional. Per tant, s’interessarà personalment sobre 
aquest tema. 
 
També traslladarà la reclamació d’Educació Social a la Unitat Tècnica a fi de 
millorar-ne les infraestructures.  
 
Quant al reglament comú de representants de l’ADR, intervindrà el delegat 
d’estudiants per a donar-ne una explicació. 
 
Està completament d’acord amb María Iborra i Alejandro Rosalén quant a la 
responsabilitat que suposa ser claustral, ja que la gent es presenta voluntàriament, 
i aleshores no té sentit no acudir a les sessions. A més a més es tracta d’una mena 
de representació a les persones que l’han votat. 
 
Per acabar, sobre l’última intervenció, no considera bona idea faltar al respecte als 
mitjans de comunicació, ja que són necessaris i formen part de la llibertat 
d’expressió, són un element molt important per a la societat, i cal agrair-los el que 
poden fer per les institucions. Dit això, recorda que un  mitjà de comunicació mai no 
es una mena de document o informe, no és aquesta la seua funció; aleshores 
confirma que la UV no té res a veure amb les entitats amb què es relaciona en 
l’esmentat “cas Urdangarin”. És veritat que signaren un conveni amb la U. 
Politècnica i la UV, però no s’ha fet cap transferència econòmica. Per acabar, 
reitera que es tracta d’un suport institucional –no econòmic– a un esdeveniment 
esportiu, perquè la UV és oberta a la pluralitat de la societat.  
 
El degà de la Facultat de Dret parla de la manca de dades sobre l’assumpte del 
màster. Les informacions sobre el particular provenen de la CRUE, de la 
Conferència de Degans i de la premsa, i de moment, el que sembla és que la 
modificació que està en marxa va en el camí d’eximir els estudiants que en el 
moment de publicació de la llei 30 d’octubre de 2006, estigueren ja cursant la 
llicenciatura. Després caldrà veure si és independentment del moment en què es 
llicencien, o si només són els llicenciats el 2011-2012 i el 2012-2013. Les dades 
apunten que pel març es tramitarà al Parlament, i així, en el moment que tinguen el 
projecte de llei corresponent, traslladaran aquesta informació. Sembla que hi ha 
discrepàncies en el si del govern, i per tant no hi ha informació oficial. El consell 
que dóna és que els estudiants de llicenciatura acaben al més aviat possible pel 
que puga passar. 
 
El delegat d’estudiants dóna les gràcies a la Mesa per cedir-li el torn de paraula a fi 
de poder parlar sobre la reglamentació de l’ADR. Segons els Estatuts de la 
Universitat, és el ple de l’ADR el que ha de fer la seua reglamentació. Com que 
porten més de deu anys sense reglamentació, hi ha hagut problemes a l’hora de 
triar membres per a les comissions, a l’Assemblea General d’Estudiants. Per tant 
ha fet una proposta l’equip rectoral d’un reglament marc d’ADR. La proposta es va 
fer divendres passat en el si del consell assessor de  la delegació, i si passa la 
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Comissió d’Estatuts, els Serveis Jurídics i s’aprova en el Consell de Govern, hi  
haurà un reglament marc provisional fins que es refrende pels ADR. 
 
D’altra banda, vol parlar també de les mobilitzacions. Es diu que l’equip rectoral no 
s’ha sumat a la problemàtica dels estudiants. Recorda que no és veritat, ja que en 
les primeres mobilitzacions al Lluís Vives estigueren en contacte amb membres del 
BEA, SEPC i A Contracorrent. Així mateix, el dia de l’incident a la Facultat de 
Geografia i Història, ell també va estar fins a l’últim moment amb la degana, i els 
dies 28 i 29 va estar donant també el seu suport als que feren les “tancades”; i s’ha 
sumat a les manifestacions. Per tant, l’equip rectoral sí que ha estat present. 
 
Finalment fa un aclariment sobre l’assumpte del company de l’AVEF quant al 
pagament ajornat. Hi ha tres formes de pagament a la UV: sencer, en dos terminis i 
en quatre terminis. L’ajornament és per un acord o conveni amb Bankia, i si 
procedeix una revisió, és un assumpte que es negociarà amb l’entitat. Igualment, el 
cas de les beques, que es paguen després que l’estudiant haja pagat, únicament 
en el cas de la UV.  Les restants beques, la de la Generalitat i del Ministeri, no són 
el mateix cas. De tota manera, també és un assumpte que s’ha de negociar amb 
l’entitat bancària. 
 
La secretària general, finalment, dóna el resultat de les votacions que són els que 
consten al punt 4 de l’acta. 
 
El rector dóna les gràcies a tots els assistents a aquesta sessió del Claustre i es 
clou la sessió a les 14 hores i 35 minuts. 
 
I, com que no hi ha més assumptes pendents, es clou la sessió, a les 14 hores i 35 
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 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 
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