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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DEL 24 DE MAIG DE 2012 
 
 
A la ciutat de València, a les 10 hores, el dia 24 de maig 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 de l’1 de març de 2012 
Punt 2. Informe del rector. Presentació de l’informe de gestió i debat. Aprovació, si 
escau, de la seua gestió i de la resta d’òrgans de govern 
Punt 3. Presentació del PEUV 2012-2015 
Punt 4. Debat i aprovació, si escau, del Pla Operatiu 2013 (document orientador de 
la política general universitària i del pressupost de l’exercici 2013) 
Punt 5. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats 
 Mesa del Claustre: 
 2 suplents dels representants dels i les estudiants claustrals. 

Comissió de Professorat: 
1 representant del personal docent i investigador permanent. Grup III. 
Comissió d’Investigació: 
1 representant del personal investigador en formació 
1 representant dels i les estudiants de doctorat. 
Junta Electoral: 
2 suplents dels representants dels i les estudiants. 

Punt 6. Posicionament del Claustre sobre les mesures que es deriven de la 
normativa estatal i autonòmica que afecten el sistema universitari públic 
Punt 7. Torn obert de paraules 
 
 
El rector comunica als membres del Claustre que la moderadora de la mesa és 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 
investigador doctor amb vinculació permanent. Així doncs, la majoria absoluta és 
de 146 claustrals. 
 
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 els comptadors de sala: 
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- Antonio Fons Fons, Vicent Lluís Fintelles Rodríguez, Màrius Fuentes Ferrer, 
Beatriz Gallardo Pauls  
 
I interventors d’urna: 
- Urna PDI1: Juan Luis Gandia Cabedo, Soledad Gandia Franco 
- Urna PDI2: Ángel Felipe Jerez Moliner, Jorge Hermosilla 
- Urna PIF: Xavier Garcia Masso, Lucía Asensi Bernadí 
- Urna estudiants: Jesús González Moreno, Belén Ibáñez Gimeno 
 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de l’1 de març de 2012 
 
La secretària general comunica al Claustre que no s’ha presentat cap esmena a 
l’acta dins del termini reglamentari; que aquesta s’ha penjat 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 
d’1 de març de 2012 (ACUV 9/2012). 
 
 
Punt 2. Informe del rector. Presentació de l’informe de gestió i debat. 
Aprovació, si escau, de la seua gestió i de la resta d’òrgans de govern 
 
El rector intervé, en primer lloc, per informar sobre els últims canvis legislatius 
d’àmbit estatal i explicar els efectes que tenen sobre les universitats públiques. 
Especialment, el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
així com el Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, i la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En segon lloc, el 
rector presenta al claustre l’informe de gestió que s’adjunta com a annex. 
 
S’obri un torn d’intervencions de cinc minuts. 
 
Luis Pastor, claustral per la Facultat d’Economia i coordinador de l’Associació 
Campus Jove, opina que la universitat pública està sofrint un atac sense 
precedents per part de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, i del 
Govern d’Espanya. La pujada de les taxes, les retallades en les beques, 
l’enduriment de l’accés a aquestes i l’augment del nombre d’estudiants per classe 
són un conjunt de mesures a les quals s’ha d’oposar amb rotunditat el claustre, el 
rector de la UV i tota la comunitat universitària. Des de Campus Jove consideren 
que la sessió del claustre d’avui ha de servir per a traslladar un missatge inequívoc 
a la societat, i més després de l’èxit de la vaga del passat 22 de maig. Afirma que 
tenim l’obligació i la responsabilitat de no acceptar aquestes mesures, i que és el 
moment de la unitat i l’acció, perquè la situació és crítica i, per tant, demana al 
rector, com a màxim representant de la institució, un posicionament a favor de la 
universitat pública i de qualitat.  
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Robert Penadés, com a representant del Bloc d’Estudiants Agermanats, parla de la 
campanya que volen promoure per tal de congelar les taxes universitàries, a la qual 
han donat suport molts claustrals amb la seua signatura, perquè s’incloguera en 
l’ordre del dia d’avui. També han recollit les signatures d’un 20% dels membres del 
Consell de Govern per tal que s’incloguera com a tema de debat i votació en l’ordre 
del dia d’aquest òrgan el dilluns passat. 
El BEA es considera un sindicat veterà en la UV que porta molts anys lluitant per 
una universitat més pública, democràtica i valenciana. Diuen conèixer el 
procediment que cal seguir per tal d’incloure un punt en l’ordre del dia dels dos 
òrgans (Consell de Govern i Claustre) i així ho han fet. No obstant això, igual que 
avui el rector ha fet una crítica a les mesures del Ministeri de Educació, des del 
BEA també fan una crítica al rector i a l’equip rectoral per debatre aquesta proposta 
i no sotmetre-la a votació en el Consell de Govern, a pesar que es troba especificat 
en el punt que ells presentaren, i lamenten el fet que han dedicat molts esforços 
per a presentar aquesta proposta, malgrat la proximitat dels exàmens. Així, no s’ha 
inclòs en l’ordre del dia la votació d’aquest punt, però s’hauria d’haver fet una 
votació prèvia per tal de decidir si la sotmetrien a votació o no. L’article 9.3 del 
Reglament del Consell de Govern estableix que tots els punts presentats per més 
d’un 10% de membres s’hi han d’incloure. Consideren que no ha estat així i que la 
seua proposta ha estat menyspreada.  
El Consell de Govern no ha demanat sotmetre a votació aquest punt per dos 
motius: perquè ja s’havia demanat en el seu moment, i s’havia presentat la 
proposta per registre d’entrada, en què s’especificava que el punt se sotmetria a 
votació, i perquè el rector va afirmar que si s’aprovava el punt, seria considerat com 
una mesura simbòlica per la impossibilitat d’aplicar-la, i la va titllar de votació sense 
fonament jurídic. Per tant, el que anava a sotmetre’s a votació no era el que ells 
demanaven, i no tenia sentit votar-ho. 
A més, els van comunicar que la proposta no se sotmetria a votació en el Claustre, 
però sí a debat, perquè la van presentar fora de termini. Després de llegir el 
Reglament de règim intern del Claustre, assenyalen que no hi ha una data límit per 
a presentar punts per a l’ordre del dia, i tenint en compte que la proposta es va 
registrar amb més de dues setmanes d’antelació, entenen que el punt sí que 
s’hauria de sotmetre a votació. Finalment, exigeixen disculpes públiques per part 
de l’equip rectoral i una rectificació de la notícia apareguda en la web de la UV i de 
la qual es van fer ressò diversos mitjans. 
 
Cristina Massià assenyala l’augment que en els últims anys han sofert els preus i 
les taxes de les matrícules en la UV arran de Bolonya, i que si s’analitza, es pot 
veure que resulta més car fer quatre cursos de grau que cinc de llicenciatura. A 
més, cal tenir en compte que s’imposen els màsters per tal d’igualar el grau amb la 
llicenciatura. Consideren, per tant, que ens trobem en un context de 
desenvolupament d’un capitalisme ferotge amb tendència a mercantilitzar el sector 
públic. Així, l’estat imposa unes retallades que perjudiquen greument la qualitat de 
l’ensenyament, com ara amb el decret Wert.  
Des del SEPC consideren necessària la participació i la lluita de tot els sectors de 
l’ensenyament. Denuncien la posició negociadora que adopta la UV amb el 
Govern, i demanen al rector una posició ferma en defensa de l’ensenyament públic 
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i de qualitat sense cap treva acadèmica ni econòmica, tenint en compte que els 
estudiants són els més perjudicats. 
 
Maria Sánchez, claustral per A Contracorrent de la Facultat de C. Biològiques, vol 
parlar sobre els professors associats. Com que no tenen representació ni dret a 
vot, malgrat que són un 10% del total del PDI, parla d’aquest col·lectiu precari que 
renova anualment el seu contracte i que suposa un sou de no més de 460 euros. 
Denuncien que l’equip rectoral no va aplicar el Decret 1/2012 quan tenia autonomia 
per a fer-ho, i que suposava la reducció del 50% dels complements salarials. No 
obstant això, va decidir la no-renovació de 375 professors associats, cosa que 
suposa estalviar tan sols l’1% del pressupost de la UV, i quan la Conselleria 
d’Educació no ha desplegat encara la norma que afecta les universitats. 
D’altra banda, si el conjunt d’universitats ha de reduir 38.000.000 d’euros per a 
2012, la UV haurà de reduir 12,5 milions aproximadament i, per tant, hi ha una 
reducció de 8.000.000 d’euros per a 2012 sense explicació. L’equip rectoral espera 
augmentar els ingressos amb la pujada de les taxes de matrícula, sense tenir en 
compte precisament el descens d’estudiants com a conseqüència del RDL14/2012. 
 
Marc Xelvi, claustral del BEA per la facultat de C. Socials, aclareix que, en contra 
del que pensava el company Robert Penadés, sí que es votarà en el claustre la 
proposta que han fet. 
Pel que fa a l’informe, creu que peca d’optimisme, i que esperaven una reflexió al 
voltant del canvi que sofriran les taxes l’any que ve. Consideren que l’augment 
dificultarà l’accés a la Universitat de l’estudiantat i, doncs, no s’ha produït una 
valoració crítica sobre aquest fet. De la mateixa manera, en el marc econòmic en 
què es treballa, creuen que no s’ha fet tot el que s’hauria de fer amb el deute de la 
Generalitat. No obstant això, volen valorar positivament el fet de l’aprovació l’any 
passat d’un pla de normalització lingüística en el qual s’està treballant, i també 
valoren positivament el posicionament del rector en la CRUE, però consideren 
necessari ser crítics. L’equip rectoral hauria de fer una reflexió sobre els punts 
conflictius que arrosseguen i que no s’han solucionat: el dels professors associats i 
el deute de la Generalitat.  
Conclou la seua intervenció dient que s’ha de tenir un posicionament ferm i 
contundent, i ser valents per a plantar cara a les retallades per l’amenaça que 
suposa el decret Wert per a l’educació pública. 
 
Eva Romaní, claustral per A Contracorrent de la Facultat de C. Biològiques, davant 
la intenció de l’equip rectoral d’ampliar les beques en l’anterior Consell de Govern, 
demanen ser més realistes, ja que la Generalitat Valenciana paga a mes vençut 
per a fer front als sous del personal de la UV. Per això, advoquen per la 
insubmissió de la UV enfront del decret Wert (RDL 14/2012), ja que no hi ha diners 
reals per a fer front a les despeses.  
També volen tenir més informació detallada sobre les tasques que ha realitzat el 
Consell Social. 
Comenta que en l’informe de gestió no es fa al·lusió als estudiants de llicenciatura, 
on hi ha una davallada considerable quant a les matriculacions. Volen saber les 
previsions de l’equip rectoral sobre això després de la implantació del decret Wert. 
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Per acabar, pregunta al rector i al gerent sobre la notícia que afirma que a l’octubre 
es retallaran les nòmines del personal, i si es comprometen a no fer 
acomiadaments. 
 
Juan Carlos Queralt no està d’acord amb el fet que el vot d’uns membres de la 
comunitat universitària valga més que el d’altres, ja que el vot estudiantil és mínim. 
No comparteix la visió optimista quant a les xifres de l’informe de gestió, ni els 
termes empresarials a què es fa referència. Hi ha una situació econòmica difícil, un 
deute pendent de la Generalitat, l’endeutament amb Bankia i el Banco Santander 
(que, a més, s’emporta els beneficis de les plaques solars), Bolonya, l’Estratègia 
2015 i el decret Wert... Opina que, amb tot això, i ja que el diàleg no funciona, el 
següent pas és la insurgència, perquè el Govern estatal i la Generalitat ens estan 
ofegant, i volen convertir l’estudi en un privilegi dels rics. Critica també el fet que 
l’equip rectoral no encapçale les manifestacions en defensa de la universitat 
pública. En definitiva, no troba just que els estudiants paguen el cost d’una reforma 
amb la qual no estan d’acord. 
 
El rector dóna les gràcies per les intervencions, per les paraules en defensa de la 
universitat pública i per la unió en la mesura en què siguem capaços. 
Pel que fa a la intervenció de Robert Penadés, indica que el punt que plantejava es 
va incloure en el Consell de Govern, i encara que no es va oposar en cap moment 
a fer la votació, considerava que el resultat seria nul de ple dret per una raó 
jurídica: la UV no té capacitat per a establir les taxes. Aleshores, es tractaria d’un 
acord d’impossible acompliment tant jurídicament com econòmicament. També 
comenta que li va donar l’opció de votar o no, i ell va decidir no fer-ho, però no creu 
que es puga considerar una manipulació informativa. En tot cas, si es creu que s’ha 
produït alguna informació no acurada, segons l’opinió del company Penadés, el 
rector diu que li donarà la possibilitat de fer escoltar la seua veu de manera literal. 
Quant al Claustre, indica que sí que hi ha un termini per a presentar-hi documents, 
i el document al qual es refereix Robert Penadés va arribar fora de termini i, a més, 
la secretària general es posà en contacte amb els proposants i, per la proximitat 
temàtica del punt que presentaven, se’ls va oferir la possibilitat d’incloure’l dins del 
pronunciament del Claustre. Per tant, s’ha fet el que s’ha pogut, tenint en compte 
que hi ha límits per a presentar punts amb la recollida de signatures dels membres 
del Claustre. 
Quant al conflicte amb els professors associats, la comunicació està establerta, 
però cal respectar el comitè de vaga, perquè faça el seu treball sense 
interferències. En tot cas, la vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica 
queda a la disposició dels directors i degans dels departaments per a trobar la 
millor solució. 
Dóna les gràcies a Marc Xelvi pel fet de dir alguna cosa positiva quant a l’avanç del 
Pla de Normalització Lingüística. 
Quant al deute amb la Generalitat, recorda als membres del Claustre que no es 
tracta només d’un deute amb la nostra Universitat o amb aquest equip rectoral, 
sinó que es tracta d’un deute amb les universitats públiques valencianes, i que, per 
descomptat, han fet tot el que estava a la seua mà per exigir aquest pagament, 
però és la Generalitat la que ha de fer-ne la transferència. 
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Recorda a Juan Carlos Queralt que la tasca d’un rector no és encapçalar res, sinó 
servir de punt de trobada o d’equilibri entre la majoria de persones que treballen a 
la Universitat. 
Torna a insistir en la màxima transparència de l’equip de govern i que qualsevol 
membre de la comunitat universitària pot demanar qualsevol informació que vulga. 
Recorda que les retallades que s’han aplicat són les de 2010 (el 5% del salari per 
obligació jurídica i legal) i que tota la informació econòmica es troba a la disposició 
de qualsevol membre de la comunitat universitària, i més encara d’un claustral, que 
es troba en el seu dret de demanar informació de qualsevol tipus. 
Finalment, agraeix totes les intervencions 
 
A continuació, es fan les votacions de l’informe de gestió. 
El resultat de la votació és: 
- A favor: 143 vots  
- En contra: 23 vots  
- En blanc: 2 vots  
 
Així doncs, el Claustre de la Universitat de València ha debatut i es dóna per 
assabentat de l’Informe de Gestió 2011 que s’adjunta com a annex, aprova la 
gestió del rector i també la gestió de la resta d’òrgans de govern de la Universitat, 
per 143 vots a favor, 23 vots en contra i 2 vots en blanc (ACUV 10/2012). 
 
La moderadora de la sessió tanca el termini de presentació de candidatures per al 
punt 4 de l’ordre del dia. 
 
S’interromp el claustre per tal de manifestar-se en defensa de la universitat pública. 
 
 
Punt 3. Presentació del Pla Estratègic de la Universitat de València 2012-2015 
 
Presenta aquest punt la vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures, Clara 
Martínez Fuentes. La vicerectora explica que la presentació a la comunitat 
universitària del pla de treball i la metodologia d’elaboració del Pla Estratègic de la 
UV per a 2012-2015 es va fer, amb data 18 d’abril de 2011, a la sala d’actes del 
Jardí Botànic. Avui, tretze mesos després, es planteja davant del Claustre el 
document zero o document base d’aquest pla. El document conté la visió i la lògica 
estratègica des de la qual la UV vol afrontar els reptes que se li presenten els 
pròxims anys.  
El primer Pla Estratègic de la UV es va aprovar l’any 2008 i es va plantejar com 
una necessitat per a identificar factors i objectius claus que permeteren a la UV 
aconseguir amb èxit l’adaptació als canvis i reptes que ens plantejava l’entorn cada 
cop més complex i canviant del moment. El pla 2008-2011 es troba conclòs, i són 
diversos els factors que justifiquen i impulsen la revisió i l’elaboració d’un nou pla 
estratègic per a la nostra Universitat. Hi ha causes i raons immediates i internes, 
però també factors de context que exigeixen la realització d’un procés de reflexió 
que culmine amb una nova estratègia amb la qual s’identifiquen els objectius i les 
prioritats que marcaran l’acció de la UV en els propers anys.  
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La persistència i la profunditat de la crisi econòmica global i el seu impacte 
específic sobre el País Valencià, un marc institucional i normatiu incert i de 
vegades hostil, l’assentament d’una cultura de normalització, de garantia, 
d’avaluació i de certificació externa de la qualitat, la creixent intensificació dels 
processos d’internacionalització de l’ensenyament universitari i de la recerca que 
es visualitzen en creixents taxes de mobilitat d’estudiants i investigadors són 
alguns dels factors de context i reptes als quals s’ha d’enfrontar la institució. Amb 
aquest pla estratègic i els plans operatius que se’n deriven, totes les persones i 
estructures amb responsabilitat de govern i de gestió, disposen d’un potent 
instrument que els permetrà, a partir de la nostra història, de l’anàlisi de la situació 
actual, dels objectius comunament decidits i del futur compartit, treballar en la 
construcció d’una universitat cada vegada millor. 
El document que presenten en aquest Claustre, que romandrà en exposició pública 
durant un mes, es troba articulat de la manera següent: 
En primer lloc, s’hi fa una introducció a la missió, la visió i els valors de la nostra 
universitat. 
Després, hi introduïm la definició de l’àmbit d’activitat, en aquest cas, dels quatre 
àmbits d’activitat sobre els quals centrarem l’estratègia: (1) ensenyament, (2) 
recerca, (3) transferència i (4) vida de campus i participació. 
Per cadascuna d’aquestes quatre activitats, s’han identificat i presentat els 
objectius institucionals, els objectius estratègics seguint una metodologia comuna 
recollida sota la Cronem criteris: qualitat, responsabilitat, internacionalització, 
transparència, eficàcia, recursos humans, innovació i suficiència. La visualització 
del pla a través dels mapes estratègics, la identificació de les línies d’acció o 
d’actuació estratègica i l’elaboració d’indicadors per a mesurar-les tanquen aquest 
document base del Pla Estratègic 2012-2015. Durant el proper mes de juny 
s’incorporaran les esmenes que es reben, i abans de l’estiu es presentarà el 
document al Consell de Govern i al Consell Social, l’òrgan que l’aprovarà finalment. 
La vicerectora es deté a visualitzar la relació entre el Pla estratègic i el Pla Operatiu 
que es presenta a continuació i després descriu l’estratègia 2012-2015 
detalladament.  
Una vegada definida l’estratègia de la UV, cada unitat, centre, departament o 
servei haurà d’identificar la seua pròpia estratègia, sempre alineada amb 
l’estratègia de la UV durant el període de desplegament. El resultat esperat del 
procés de desplegament és que cada unitat, centre, departament o servei dispose 
del seu quadre CRITERIS, en el qual s’especifiquen els objectius que cal assolir, 
les línies d’actuació que cal executar i els indicadors que mesuren el grau 
d’execució. 
 
Per acabar, la vicerectora agraeix a tot el personal que ha treballat de valent 
perquè aquest document base es poguera presentar al Claustre de la UV: Amparo, 
Teresa, Lorena, Jordi i Tomás, entre d’altres. Especialment, vol agrair el treball fet 
pel seu antecessor, implantador del Pla 2008-2011 i impulsor d’aquest nou pla, el 
professor i vicerector Antonio Ariño. També a tot el personal de la comunitat 
universitària que ha participat pacientment en les comissions d’anàlisi intern. En 
total, unes cent persones de la UV que han fet possible aquest pla. 
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El Claustre de la Universitat de València es dóna per assabentat de la presentació 
del Pla Estratègic de la Universitat de València 2012-2015, que s’adjunta com a 
annex (ACUV 11/2012). 
 
 
Punt 4. Debat i aprovació, si escau, del Pla Operatiu 2013 (document 
orientador de la política general universitària i del pressupost de l’exercici 
2013) 
 
El vicerector d’Economia, Máximo Ferrando Bolado, presenta el Pla Operatiu 2013. 
S’inclou el document. 
 
S’obri ara un torn d’intervencions sobre aquest punt. 
 
Pau Vivas, claustral per la Facultat de C. Socials, quant a la notícia que es va fer 
pública en la web de la UV, en què s’anunciava la creació d’una comissió en la qual 
s’estudiarien les mesures per a pal·liar els efectes del Decret 14/2012 i, en concret, 
la possible reducció de beques, i com que hi ha incertesa quant a l’aplicació dels 
criteris, dels percentatges de crèdits aprovats, etc., pregunta al vicerector 
d’Economia sobre quin marge econòmic hi ha en la UV per a potenciar aquestes 
beques i com es finançaran. 
 
El vicerector d’Economia contesta que hi ha un marge en el pressupost: poden 
sobrar diners o, al contrari, en poden faltar. Aleshores, el que és clar és la bona 
voluntat de la UV, tal com va dir el gerent en el passat Consell de Govern. Ara bé, 
si la pregunta és si la UV pot compensar al 100% l’impacte negatiu del Decret 
14/2012, la resposta és no, perquè si l’aplicació del decret suposa que la UV 
augmenta les taxes en 10 milions d’euros –es tracta d’una hipòtesi–, i els ha de 
retornar, no es pot posar un programa de beques de 10 milions d’euros, perquè la 
UV no té aquests diners. Aleshores, la UV pot fer l’esforç i si creu que hi haurà prou 
marge, els criteris seran els que establisca la Comissió, però, en definitiva, la 
neutralització dels efectes perniciosos del decret Wert no es pot dur a terme. 
 
Tot seguit, es fa la votació del Pla Operatiu. 
Vots a favor: 138 
Vots en contra: 7 
Vots en blanc: 19 
 
 
Així doncs, el Claustre de la Universitat de València aprova el Pla Operatiu 2013 
(document orientador de la política general universitària i del pressupost de 
l’exercici 2013) que s’adjunta com a annex, per 138 vots a favor, 7 vots en contra i 
19 vots en blanc (ACUV 12/2012). 
 
 
Punt 5. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats 
 Mesa del Claustre: 
 2 suplents dels representants dels i les estudiants claustrals. 
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Comissió de Professorat: 
1 representant del personal docent i investigador permanent. Grup III. 
Comissió d’Investigació: 
1 representant del personal investigador en formació 
1 representant dels i les estudiants de doctorat. 
Junta Electoral: 
2 suplents dels representants dels i les estudiants. 
 

 
Una vegada acabat el termini de presentació de candidatures, la secretària general 
indica que s’han presentat les candidatures següents: 

 
Eleccions del personal docent i investigador 
Comissió de Professorat: representant del personal docent i investigador 
permanent. Grup III. 
Jorge Antonio Català Sanz 
 
Eleccions del personal investigador en formació 
Comissió d’Investigació: 
Lucía Asensi Bernardí 
 
Eleccions dels estudiants i les estudiantes 
Mesa del Claustre: suplents dels representants dels i les estudiants claustrals. 
Javier Bocero Martín 
 
Comissió d’Investigació: representant dels i les estudiants de doctorat. 
Juan Pablo Sánchez Rivera 
 
Junta Electoral: suplents dels representants dels i les estudiants. 
No hi ha cap candidatura. 
 
En acabar la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
 
Eleccions del personal docent i investigador 
Comissió de Professorat: representant del personal docent i investigador 
permanent. Grup III. 
Jorge Antonio Català Sanz, 73 vots 
 
Eleccions del personal investigador en formació 
Comissió d’Investigació: 
Lucía Asensi Bernardí, 2 vots. 
 
Eleccions dels estudiants i les estudiantes 
Mesa del Claustre: suplents dels representants dels i les estudiants claustrals. 
Javier Bocero Martín, 20 vots. 
 
Comissió d’Investigació: representant dels i les estudiants de doctorat. 
Juan Pablo Sánchez Rivera, 16 vots. 
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Així doncs, es prenen els acords següents: 
 
ACUV 13/2012. Proclamar membres de la Mesa del Claustre els següents:  
 
SUPLENTS: 
Estudiants: 
Javier Bocero Martín (Facultat de Geografia i Història) 
vacant 
 
ACUV 14/2012. Proclamar membre de la Comissió de Professorat en 
representació del personal docent i investigador permanent, del grup III, el següent:  
Jorge Antonio Català Sanz (Facultat de Geografia i Història) 
 
ACUV 15/2012. Proclamar membres de la Comissió d’Investigació els següents: 
Representant del personal investigador en formació: Lucía Asensi Bernardi 
(Facultat de Química)  
Representant dels i les estudiants de doctorat: Juan Pablo Sánchez Rivera 
(Biomedicina i Farmàcia) 
 
Els llocs per cobrir corresponents a la Junta Electoral queden vacants perquè no 
s’hi ha presentat cap candidatura. 
 
 
Punt 6. Posicionament del Claustre sobre les mesures que es deriven de la 
normativa estatal i autonòmica que afecten el sistema universitari públic 
 
El vicerector de Cultura, Antonio Ariño, comenta en primer lloc que s’ha reunit un 
grup en representació de tots els estaments, amb les portes obertes per a qui hi 
volguera aportar idees, i el document resumeix el consens de tots els assistents. 
Per a l’elaboració s’ha tingut en compte l’acord del Consell de Govern que s’ha 
inclòs com a documentació d’aquest claustre. 
A continuació, el llegeix: “El Claustre de la UV, reunit en sessió ordinària el dia 24 
de maig de 2012, en relació amb la política universitària del Govern d’Espanya, i en 
particular del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, constata que: 
− El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha utilitzat un procediment d’urgència per 
aprovar el Reial decret llei 14/2012, que ha estat convalidat pel Congrés. 
− La promulgació del Reial decret llei s’ha efectuat sense l’informe preceptiu del 
Consell d’Universitats i sense haver-se escoltat els diferents òrgans de 
representació de la comunitat universitària legalment establerts, com ara el Consell 
d’Estudiants Universitaris de l’Estat. Malgrat que, amb data 4 de maig, 57 rectors 
havien demanat una convocatòria extraordinària del Consell d’Universitats, no 
solament no s’ha produït aquesta conferència, sinó que s’ha convocat una sessió 
ordinària que no incloïa el punt esmentat en l’ordre del dia, del qual es va eliminar 
també l’apartat de torn obert de paraules. Aquesta forma de procedir per part del 
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Govern ha provocat una resposta massiva de la comunitat universitària de tot 
Espanya, fins i tot una jornada de vaga, així com concentracions, manifestacions, i 
difusió de comunicats des de tots els estaments de l’ensenyament públic superior. 
La UV ha realitzat, en aquest context de crisi, un important esforç per incrementar 
l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels serveis, com ho constaten els programes 
d’estalvi desenvolupats al llarg dels darrers anys, malgrat haver patit en els 
pressupostos els greus problemes financers de la Generalitat Valenciana. 
 
Davant d’aquests fets, el Claustre de la UV vol fer les consideracions següents: 
1a. El Reial decret llei és un procediment legal de caràcter urgent que ha emprat el 
Ministeri sense dialogar amb les universitats, ni tampoc amb la seua comunitat 
educativa, ni tan sols amb les forces parlamentàries. Sense perjudici de la legalitat 
d’aquesta mesura, les formes emprades han mostrat clarament la manca de 
voluntat de diàleg del ministre d’Educació, i constitueixen una falta de respecte a la 
dignitat de les institucions i dels òrgans de representació universitària. Sota 
l’argumentació de la reducció de la despesa pública en una època de greu crisi 
econòmica, el Govern d’Espanya està executant una transformació del model 
d’universitat pública que ha estat vigent des de la recuperació de la democràcia a 
Espanya i que han executat governs d’àmbit estatal i autonòmic de diferent signe 
polític. Una universitat pública, que impulsa la reflexió, el diàleg i la confrontació 
d’idees des del respecte a la llibertat de pensament de les persones, no pot estar 
d’acord amb les formes del Ministeri d’Educació que, amb les seues 
argumentacions, ha donat una imatge deformada de la realitat universitària quan 
acusen els estudiants d’un baix rendiment acadèmic, i el sistema universitari de no 
assolir majors posicions en els indicadors internacionals. 
2a. La pujada de taxes provocarà un greu perjudici sobre les economies familiars. 
La universitat pública es basa en els principis d’igualtat d’oportunitats i el dret de 
tots i totes a l’educació, establerts en l’article 27 de la Constitució espanyola, 
desplegats en la Llei orgànica d’universitats. El Claustre de la UV vol destacar 
l’importat efecte social que generarà aquesta pujada de taxes en l’accés dels 
estudiants universitaris. De la mateixa manera, remarca l’important risc d’exclusió 
d’estudiants universitaris que pot generar l’increment significatiu dels preus de les 
matrícules. La proposta de modificació del sistema d’assignació de beques i 
d’ajudes contribuirà a incrementat aquest risc d’exclusió social. 
3a. Aquestes mesures tindran uns efectes negatius sobre la qualitat docent i 
investigadora. L’increment de la dedicació horària del professorat tindrà un clar 
efecte de reducció de la qualitat docent, com també de la dedicació investigadora 
d’aquells que es veuran afectats per les mesures aplicades en el Reial decret llei. 
Aquesta política, clarament orientada a aconseguir una reducció pressupostària, en 
comptes de vetllar per l’excel·lència acadèmica i investigadora, tindrà 
conseqüències negatives importants sobre la contractació del professorat associat. 
A més, cal afegir que la reducció del pressupost destinat a R+D disminuirà els 
esforços i recursos en un context en què la investigació és necessària per tal de 
poder contribuir a un canvi necessari del model productiu que permetrà fer la 
nostra societat més competitiva en l’àmbit internacional. El pressupost universitari 
en general, i l’investigador en particular, es troba per sota de la mitjana europea. 
En aquest context, els esforços de la universitat pública han anat adreçats a 
aconseguir els millors resultats i una recerca d’excel·lència. Els indicadors 
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internacionals més solvents mostren un clar progrés de les universitats espanyoles 
al llarg de les darreres dècades. Les mesures actuals no contribuiran a continuar 
progressant en aquest sentit. La modificació de les condicions de treball del 
professorat, realitzada també mitjançant l’aprovació de normes d’emergència, 
arriba precedida d’una campanya de desprestigi de les funcions docents, 
investigadores i de gestió. Aquesta mesura no incrementarà la qualitat de 
l’ensenyament sinó que, ben al contrari, reduirà el nivell formatiu de l’estudiantat, 
dificultarà el desenvolupament de les tasques d’investigació i afectarà el clima 
laboral. L’augment de la dedicació docent tindrà com a efecte l’empitjorament de 
les condicions laborals i la pèrdua de nombrosos llocs de treball. A més a més, per 
a la distribució d’aquesta dedicació, no es tenen en compte la multiplicitat de 
tasques i de situacions concretes, la qual cosa pot generar entrebancs i 
desigualtats injustificades entre el personal docent i investigador. La confusió de 
l’activitat laboral del personal docent i investigador amb la dedicació de l’estudiant 
establerta en aquest reial decret fa greument difícil gestionar l’aplicació d’aquesta 
norma i no contribueix a l’eficiència en la gestió universitària. Per tot això, el 
Claustre de la UV acorda: 

1. Exigir la derogació del Reial decret llei 14/2012. 
2. Sol·licitar al Ministeri un procés de negociació amb les universitats públiques 

per tal de donar una solució efectiva als problemes del sistema universitari 
espanyol. 

3. Instar la Generalitat Valenciana perquè assumisca les responsabilitats en el 
marc de les seues competències i garantisca el finançament adequat de les 
universitats públiques valencianes. 

4. Demanar al Govern espanyol i a la Generalitat Valenciana la congelació de 
les taxes universitàries. 

5. Reclamar una política de beques que no excloga de la universitat pública els 
sectors menys afavorits de la societat. 

6. Donar suport a la Conferència de Rectors en contra de la negativa del 
ministre José Ignacio Wert a debatre el Decret llei. 

7. Donar suport a la política de la UV de fer un esforç pressupostari per pal·liar 
l’efecte que tindrà la pujada de les taxes sobre les famílies amb menors 
recursos. 

 
Aquest és el text consensuat per part de tots els que han participat en la redacció. 
 
La secretària general explica que aquesta proposta es va presentar quan l’ordre del 
dia ja estava tancat i s’havia enviat la convocatòria de la sessió. La Mesa del 
Claustre va decidir incloure aquesta proposta dins del punt 6 de l’ordre del dia per 
les raons següents: (a) es tracta d’una proposta signada per 42 claustrals sobre 
l’aplicació de l’article 6.5 del Reial decret 14/2012 en relació amb les taxes. (b) 
D’acord amb el reglament, es poden presentar propostes a punts de l’ordre del dia. 
(c) Estava previst el punt 6 de l’ordre del dia sobre el RDL 14/2012.  
Joan Colomer, des del BEA, i amb el suport d’altres associacions i claustrals, 
explica que ells volien que s’incloguera un punt en l’ordre del dia, de presa d’acord 
del Claustre de la UV per a la congelació de les taxes actuals de la matrícula. Des 
de la Secretaria General se’ls va dir que no es podia incloure com a punt de l’ordre 
del dia perquè no havia arribat dins del termini. El problema que ells consideren és 
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que no se’ls avisa amb antelació del dia del Claustre i, per tant, no saben els dies 
que falten per a presentar-hi punts. Aleshores, encara que no tenen el punt de 
l’ordre del dia, tenen una proposta que llegeix: 
“Acord del Claustre de la UV per a la congelació de les taxes actuals de matrícula. 
El Claustre de la UV, en l’exercici de la seua autonomia i democràcia, i en defensa 
de l’educació pública, decideix aprovar la congelació de les taxes actuals de 
matrícula. Així, en el proper curs 2012-2013, s’aplicaran els mateixos paràmetres 
econòmics referents a les taxes de matrícula satisfetes per les/els estudiants que 
s’han dut a terme en el present curs 2011-2012. D’aquesta manera, mostrem el 
nostre rebuig al Decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, alhora que aporten una 
solució que garanteix l’accés dels estudiants a la Universitat en els termes actuals”. 
 
Aquesta proposta ha estat signada per quaranta-dos membres dels tres estaments: 
PAS-PDI-ESTUDIANTS. Ells presenten aquest acord del Claustre en exercici de la 
seua autonomia com a universitaris, i ho fan per fer-hi un pas endavant. 
Consideren que ens imposen una llei sense diàleg, en un marc jurídic dubtós, 
perquè és una llei que s’aprova per una via d’urgència i no té consens social. 
Davant d’això, oposar-se amb el conjunt de rectors de les universitats espanyoles 
no és fer un pas endavant, és fer una mena de corporativisme, però desentendre’s 
del problema quedant bé davant de l’opinió pública. Creuen que encara que 
l’aprovació de les taxes no siga una competència de la UV, sí que ho és lluitar pels 
seus drets, i per la nostra universitat. Així doncs, proposen el següent:  
Aposten per l’educació pública i això s’ha de concretar d’alguna manera: en la 
defensa dels valors d’una societat justa i lliure que pertany al terreny de la 
moralitat, per davant fins i tot de la legalitat. És per això que avui demanen al 
màxim òrgan de representació el suport a aquesta iniciativa que presenten i que es 
lluite junts en la mateixa direcció. S’adreça al rector i li demana la seua dimissió en 
el cas de no poder defensar la universitat pública, li deixa una samarreta per a la 
insubmissió i el convida a prendre-hi partit en lloc d’acomodar-se, i així podrà 
comptar sempre amb el suport de tots. 
 
Celia Melguizo, estudiant de la Facultat d’Economia i membre de Campus Jove, 
intervé per la mesura que ha pres el Govern a través del Reial decret, que obligarà 
els estudiantes extracomunitaris a pagar el cost íntegre de la seua matrícula en la 
universitat pública. Des de Campus Jove rebutgen la mesura perquè la consideren 
insolidària, injusta i xenòfoba. Creuen fermament que l’educació i la formació són 
l’element necessari per al desenvolupament de les persones i les societats, i el 
vehicle que permet el progrés econòmic i social. Pensen també que és un dret que 
no es pot arrabassar d’un dia a l’altre de manera tan cruel i discriminatòria. 
Des de Campus Jove pensen que el Govern, amb aquesta mesura, mostra 
irresponsabilitat, ja que la majoria d’aquests estudiants provenen de països sud-
americans i de Guinea Equatorial, amb els quals Espanya té un deute històric, i 
mostra insolidaritat i intolerància, alhora que ens lleva prestigi als estudiants de 
cara a la nostra avaluació fora.  
Per això, demanen al rector que es posicione en contra del pagament íntegre de la 
matrícula dels estudiants extracomunitaris davant del Govern i del ministre 
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d’Educació, perquè és injust i perquè per motius de pressupost no es pot carregar 
contra els més dèbils. 
 
Eva María Calonge, claustral de la Facultat d’Economia i membre de Campus 
Jove, té 32 anys i diu que l’any que ve es trobarà expulsada pel decret del ministre 
Wert, igual que una companya seua paquistanesa. Consideren que el decret és un 
atac frontal cap a la nostra institució, que ha vertebrat la societat i ha de continuar 
fent-ho i, per tant, es posicionen en contra.  
Des del seu sindicat tenen clar que qualsevol avanç social té com a pilar 
fonamental l’educació, perquè els estudiants universitaris constitueixen el futur 
immediat del nostre país, i no es poden permetre un fracàs. No es pot oblidar els 
que van defensar la llibertat del nostre país quan no n’hi havia, ni es pot 
menysprear l’esforç de tants per a aconseguir una universitat pública i de qualitat. 
Tots tenim la responsabilitat de defensar el que hem aconseguit, perquè tots ens 
trobem al mateix vaixell, per nosaltres i per les generacions que vindran. 
Fa referència a Ernest Lluch, que li va ensenyar el poder de la democràcia, de 
l’estat del benestar i de la igualtat d’oportunitats que constituïa la formació 
educativa i pública.  
D’altra banda, són conscients de la complicada situació en què ens trobem, però 
val la pena intentar-ho com una decisió per al futur. Esmenta unes paraules de 
Joan Fuster que li agradaria que pronunciara el rector com a rèplica a la seua 
intervenció: “No tinc una altra autoritat que aquesta, la d’haver-me apassionat fins a 
l’obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l’única passió noble que 
em reconec en mi”. 
 
Carlos Manzana, claustral per la Facultat de Psicologia i membre de Campus Jove, 
comença la seua intervenció recordant que, històricament, el moviment estudiantil 
ha sigut el que ha tombat els governs feixistes i autoritaris arreu del món. Per això, 
vol agrair i felicitar la resta de sindicats i associacions d’estudiants que estan 
treballant, llevant hores a l’estudi, per tal d’informar, fer assemblees i convocar 
manifestacions en defensa d’una idea que ens uneix a tots, com ara la defensa 
d’una universitat pública i de qualitat per a tothom. Recorda les paraules d’un gran 
psicòleg. “El perill del passat era que els homes foren esclaus, però el perill del 
futur és que els homes es convertisquen en robots”.  
Avui, l’educació pública està en perill de desaparèixer víctima de les insofribles 
retallades amb l’excusa de la crisi que ens estan imposant. Avui més que mai, 
considera que la comunitat educativa està cridada a manifestar-se, i tenim 
l’obligació moral de defensar amb tota la energia un dret humà bàsic com és 
l’educació universal gratuïta enfront del pensament únic, l’autoritarisme, el 
pessimisme i la resignació. 
Fa una reflexió sobre com, les decisions d’uns pocs, afectaran negativament els 
companys que l’any que ve no podran fer front a la matrícula o els que es 
denegaran les beques, i el professorat de la UV que no sap si cobrarà la nòmina el 
curs que ve, si mantindrà el seu lloc de treball, si es trobarà còmode en aules 
massificades o, tal vegada, si els seus projectes d’investigació no tindran 
finançament. Demana a tots el suport als sindicats i a tots els que defensen la 
universitat pública.  



 15 

Per acabar, davant de l’individualisme, la insolidaritat i la xenofòbia, que volen 
trencar els grans pactes socials, demana la mobilització de totes les universitats 
públiques, i declarar la guerra als enemics de la igualtat d’oportunitats, de la 
llibertat i de la solidaritat universal. 
 
Rubén Navas, claustral de la Facultat de Filosofia i C. de l’Educació, demana 
disculpes per haver-se perdut una part del Claustre pel fet d’assistir a una classe, i 
indica que sent llàstima per la gent que no podrà estudiar a causa del decret Wert. 
Creu que la UV va pel camí de convertir-se en una universitat classista i elitista. 
Considera que el rector hauria d’encapçalar els actes en defensa de la universitat 
pública en lloc de fer manifestos. Creu que s’ha de sentar un precedent en la 
universitat espanyola i a l’Estat espanyol. Aleshores, té la disjuntiva de declarar-se 
insubmís per les retallades o acceptar-les en contra de la universitat pública. 
Recorda el famós lema de Marcelino Camacho en la lluita per les llibertats i model 
de dignitat: “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”. 
 
Eva Romaní, claustral d’A Contracorrent per la Facultat de Ciències Biològiques, 
diu que els governs neoliberals estan aprofitant la crisi per retallar uns drets bàsics. 
Creuen que les retallades no són circumstancials, sinó que van en la línia de 
mercantilització i privatització marcada per l’Organització Mundial del Comerç i que 
es materialitzà en una primera fase en el Pla Bolonya, i ara en l’Estratègia 
Universitària 2015, que tal com ells avisaren, s’està fent mitjançant reials decrets, 
com ara el decret Wert, que lleva competències a la universitat. Així, el Govern 
passarà a controlar la creació de centres, i les comunitats autònomes 
s’encarregaran dels contractes i les renovacions del PAS i PDI.  
Quant a les taxes de matriculació dels estudiants, han pujat segons es tracte de 
primera, segona, tercera o quarta matrícula (fins al 100% de pujada en aquest últim 
cas), i el 100% per als estudiants extracomunitaris. 
També critiquen l’increment de la càrrega lectiva del professorat, i la dificultat d’ara 
endavant per a aconseguir sexennis. 
Quant al discurs de desprestigi sobre la universitat pública, consideren que 
l’educació és un dret, per la qual cosa no es pot sotmetre a rendibilitat econòmica. 
Convoquen, per tant, a la insubmissió de la comunitat universitària al decret llei 
Wert, perquè es tracta d’una llei injusta. 
 
Pau Vivas considera positiu el fet que hi haja un document com el que s’ha 
presentat al Consell de Govern, per la unanimitat que suposa quant a la comunitat 
universitària, però creu que hem de ser l’avantguarda a l’hora de garantir la igualtat 
d’oportunitats i, per tant, defensar la universitat pública. 
També fa al·lusió a una frase del document que li ha molestat profundament: el fet 
que es cobre el 100% de la matrícula als estudiants extracomunitaris “compromet 
el treball d’internalització de la UV”, considerant que es tracta d’exclusió, racisme i 
xenofòbia. Tampoc li agraden els termes “eficiència i eficàcia” quant a la universitat 
pública, pel que suposa de mercantilització. 
Quant als documents que s’hi presenten per ser votats, espera no haver de triar i 
poder votar ambdós.  
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Reclamen la insubmissió de l’equip rectoral pel mateixos motius que han exposat 
els companys, i demanen al rector que es posicione per la defensa de la universitat 
pública i de qualitat, o que dimitisca en cas de no poder fer-ho.  
Finalment, demanen al PDI que s’hi pronuncie també, ja que encara no ho ha fet. 
 
Pablo Gallén, claustral d’A Contracorrent per la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, demana també la insubmissió de la comunitat universitària i la 
dimissió del ministre d’Educació, Cultura i Esport. 
Explica que les intencions del Govern, ja que consideren que no hi ha necessitar 
de mantenir tants estudis quan no hi ha una eixida professional, és suspendre el 
sistema educatiu i reduir-lo a la mínima expressió, i que aquesta és la vertadera 
explicació de les retallades educatives, que s’han vinculat a les necessitats 
productives del país. 
 
Victoria Hurtado, claustral per l’Associació Valenciana d’Estudiants Universitaris, 
demana al rector que es convoque el claustre fora del període d’exàmens.  
Troba a faltar que la universitat se centre en la formació i promoció dels alumnes, i 
no a convocar vagues i manifestacions. Demana també control per a les pintades 
il·lícites incíviques, i denuncia que alguns professors des de les aules promocionen 
aquestes actuacions, per la qual cosa demana més responsabilitat. 
Com a estudiant i com a ciutadana, diu que representa un col·lectiu que respecta 
les llibertats individuals, sense fer pintades que hem de pagar entre tots, ni 
paralitzar el trànsit.  
Finalment, manifesta el seu desig que les coses canvien. 
 
Raquel Espinosa, claustral per la Facultat de Dret de l’Associació Valenciana 
d’Estudiants Universitaris, se sent indignada pels fets que van tenir lloc el passat 
dimarts: la paralització del tramvia, que impedia la lliure circulació de persones; 
s’impedia als estudiants el lliure accés a la biblioteca, i fins i tot es va arribar a la 
violència. També lamenta l’estat en què han quedat les façanes d’algunes facultats 
per les pintades, les amenaces, la intimidació, la vulneració de drets, el 
vandalisme, la insubmissió a la llei i a l’estat de dret. 
Considera que la llibertat i el dret són instruments de tots, no d’uns pocs que els 
volen instrumentalitzar, ja que el respecte a la llei ha de prevaler i res no justifica 
que es vulnere.  
Acaba la seua intervenció dient que voldria tenir un rector que no permetera que es 
vulnerara la llei, ni es posara en perill la integritat de les persones, i que en 
definitiva es buscara un ús eficient dels recursos, ja que vivim en un estat de dret. 
 
El professor Azcárraga comenta que no li ha arribat l’escrit que ha consensuat el 
grup, però quan l’ha llegit el vicerector Ariño, li ha semblat que coincidia en termes 
generals amb l’acord del Consell de Govern. Aleshores, vol explicar per què l’acord 
del Consell de Govern no li sembla massa encertat. 
Aquest document li planteja un problema: és que en el fons diu defensar 
l’ensenyament públic, però parla de coses que, al seu parer, no l’afavoreixen 
precisament. Té un defecte molt general avui dia, que en determinats grups 
s’apropien dels arguments de la defensa de l’ensenyament públic, com si els que 
no participaren d’aquest arguments no defensaren l’ensenyament públic. 
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Fa referència a un article seu de fa anys: “Universidades manifiestamente 
mejorables”, encara que deixa clar que no forma part dels que desprestigien les 
funcions docents i investigadores, sí que defensava una visió diferent de la que hi 
havia en altres àmbits. De tota manera, posa l’èmfasi en la seua defensa sempre 
apassionada de la universitat pública. 
Quant al Decret, creu que té dos aspectes: 1. L’augment de la matrícula i 2. La 
distribució docent. 
Considera que el vicerector de Cultura, Antonio Ariño, quan parla de la “refundació 
de la universitat pública”, s’equivoca perquè creu que el tema de les taxes no es 
pot resoldre de manera simplista, i quant a les beques, creu que no es pot tolerar 
que ningú que vulga estudiar deixe de fer-ho per diners. 
Finalment, en relació amb els sexennis i la tasca docent, considera també que el 
decret té defectes tècnics. 
 
M. Luisa Manzano fa una crida a la tranquil·litat i a unir esforços, ja que tots estem 
al mateix vaixell i cal agrair també a l’equip rectoral i als rectors de la CRUE el fet 
que s’haja adoptat aquesta posició que mai no s’havia pres en la universitat 
espanyola, un posicionament en contra d’una forma de legislar i d’unes mesures 
que no són les més democràtiques. Considera que no hi ha hagut respecte per part 
del Govern i, aleshores, ella personalment agraeix el posicionament de l’equip 
rectoral i el manifest elaborat, perquè tota la comunitat universitària lluitarà per 
això. Creu que s’està dinamitant el potencial cultural de la classe mitjana, que és la 
que es troba en els parlaments treballant per la redistribució de la riquesa. 
Finalment, demana la negociació de la normativa, el diàleg de manera democràtica 
com s’ha fet a Espanya des de l’any 78. 
 
La moderadora de la sessió indica que té lloc la votació. 
 
Votació de l’escrit presentat pel vicerector de Cultura, Antonio Ariño: 
- A favor: 141 
- En contra: 3 
- Abstencions: 1 
 
Votació de la proposta dels estudiants: 
- A favor: 38 
- En contra: 70 
- En blanc: 33 
 
 
El Claustre de la Universitat de València aprova, per 141 vots a favor, 5 en contra i 
1 en blanc, el manifest que s’adjunta com a annex (ACUV 16/2012). 
 
 
Punt 7. Torn obert de paraules 
No hi ha intervencions. 
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El rector dóna les gràcies per les intervencions i es clou la sessió, a les 16 hores i 
15 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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