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ACTA DE LA  SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE  LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE 
7 DE FEBRER DE 2013 

 
 
A la ciutat de València, a les 10 hores, el dia 7 de febrer de 2013, 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 24 de maig de 2012. 
 
- Punt 2. Informe del rector. 
 
- Punt 3. Anàlisi i discussió de l’informe de legalitat remès pel Consell de la Generalitat sobre la 
proposta de modificació dels Estatus aprovats pel Claustre (ACUV 2/2012). Aprovació, si escau, de la 
proposta d’adequació del text estatutari a elevar a la Generalitat Valenciana. 
 
- Punt 4. Informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs acadèmic 2011-2012. 
 
- Punt 5. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats:  
 

Mesa del Claustre: 
Dos representants dels i les estudiants claustrals i els suplents corresponents. 
 

 Consell de Govern:  
Cinc estudiants claustrals. 
 

 Comissió d’Estatuts:  
Set estudiants claustrals. 
Un investigador en formació 
 
Junta Electoral:  
Dos representants dels i les estudiants i els suplents corresponents. 
 
Comissió d’Investigació: 
Un representant  del personal investigador en formació 
Un representant dels i les estudiants de doctorat 

 
- Punt 6. Torn obert de paraules 
 
El rector comunica als membres del Claustre que la moderadora de la mesa és la professora María Luz 
Cardona Prósper. 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 291. 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 147 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 146 claustrals en primera convocatòria i 96 en segona.  
 
Tot seguit, la secretària general nomena els comptadors de sala i els interventors d’urna. 
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- Comptadors de sala: Judit García Claver, Germán García Lillo, Laura García Raga, Cristian García 
Ruiz. 
 
- Interventors d’urna: Mireia Alonso Paredes, José Miguel Carceller Carceller, Noelia Sese Mateu. 
 
Recorda als claustrals que per al desenvolupament del punt 5, relatiu a les votacions per a vacants a la 
mesa del Claustre, al Consell de Govern, a la Comissió d’Estatuts, a la Comissió d’Investigació i a la 
Junta Electoral, les candidatures s’han de presentar amb el nom, els cognoms i la indicació de l’òrgan 
per al qual es presenten. Els estudiants hi han de deixar constància de la titulació en la qual estan 
matriculats. També hi han d’especificar si es presenten per a titular o per a suplents. 
 
- Punt 1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 24 de maig de 2012. 
 
La secretària general comunica al Claustre que no s’ha presentat cap esmena de 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 de 24 de maig de 2012 (ACUV 1/2013). 
 
-Punt 2. Informe del rector. 
 
El  rector, Esteban Morcillo, dóna la benvinguda a tots i agraeix a l’equip deganal i al PAS de la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació la seua col·laboració a l’hora de facilitar el saló d’actes 
per a celebrar el Claustre. 
 
En primer lloc, tractarà els esdeveniments més rellevants que han ocorregut des de l’últim Claustre i 
que més afecten la comunitat universitària. Abans de començar, dóna també la benvinguda a les 
persones que s’incorporen al Claustre, així com a les que han format part d’aquest òrgan l’any 2012. I 
els agraeix el seu compromís amb la institució. 
 
Recorda que el passat mes de novembre es van fer eleccions d’estudiants per a renovar el Claustre, les 
Juntes de Centre,  les Assemblees de Representants d’Estudiants, i per substituir els delegats de curs i 
els representants als Consells de Departament. 
 
Pel que fa a les eleccions al Claustre, la participació va ser del 15,3%, que és lleugerament més baixa 
que la participació de l’any passat. La participació per centres va oscil·lar entre  el 3% a l’ETSE i el 
25% de la Facultat de Medicina i Odontologia. 
 
D’acord amb els resultats, dóna l’enhorabona a les candidatures: al BEA, amb 23 claustrals, que es 
converteix en el grup majoritari de representants; a continuació, a Campus Jove, amb 19 claustrals, i a 
Acontracorrent, amb 15 claustrals. També dóna l’enhorabona a les associacions que han obtingut 
representació al Claustre com ara l’Associació Valenciana d’Estudiants d’Odontologia (AVEO), 
l’Associació Valenciana d’Estudiants de Farmàcia (AVEF), l’Associació d’Estudiants de Dietètica i 
Nutrició (ADINU), l’Associació Valenciana d’Estudiants de Psicologia (AVEPSI), els Estudiantes por 
la Libertad (EL) i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), així com als nous grups: Front 
d’Estudiants Unificats (FEU), Grupo Universitario Abierto e Indepediente (GUAI) i Unió d’Estudiants 
Valencians (UEV). 
 
Dóna especialment les gràcies als estudiants que han estat representants fins ara per la seua 
col·laboració institucional. També agraeix la seua tasca al PAS dels deganats i al de  serveis, al de les 
meses electorals i especialment al de la Junta Electoral, per fer possibles, un any més, les eleccions. 
 
A continuació, el rector centra la presentació del seu informe al Claustre en dos qüestions: les taxes i 
les beques, per una part, i la situació econòmica i financera de la institució, per l’altra. 
 



	   3	  

Aquest curs acadèmic hi ha hagut dos canvis que han tingut conseqüències importants en la matrícula 
dels estudiants: la pujada de les taxes acadèmiques i el canvi en les condicions per a accedir a una 
beca. 
 
Les taxes han augmentat enguany un 33%, sense oblidar l’increment del 7,5% de l’any passat. Per 
tant, hi ha hagut un increment de més del 40% en dos cursos consecutius per a les titulacions de grau, 
plans antics i màsters que habiliten per a una professió regulada, mentre que la resta de titulacions de 
màster han passat a tenir un preu únic, la qual cosa ha suposat també una important pujada per a 
algunes d’elles. Aquesta pujada de taxes, si bé sembla que no ha tingut un efecte negatiu en la 
matrícula de nou ingrés –atès que totes les places oferides per a totes les titulacions de la UV han estat 
cobertes, fet que mostra un bon acolliment social de la nostra oferta acadèmica–, sí ha tingut un efecte 
negatiu en la matrícula dels estudiants dels cursos següents. És a dir, hi ha hagut una disminució 
significativa del nombre de crèdits de què s’han matriculat, que va lligat a l’important increment de 
taxes per a la segona matrícula i les successives. 
 
El nombre d’estudiants matriculats en les titulacions de grau i plans antics aquest curs ha descendit 
lleugerament, en concret, un 3,3% respecte al curs passat, mentre que els estudiants matriculats en 
màsters oficials s’ha reduït d’una manera encara més significativa: un 13,8%. 
 
Ha recordat les reiterades ocasions en què la UV, a través del pronunciament dels seus òrgans i també 
la Conferencia de Rectors de les universitats públiques valencianes i la CRUE s’han posicionat 
contràriament a aquesta pujada significativa de taxes acadèmiques i, a més, a favor d’una millor 
política de beques, perquè no es pot parlar de taxes dissociadament de les beques corresponents. Si la 
pujada de taxes pot tenir greus efectes en la cohesió social i en l’accés a l’ensenyament superior dels 
estudiants/tes, més greu poden ser els seus efectes si s’acompanya amb mesures que, en compte 
d’expandir els programes de beques per garantir la igualtat d’oportunitats, condueixen, al contrari, a la 
seua disminució i empitjorament. 
 
Tornant a la nostra situació concreta i amb les dades més recents de què disposem, en relació amb les 
beques per al present curs acadèmic, tant el Ministeri com la Conselleria han augmentat els requisits 
acadèmics per a obtenir una beca,  si bé han mantingut els llindars de renda.  
 
En aquest context restrictiu, el rector destaca la creació per part del Consell de Govern de la Comissió 
Assessora de Beques de la UV amb l’objectiu d’establir  una política de beques pròpia, que davant 
l’increment de les taxes i els canvis en els requisits acadèmics de les beques, facilite als estudiants  
accedir i continuar els estudis de grau i de màster. Aquesta comissió està presidida per la vicerectora 
d’Estudis i Política Lingüística i la integren el delegat del rector per als estudiants, el vicerector 
d’Economia, el gerent, el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, el degà de la 
Facultat de Ciències Socials, la degana de la Facultat de Farmàcia i els cinc representants dels 
estudiants en el Consell de Govern. Es van reunir per primera vegada el 12 de juliol. En la reunió es va 
presentar un resum del nombre d’estudiants que van gaudir el passat curs 2011-2012d’una beca del 
Ministeri, de la Conselleria o de la UV. S’hi va presentar també una estimació del nombre d’estudiants 
que podrien deixar de tenir una beca amb els requisits acadèmics que ha fixat el Ministeri per al 
present curs.  
 
El que resulta preocupant és que amb el canvi en els requisits acadèmics de les beques del Ministeri, 
es va estimar que prop d’un 17 % dels estudiants podrien deixar d’obtenir aquesta beca. Per això, el 
Consell de Direcció va proposar al Consell de Govern multiplicar per quatre el pressupost de les 
beques pròpies de la UV per al present curs, que ha passat de 240.000 euros a prop d’un milió. Aquest 
pressupost suposa un important esforç per a la UV en política de beques pròpies, i és una decisió final 
del Consell de  Govern per a no deixar fora de l’ensenyament universitari els estudiants que es troben 
en situacions menys afavorides, a pesar de l’escenari econòmic advers a què s’enfronta la institució. 
 
Els darrers mesos hi ha hagut una incidència en l’adjudicació definitiva de les beques de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport del curs 2011-2012. Els estudiants que estaven en la proposta provisional 
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de concessió, van passar en la proposta definitiva a la situació de veure que tenien denegades les 
beques. La Comissió  Assessora de  Beques de la UV esmentada es va reunir el 27 de desembre i va 
treballar en una convocatòria extraordinària –pendent de resolució– dedicada precisament a aquests 
estudiants.  
 
En  relació amb les beques per al present curs 2012-2013, cal destacar que hi ha hagut un augment 
significatiu de les sol·licituds de beques del Ministeri. S’ha treballat per reduir el temps de tramitació, 
i en aquest moment la pràctica totalitat estan tramitades i els estudiants estan rebent la comunicació 
del Ministeri. La convocatòria de beques de la Conselleria es va retardar molt i es va publicar el passat 
mes de gener. Els requisits acadèmics per a gaudir d’una beca s’han modificat en el mateix sentit que 
les beques del Ministeri. La quantia destinada a aquestes beques és de més de dos milions d’euros. La 
convocatòria específica i les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. La nota 
mitjana serà el criteri utilitzat per a fer l’ordenació dels estudiants. 
 
A més d’aquestes beques de caràcter general, la Conselleria ha convocat beques dirigides  als 
estudiants de les universitats públiques per als casos en què concórreguen circumstàncies econòmiques 
sobrevingudes durant el curs acadèmic i beques per a la promoció de l’excel·lència acadèmica. En 
aquest moment, i una vegada coneguts els requisits acadèmics de les beques de conselleria, la UV 
publicarà les properes setmanes la convocatòria ordinària de beques pròpies per al curs 2012-2013, en 
els terminis establerts per la Comissió Assessora del Consell de Govern. Així mateix, el rector aprofita 
l’ocasió per a reconèixer i agrair el treball dels/les membres d’aquesta comissió i al personal de la UV 
que ha estat treballant intensament per acomplir els terminis posats per les diferents administracions i 
per buscar alternatives a les situacions que es deriven del context general de política de beques no 
pròpies de la UV. 
 
A continuació passa a tractar de la situació econòmica i financera de la UV en un vessant doble: 
situació pressupostària i situació de tresoreria. Cal assenyalar, i creu que és important, que sempre s’ha 
donat informació puntual i fins i tot  exhaustiva sobre la situació econòmica de la UV als membres del 
Consell de Govern, especialment davant la necessitat d’aprovar el pressupost de 2013 al Consell de 
Govern i al Consell Social.  
 
Pel que fa a l’aspecte pressupostari, la subvenció ordinària de la Generalitat Valenciana a la UV i al 
conjunt del sistema universitari públic valencià en aquest exercici 2013 ha experimentat una reducció 
del 13,01%, fins a situar-se en el nostre cas en 226.000.000 d’euros. Per transmetre la idea d’allò que 
representa la magnitud de la situació pressupostaria, s’ha de dir que el pressupost per a 2013 és el 
mateix que va tenir la UV l’any 2006. La Conselleria va estimar en el seu pla economicofinancer de 
reequilibri 2012-2014, un determinat augment de taxes per a aquest curs acadèmic. Finalment, amb 
dades de matrícula de 31 de desembre, només arriba a 14,5 milions d’euros, menys, per tant, que la 
previsió de 27.000.000 d’euros feta per la Generalitat. En definitiva, l’agregat de la subvenció 
ordinària més les taxes acadèmiques ha descendit un 6,41%. S’ha reduït per tant enormement el nostre 
marge de maniobra per a fer front a diverses partides pressupostàries, especialment en el capítol 
d’inversions pròpies.  
 
Per altra banda, el conveni de 24 d’octubre de 2011 que refinança el denominat “deute històric” (els 
drets reconeguts) acordat en maig de 2008 per al període 2009-2022, preveia la reprogramació dels 
pagaments a partir de 2013. No obstant això, en el pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2013 
no hi ha destinada cap quantitat per a aquesta partida, la qual cosa disminueix encara més el nostre 
marge pressupostari i la nostra liquiditat. 
 
Pel que fa a la tresoreria, a partir de juliol de 2011, quan la nostra tresoreria neta encara era positiva,  
hi va haver retards reiterats en el calendari de cobrament de les mensualitats corresponents a la 
subvenció ordinària, que van tibar de forma extrema la liquiditat de la UV. L’alta taxa de disposició 
mitjana de les pòlisses de crèdit durant aquest període i el deute amb els proveïdors instrumentat per 
mitjà de confirmació de pagaments en són una mostra. A data de fi de gener de 2013, la situació és la 
següent: 
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S’ha rebut de la Generalitat la mensualitat de 18,9 milions d’euros corresponents al mes de gener, però 
seguim sense rebre algunes mensualitats de l’any passat i sobretot per conceptes diversos relatius a 
complements salarials, projectes d’investigació, taxes, préstec de Campus d’Excel·lència i Parc 
Científic, entre altres. 
 
A pesar de la utilització de les  pòlisses de crèdit obertes, es necessita l’acompliment de la Generalitat, 
més alguns endarreriments inclosos, per a assegurar el pagament de les nòmines, especialment de  les 
pagues extra de juny i desembre d’enguany.  
 
El rector vol remarcar un punt que considera important: durant tots aquests anys, no s’ha gastat sinó 
allò previst en els pressupostos aprovats  pel Consell de Govern i el Consell Social.  
 
Aprofita l’ocasió per a reiterar l’agraïment pel treball a la Gerència, al Vicerectorat d’Economia i al 
personal que treballa en aquest àmbit. Després d’exposar la situació destaca que aquests fets es 
deriven de les polítiques que en el marc de la consolidació fiscal estan aplicant tant el Govern central 
com la Generalitat. Tal com va assenyalar el professor Paul de Grauve (nominat recentment doctor 
honoris causa per la UV), aquestes polítiques tenen més d’obra teatral de moralitat que de veritable 
política econòmica. Precisament, aquesta mateixa setmana, amb el títol No és economia, és ideologia, 
es va presentar en el marc del Claustre Obert de la UV el llibre escrit pel col·lectiu Economistes 
davant la crisi.  
 
Iniciatives com ara la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa, que modifica l’ensenyament 
no universitari, però que també afecta el sistema d’accés a les universitats públiques, projecte de llei 
contra el qual ens hem pronunciat a la UV, junt amb el possible canvi de model universitari que ha 
estat anunciat i les polítiques assenyalades anteriorment, s’uneix a d’altres com ara el decret 14/2012, 
que modifica la dedicació dels professors, la recent supressió de la convocatòria Sèneca i les mesures 
que en el marc de la política de consolidació fiscal afecten greument la universitat publica. Recorda el 
minvament d’ingressos salarials que han patit els/les treballadors/res públics al llarg dels darrers anys, 
la reducció salarial del 5%, la supressió d’una paga extraordinària l’any passat i successives 
congelacions salarials que han afectat les seues economies. 
 
Vol reiterar la reivindicació del treball ben fet desenvolupat pels treballadors de l’administració 
pública, i particularment pels de la Universitat. Un model d’universitat que ha estat vigent al llarg de 
gairebé tres dècades, amb successius governs de diferent signe polític i que ens ha fet avançar en 
ciència i tecnologia, en desenvolupament i cohesió social  i en progrés econòmic. 
 
Per acabar la intervenció, es refereix a l’informe que ha presentat recentment l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques (IVIE), per encàrrec de les cinc universitats públiques valencianes: La 
contribució social i econòmica de les universitats públiques valencianes. Aquest informe reitera amb 
fonament econòmic quantitatiu, que la despesa pública en universitats no és tal despesa, és una 
inversió ben rendible, fins i tot en termes fiscals i per als teixits productius, però sense deixar de costat 
la important contribució al progrés social. La preocupació i el malestar per aquesta situació s’ha 
expressat en reiterades ocasions mitjançant manifestos del Consell de Govern i de la CRUE, amb un 
posicionament conjunt de totes les universitats públiques. Al mateix temps, recorda que continuen 
regularment informant les diverses forces polítiques representades a les Corts Valencianes sobre la 
situació de la UV i del nostre sistema universitari públic. Agraeix també a la Plataforma en Defensa de 
la Universitat Pública de la nostra universitat el seu treball constant, i fa extensiu l’agraïment a tota la 
comunitat universitària. 
 
La moderadora obre un torn d’intervencions de cinc minuts.  
 
Josep Miguel Carceller obre el torn d’intervencions dient que ha trobat a faltar la documentació 
adjuntada en l’informe del rector. Respecte al bloc número 1, creuen que no és cert que la pujada de 
taxes del 33% i el 73% en dos anys consecutius no haja afectat l’entrada d’estudiants a la universitat. 
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Sí estan d’acord amb l’increment de beques pròpies, perquè consideren que es tracta d’una bona 
mesura, encara que el que s’hauria de fer és no augmentar les taxes. 
 
Per altra banda, assumeixen també el difícil moment econòmic per a tothom, però no consideren els 
plantejaments que s’han fet en educació i sanitat com una conseqüència de la crisi. Recorden que en 
1995 es va fer la Conferència Mundial del Comerç, en la qual es va decidir aplicar mesures neoliberals 
en camps com ara la sanitat i l’educació. D’ací va eixir el Pla de Bolonya, l’Estratègia 2015 i l’actual 
Llei Wert o Llei LOMCE, les quals han produït una privatització de la Universitat. El que ens venien 
com a panacea de la mobilitat es veu ennegrit per la retirada de les beques Sèneca, l’impagament dels 
Erasmus i la mutilació en les àrees del coneixement econòmicament no útils, tal com diu el ministre 
Wert. Posa l’exemple de la Facultat de Dret, on van estar una setmana sense poder fer classe i la feren 
a l’herba. També a Burjassot s’ha vist una massificació als laboratoris i una reducció dels grups de 
pràctiques. D’una manera unilateral es va decidir reduir aquests grups sense consultar les CAT. Per 
tant, proposen a la UV que es declare insubmisa i denuncie aquest atac a l’educació lliure amb tots els 
recursos de què dispose a fi que no desaparega  la universitat pública. En cas contrari, podríem suposar 
que l’equip rectoral està a favor de les mesures que estan implantant els actuals legisladors, que 
impedeixen a molts companys/es entrar-hi, i a d’altres la permanència. 
 
Pablo Gallén Ortega refereix que troben a faltar una valoració crítica en l’informe del rector. També fa 
al·lusió a la situació crítica que vivim i en particular fa referència als estudiants i als atacs que reben 
quant al fet que l’educació pública està evolucionant cap a la privacitat, l’empitjorament de la qualitat 
de l’ensenyament, la disminució de les beques, l’augment de les taxes, la massificació a les aules, etc.  
A més a més, enguany no hi haurà beques Sèneca. Les beques Erasmus han patit retalls pressupostaris. 
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i el ministre José Ignacio Wert han iniciat una reforma de 
l’educació pública, oficialment Llei orgànica  per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). 
 
En Acontracorrent, en consonància amb la resta dels estudiants/es, entenen que aquesta llei suposa un 
retrocés de dimensions considerables en el nostre sistema educatiu, amb caràcter excloent, regressiu i 
classista pels motius següents: no té el suport de cap investigació o informe; no s’ha tingut en compte 
la comunitat educativa; han introduït la pressió que suposen les revàlides, amb la qual cosa obvien les 
necessitats reals dels estudiants; s’ha portat a terme mitjançant uns retalls brutals en el professorat, 
amb la consegüent massificació a les aules i, per tant, un empitjorament de la qualitat de 
l’ensenyament; itineraris segregadors des dels 13 anys, que suprimeixen la formació comuna a l’ESO i 
atempten contra la igualtat d’oportunitats, mercantilitzen el dret a l’educació amb la introducció 
d’agents privats, promouen la competitivitat dels centres i ataquen les llengües cooficials. 
 
Per tot això, exigeixen al conjunt de la comunitat universitària un posicionament contra aquesta 
estratègia política per tal d’obrir un procés per a elaborar una llei d’acord amb les necessitats de la 
societat espanyola. Creuen que és hora de dir prou, perquè l’educació és un dret, no un luxe. 
 
Dídac Delcan, claustral  d’Acontracorrent per la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació creu 
que l’avantprojecte de la LOMCE, a més  de ser injust, políticament predemocràtic, descentralitzador, 
ideològicament retrògrad, pedagògicament antieducatiu, sexista i segregador, ha aconseguit produir a 
més un tsunami de protestes en defensa del model català d’ensenyament i la immersió lingüística, la 
qual cosa demostra el consens social que hi ha sobre aquesta qüestió. Aquesta llei posa el català com a 
quarta llengua en importància, per darrere del castellà i dels dos idiomes estrangers. El text preveu 
dividir la primària i l’ESO en tres grups: les troncals, les específiques i les especialitats. En el primer 
hi haurà castellà i anglès, a més de matemàtiques, ciències socials, etc. En el segon hi haurà la segona 
llengua estrangera, a més d’educació física i religió. En el tercer, el català, a més d’altres d’optatives. 
En la pràctica, encara que es desconeix com afectarà això la distribució de les hores lectives de les 
llengües, sí se sap que suposarà que el valencià siga optatiu en les proves d’avaluació que fixarà  el 
Ministeri. Es tracta d’unes revàlides que, segons consta en l’avantprojecte, seran clau per a obtenir el 
títol d’ESO i de batxillerat, de  manera que alguns alumnes podrien aconseguir aquests títols sense 
haver d’examinar-se d’aquesta llengua. Enfront d’aquestes propostes es fa indispensable ara més que 
mai vincular la universitat amb la seua comunitat de referència mitjançant una relació que siga font 
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d’aprenentatge i transformació recíproca.  És molt important que la universitat se senta com a referent 
important de la transformació de la realitat cultural del País Valencià. Per això creuen que s’ha 
d’adquirir un compromís amb la defensa i la normalització del valencià a les aules i en la societat. Són 
conscients dels esforços que realitza en aquest camp la UV, com ara els plans que segueix el Servei de 
Política Lingüística, els incentius que es promouen entre el professorat que elabora material docent, 
tesis, articles, etc., en la nostra llengua, però creuen que això no és suficient. Les polítiques 
universitàries actualment vigents, més que en la reglamentació i la planificació institucional, es basen 
en la gestió i la voluntat personal del professorat per tal d’articular a partir d’aquesta una oferta docent 
en valencià. Per tant, si es vol avançar en l’equiparació de les dues llengües oficials del País Valencià, 
les universitats hauran de reglamentar la carrera docent i planificar la creació d’una plantilla de 
professorat perfilada en valencià molt més nombrosa que l’actual i distribuir-la més homogèniament.  
Cal dir que no parlen de duplicar la docència fent dues línies íntegres, una en valencià i l’altra en 
castellà, sinó tot al contrari, apunten a una distribució docent en què el valencià estiga aleatòriament 
distribuït en la meitat d’assignatures, que l’alumnat haurà de cursar sense reparar en quina llengua 
s’imparteixen.  
 
Beatriz Collantes Prieto, claustral per la Facultat d’Economia i d’Acontracorrent, refereix que, tal com 
ha assenyalat el rector en l’informe, la política de retalls que està aplicant el govern i la consegüent 
pujada de taxes han portat els estudiants a lluitar pel seu futur, a eixir als carrers per mobilitzar-se des 
de Bolonya, l’Estratègia Universitat 2015 i ara pels retalls i la pujada de taxes. Tanmateix, consideren 
que el Claustre i el Rectorat no els han donat suport en la lluita per la universitat pública, i és que les 
mobilitzacions són una resposta a la política d’ofegament de les expectatives de futur de la joventut. I 
diuen que la repressió policial com a eina per a produir por entre els moviments socials, estudiantils i 
sindical no els aturarà. Consideren que per als mitjans que mouen el capital, són terroristes. Creuen 
que també hi ha molta manipulació dels mitjans de comunicació i que desvirtuen el contingut de les 
seues protestes, quan l’única cosa que pretenen és una universitat pública i de qualitat per al poble.  
 
Carlos Pérez Vacas, claustral d’Acontracorrent per Infermeria i Podologia, parla sobre la participació 
dels estudiants en les eleccions estudiantils. Creu que l’educació no implica tan sols l’adquisició de 
coneixements, sinó també responsabilitat, autonomia, independència i igualtat, uns valors necessaris 
per a formar una ciutadania responsable, autònoma, independent i igualitària. Creuen que la 
participació dels estudiants en el Claustre, per ser un 25%, no és democràtica, i per tant, la participació 
en les eleccions és ínfima. Pensen que l’alumnat no és capaç de prendre decisions importants que 
incentiven les votacions, que si no es creu en la joventut no hi haurà futur possible. Així doncs,  la UV 
ha de ser un espai no sols de saviesa, sinó un espai per a tots i totes. 
 
Laia Mas Climent, del BEA i la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, diu que el seu 
sindicat vol fer una valoració de l’actuació de l’equip Rectoral, i encara que agraeixen algunes 
actuacions, com ara la convocatòria de beques per a la gent que s’havia quedat fora, el fet que el 
delegat d’Estudiants haja estat sempre al seu abast, que s’haja aprovat el pla de docència en valencià, 
del qual estan molt contents, vol destacar altres coses que creuen que el rector ha oblidat en el seu 
discurs. Creuen que les reunions que han tingut amb ell no han estat productives en la pràctica. Creuen 
també que l’esforç per a pal·liar les mesures i retallades del govern són insuficients, perquè el darrer 
any han augmentat les taxes de manera desorbitada i han retallat les beques, i perquè consideren que la 
LOMCE els perjudica en tots els sentits. 
 
Els del BEA creuen que ja s’ha arribat massa lluny. Recorda les paraules del rector en una reunió que 
va tenir amb la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública: “La legalitat fa temps que ha superat 
el sentit comú, però l’equip Rectoral sempre estarà al costat de la legalitat.” Per la qual cosa demanen 
més seny i més valentia per a defensar l’educació pública. 
 
Joan Sanchis, claustral de la Facultat d’Economia pel BEA, parla sobre els mesos difícils que hem 
viscut per les dificultats de finançament, els atacs del Ministeri, els problemes amb les beques, etc. 
Davant d’això, com és normal, els estudiants s’han mobilitzat i han reclamat els seus drets de forma 
contundent enfront de tots aquells que tenen l’objectiu de fer una universitat elitista i aplicar criteris 
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d’eficiència i empresarials a la universitat pública. Tanmateix, al seu parer han confós l’objectiu i han 
posat en el punt de mira el rector. Creu que el que ha faltat realment ha estat contundència i rapidesa 
en l’acció, que es el que demana la situació actual.  Així, és en aquest sentit que es fa la reflexió. 
 
Una altra qüestió que va denunciar el BEA va ser la pretensió d’eliminar les proves gratuïtes  de nivell 
B2 i C1 per als estudiants Erasmus d’enguany. Van fer una campanya entre els estudiants i la UV va 
rectificar. Per la qual cosa agraeix a la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació i al 
delegat d’Estudiants que hagen solucionat el problema i s’hagen pogut fer les proves com fins ara. 
  
Carla Giner Ramírez, claustral de la Facultat de Dret pel FEU, vol fer una reflexió sobre la situació de 
la universitat pública, que pensen que està totalment condicionada pels atacs a l’educació. En primer 
lloc, volen dades sobre el nombre d’estudiants que s’han quedat fora per falta de fons econòmics, i 
demanen la seua reincorporació per a tornar a reprendre els seus estudis, perquè creuen que s’han de 
buscar alternatives per a pal·liar aquesta situació. D’altra banda, també consideren greu la supressió de 
les beques Sèneca, i encara que diuen que el programa de mobilitat SICUE no es retallarà, el cert és 
que, si no va acompanyat amb una dotació econòmica per a la majoria dels estudiants, a aquests els 
resultarà impossible accedir-hi, per la qual cosa es quedaran per als alumnes amb més recursos 
econòmics. Creuen que la retallada de les beques i l’augment dels requisits per a accedir-hi, la pujada 
de les taxes, la incorporació progressiva de corporacions privades i el pla de Bolonya són indicadors 
del camí que estan intentant que prenga la universitat espanyola. I encara que es fa al·lusió a la crisi 
econòmica, al seu parer hi ha una clara fixació ideològica darrere. 
 
Per últim, tracten de l’assumpte més greu: l’avantprojecte de la LOMCE, enfront de la qual han trobat 
a faltar una major crítica en el discurs del rector. La Llei Wert suposa l’atac més dur a l’educació en 
dècades, però es tracta de l’intent dels diferents governs de fer lleis educatives a la seua mida. Si 
analitzem el text, troben elements com ara la segregació dels alumnes de forma discriminatòria, la 
utilització de becaris que treballaran sense salari i possiblement en unes condicions laborals precàries i 
la introducció de les avaluacions finals des de primària, que no són sinó la recuperació de l’antic 
sistema de revàlides. En definitiva, allò que es busca és convertir l’estudiant en mà d’obra barata i 
sense coneixements i posar la rendibilitat econòmica per damunt de la qualitat de l’ensenyament. 
Només cal llegir el primer article, que és una declaració d’intencions, per veure que la raó ideològica 
de fons és clara. Volen preparar el canvi per a una privatització total del sector educatiu i fer de 
l’educació un factor subjugat als interessos econòmics. Finalment, demanen a la UV un posicionament 
públic contrari a aquest atac històric i que el transmeta a la resta de les institucions. 
 
Cristián Munera, claustral per la Facultat de Geografia i Història de Campus Jove, vol parlar sobre el 
posicionament del seu sindicat pel que fa al decret Wert. Els darrers mesos, els estudiants valencians 
han patit el major atac a la universitat pública de la història, amb un ministre que intenta anul·lar el 
dret a l’educació a través d’una contrareforma com ara la LOMCE. S’han augmentat les taxes de 
manera desmesurada: un 33% en primera matrícula, quan havien promès que no pujaria més d’un 20% 
per respectar la mitjana estatal. Exigeixen més contundència per part del Rectorat enfront de la 
Conselleria. Per tot això, Campus Jove diu no a l’augment de taxes, a la retallada en les beques, al 
deute que ens asfixia, als desnonaments a la universitat, a la supressió dels  Sèneca i sí a la universitat 
pública, gratuïta, laica i de qualitat. 
 
Miguel Vargas Rodríguez defensa la lluita per tal de mantenir el sistema universitari que hi hagut fins 
ara, sense retalls. També parla de la seua preocupació per la reducció de les beques de mobilitat, però 
concretament parla d’una qüestió que li han plantejat alguns companys: la participació per facultats, 
per tipus d’estudi. El fet és que any rere any els estudiants dels col·lectius de postgrau i doctorat han 
de presentar reclamacions a la Junta Electoral per no figurar en el cens, i així moltes vegades no poden 
presentar-se com a candidats en les eleccions. Demanen que no troben dificultats per fer arribar la seua 
veu més enllà del seu departament. 
 
Es tanca el torn d’intervencions i pren la paraula el rector. 
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El rector comença agraint totes les intervencions. En resum, cal dir que ja en anteriors ocasions ha 
defensat al Claustre que la responsabilitat que correspon a cada col·lectiu de la comunitat universitària 
és diferent, però que en qualsevol cas no es pot dir que el posicionament del Claustre, del Consell de 
Govern, de la UV, en definitiva, no haja estat sempre inequívoc i ferm sobre una situació i unes 
mesures tan greus per les quals no hem passat anteriorment, i no es tracta d’economia sinó 
d’ideologia. I ho remarca. 
 
Agraeix les intervencions en què es valoren positivament algunes de les coses que s’han fet, com ara 
en la qüestió de la llengua, de l’ús del valencià, el respecte a allò que representa el País Valencià, la 
sensibilitat i el compromís institucionals en aquest assumpte. Quant a voluntat, creu que no es pot 
negar la disposició tant del delegat del rector per als estudiants, com la de l’equip rectoral i la d’ell 
mateix en les reunions freqüents que hi ha hagut per tal d’escoltar-los. Vol dir que això és 
manifestament millorable i que es tracta d’un procés que s’ha de continuar millorant, sens dubte.  
 
Al company Joan Sanchis respon que ha pres nota sobre la via web. Hi ha algun aspecte jurídic 
pendent però s’intentarà. Li consta que la transmissió en twiter i xarxes socials facilita la informació 
sobre el que està succeint al Claustre. 
 
Pel que fa al nombre d’estudiants/es a què han s’ha anul·lat la matrícula, encara que algun mitjà de 
comunicació ha creat alarma social amb titulars com ara 5000 estudiants fets fora de la Universitat, ja 
han considerat en el Consell de Govern que es tracta sens dubte d’un titular cridaner, però que no es 
correspon amb la realitat. Encara que tal com ha dit, no se sap encara el nombre d’alumnes afectats, 
vol dir dues coses: com encara no ha acabat el procés de concessió de beques, no es pot saber encara, 
però creu que no hi ha raons per a una alarma comparativa amb altres cursos acadèmics. Però ha 
expressat el seu compromís en el Consell de Govern i s’estudiaran els casos individualment, perquè la 
UV no permetrà mai que per raons econòmiques s’abandonaren els estudis. 
 
Quant a les intervencions sobre el problema dels Erasmus, el rector reconeix que no hi ha fet al·lusió, 
però sí havia pres notes sobre el problema. Ja hi ha hagut queixes sobre les beques Sèneca que han 
reduït la capacitat del SICUE, és a dir, l’intercanvi entre centres universitaris espanyols. Realment els 
Erasmus són els que més problemes han patit els últims dos anys, encara que prop de mil sis-cents 
estudiants han aconseguit aquesta beca, enfront de 136 amb beca Sèneca. La reducció del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport de les beques Erasmus ha estat prop del 80%: s’ha passat de 62.000.000 
el 2011, i els 37.000.000 el 2012 als 15.000.000 d’enguany. És a dir, s’ha reduït un programa que ha 
estat una icona en el sistema universitari espanyol, atès que la UV era la segona universitat europea en 
intercanvi d’Erasmus. 
 
Quant a problemes com ara el de la insubmissió, el rector diu que no ha fugit mai de parlar-ne, però 
reconeix que les paraules “legalitat “ i “institucional” tenen molta importància per a ell. Per això creu 
que cal continuar pel camí de la defensa del model d’universitat pública amb els mitjans de què 
disposem, lluitar per defensar la capacitat docent i investigadora, que també ha patit recentment atacs 
provinents del Ministeri d’Economia i Competitivitat amb certs dubtes sobre l’execució de la 
convocatòria dels projectes concedits l’any passat i de la concessió futura de projectes. I, per tant, això 
és també motiu de preocupació. 
 
Per acabar, reitera el compromís personal i institucional de mantenir obertes totes les línies de 
comunicació i d’escoltar totes les postures, perquè estem en una universitat en què el govern 
democràtic i participatiu, amb les matisacions quant als percentatges de participació, és una realitat 
que no es pot negar. Per descomptat, el Consell de Direcció farà honor a aquest model d’universitat 
pública i de qualitat amb un govern democràtic i participatiu. Acaba agraint totes les intervencions.  
 
-Punt 3. Anàlisi i discussió de l’informe de legalitat que ha remès el Consell de la Generalitat sobre la 
proposta de modificació dels Estatus aprovats pel Claustre (ACUV 2/2012). Aprovació, si escau, de la 
proposta d’adequació del text estatutari a elevar a la Generalitat Valenciana. 
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La secretària general, María José Añón, parla sobre la modificació parcial dels Estatuts de la UV per 
tal de donar compliment a uns dels processos que ens portarà a la seua aprovació per decret llei de la 
Generalitat Valenciana. La seua intervenció se centra, doncs, en el plantejament de l’informe del 
Consell Jurídic Consultiu i en els arguments que avalen la presa de posició, que, en síntesi, defensa el 
projecte de modificació dels Estatuts tal com van els va aprovar el Claustre l’1 de març de 2012. 
L’exposició es concentra en tres aspectes: 
 
- El procés de reforma, la intervenció de la Generalitat Valenciana i del Consell Jurídic Consultiu. 
 
-  Les qüestions que han estat objecte d’observacions per part del CJC. 
 
- Els arguments per a fonamentar la resposta que cal donar a la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport per part de la UV. 
 
Quant al procediment de reforma dels Estatuts, el camí ha estat el següent: 
 
El Claustre de l’1 de març de 2012 va aprovar la proposta de modificació parcial dels Estatuts. La 
Conselleria d’Educació va rebre aquesta proposta i va elaborar el projecte de decret d’aprovació i el va 
remetre al Consell Jurídic Consultiu per sotmetre’l a dictamen. El 31 de maig de 2012, el CJC va 
emetre el dictamen 612/2012, que es pot consultar en la documentació d’aquest punt. El mes de juliol 
de 2012, la Conselleria ens va remetre el dictamen. El Claustre ha de pronunciar-s’hi i després ha de 
comunicar la decisió a la Conselleria per a l’aprovació final com a decret. Després de la rebre el 
dictamen del CJC, els Serveis Jurídics de la Universitat van elaborar un informe, que està també en la 
documentació sobre aquest punt, en què analitzen si les observacions essencials que va manifestar el 
CJC tenen fonament i si han de ser ateses o rebutjades, ja que l’informe té caràcter preceptiu però no 
vinculant. El següent pas va ser el dictamen elaborat per la Comissió d’Estatuts. El seu president s’hi 
referirà en una intervenció posterior. Aprofita l’ocasió per a donar les gràcies a la comissió esmentada 
pel seu treball en aquest procés. 
 
El CJC va emetre un dictamen sobre el projecte de decret que concloïa que el projecte presentat era 
conforme a l’ordenament jurídic, sempre que s’atengueren les observacions essencials que es 
formulaven. Aquestes observacions es referien a quatre grups de matèries: 
- Un primer conjunt d’observacions relacionades amb la presència del personal investigador en 
formació en una pluralitat d’òrgans de govern i representació de la UV. 
-  Un segon grup d’observacions es relaciona amb la regulació continguda en l’article 165, sobre el 
procediment de selecció del PDI, en què apareix una remissió a l’elaboració d’un reglament sobre 
aquesta matèria per part del Consell de Govern. 
- En el tercer grup, el dictamen del CJC mostra les objeccions sobre les previsions que conté la 
disposició addicional desena quant a la consideració com a PDI del personal contractat a l’empara dels 
programes d’incorporació de doctors. 
- El quart grup es refereix a la regulació que conté la disposició addicional onzena dels Estatuts, que 
regula la participació i la representació dels professors associats assistencials en els òrgans de govern. 
 
En funció de totes les raons exposades, quant a les observacions essencials que formula el dictamen 
del CJC podem arribar a les conclusions següents: 
- Les observacions relatives a la participació del personal investigador en formació que contenen els 
articles 25, 81, 82, 85, 88 i 101, no han de ser ateses. 
- Les relatives a l’elaboració per part del Consell de Govern d’un reglament que discipline la selecció 
del personal docent i investigador que conté l’article 165, no han de ser ateses. 
-Les relatives a la disposició addicional desena, sobre la consideració del personal contractat a 
l’empara de programes d’incorporació de doctors com a personal docent i investigador durant la 
vigència del contracte, no han de ser ateses. 
- Finalment, les observacions relatives a la disposició addicional onzena, sobre participació i 
representació en els òrgans de govern dels professors associats assistencials, no han de ser ateses. 
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Aquesta és la proposta que se sotmetrà a votació més endavant 
 
El president de la Comissió d’Estatuts, Ricardo Juan, posa de manifest que els principals criteris per a 
determinar la proposta de reforma parcial dels estatuts de la UV són plenament legals i no hi ha  cap  
tatxa que la puga bloquejar. Hi afegeix que la Comissió d’Estatuts es va reunir el 22 de novembre de 
2012 per estudiar el dictamen del CJC, així com l’informe elaborat pels Serveis Jurídics de la UV. La 
Comissió va veure clarament que les observacions del CJC eren salvables i que no eren noves. A més 
a més, per tal que se n’assabenten tots els membres del Claustre, vol destacar que les observacions no 
es refereixen exclusivament a aspectes a destacar o que han tingut un treball especial en la proposta de 
modificació parcial dels Estatuts, perquè el fet que es tinga en compte la participació del PIF en els 
diversos òrgans no és una qüestió que es planteja ara. En l’apartat de l’articulat dels estatuts han 
introduït un canvi nominatiu: han substituït el terme “becari/ària” pel terme “personal investigador en 
formació”. Tota la resta del règim jurídic d’aquest personal és igual al que existeix actualment. No es 
tracta de proposar un canvi de règim jurídic. I, per tant, si prosperara l’observació del CJC, tot es 
quedaria com està ara i participaria en els òrgans de govern i representació amb l’antiga denominació. 
 
Quant al punt del desenvolupament reglamentari de tot allò que es refereix a l’accés a la condició de 
PDI, convida els membres del Claustre a llegir el text de la proposta de reforma dels Estatuts que ha 
aprovat aquest òrgan, per tal de tenir la convicció que el text normatiu recull els aspectes essencials 
que han de garantir les convocatòries de places per a adquirir la condició de PDI. 
 
Quant als altres dos punts, les disposicions addicionals desena i onzena, vol dir exactament el mateix: 
la proposta d’Estatuts que es fa no adopta cap canvi substantiu ni qualitatiu. Es tracta d’unes 
modificacions de caràcter auxiliar, necessàries per a ajustar el seu règim a la nova redacció de l’article 
240 dels Estatuts, relatiu a la regulació dels procediments electorals, i no hi afegeix res nou. 
Senzillament, es contextualitza tot. Insisteix a dir que les observacions del CJC es refereixen als 
Estatuts vigents ara, no a la proposta de reforma d’aquests. 
 
Així doncs, el Claustre va sotmetre a la seua consideració les objeccions plantejades pel Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana al text de la reforma dels Estatuts aprovada pel Claustre 
l’1 de març de 2012 pel que fa als articles 25, 81, 82, 88, 101, 165, disposició addicional desena i 
disposició addicional onzena. 
 
Així mateix, va conèixer el dictamen sobre la qüestió que van elaborar els Serveis Jurídics, a 
sol·licitud de l’equip de direcció de la Universitat de València, i el dictamen de la Comissió d’Estatuts 
de la Universitat, que s’adjunten com a annex. 
 
Sotmesa a votació l’adequació del text estatutari a elevar a la Generalitat Valenciana, el Claustre 
acorda per 183 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, mantenir la redacció aprovada pel Claustre 
l’1 de març de 2012 per als articles objectats. (ACUV 2/2013) 
 
 
- Punt 4. Informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs acadèmic 2011-2012. 
 
La síndica de greuges, Carmen Carda, saluda tots els membres del Claustre. En particular, vol 
significar el treball de les dues vicesíndiques, Laia Maurí Folgado i Fuensanta Doménech Roda, 
perquè sense elles, el dia a dia de la Sindicatura i l’informe preparat per a avui no hauria estat possible, 
ni sense el seu compromís i la seua il·lusió en la tasca que desenvolupen. Les vicesíndiques sobretot 
donen suport a les resolucions que arriben dia a dia a ser redactades i que al final aconsegueixen que 
els problemes que arriben a la  UV se solucionen. Començarà fent dues consideracions temporals: 
 
La primera és una qüestió que té a veure amb l’any acadèmic que s’inicia l’1 de setembre i, per tant, 
l’informe que tenen a l’abast en la documentació sobre el Claustre finalitza el 31 d’agost. 
Habitualment, els anteriors finalitzaven a mitjan octubre i, per tant, hi ha una petita disparitat quant als 
mesos, que es pot comprovar al comparar les gràfiques  anteriors. 
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La segona circumstància temporal té a veure amb el tercer informe que s’ha fet. El primer va tractar 
l’activitat conjunta de l’equip del professor Enrique Gómez Royo durant el període 2009-2010. El 
segon informe –primer com a síndica– el va fer l’any passat. Com el manament estatutari és de quatre 
anys considera que ja es troba en una etapa d’estabilitat, no sols quant a la recepció de sol·licituds de 
mediació o tramitació d’expedients, sinó també quant al fet que no s’han incorporat millores en la 
tasca de la Sindicatura. Per això, l’any passat es va parlar d’un nou blog que era la forma de fer 
conèixer la informació de forma més atractiva, més fàcil de llegir. I es tracta també d’un resum del que 
hi ha penjat en format  pdf per a poder consultar-ho en xarxa.  
 
Fa unes consideracions generals sobre la quantitat d’expedients que s’han rebut i que s’han mantingut, 
tal com apareix en la primera pàgina de l’informe. Es tracta de la carta de contestació del Ministeri a 
un conjunt de sol·licituds fetes pels defensors universitaris de les universitats públiques i privades 
espanyoles. En aquest informe es parla de circumstàncies de futur –es millorarà la situació–. La 
plataforma ENTREU ha servit per a facilitar la comunicació amb la sindicatura. I pensaven que 
numèricament la situació de la sindicatura,  atès el context de crisi generalitzat, seria més greu. 
 
En qüestions concretes, com ara els indicadors, enguany hi ha hagut 131 expedients que corresponen a 
dos tipus d’activitat: aquelles que es consideren consultes, que no comporten necessàriament 
l’apertura d’un expedient, que han estat 45, i 86 reclamacions, en les quals sí hi ha hagut una 
intervenció amb intercanvi de documents i una emissió d’informe de resolució. Això significa que 
tenint en compte la distribució entre PDI, PAS, PIF i estudiants (de grau, postgrau, estrangers, Nau 
Gran i Extensió Universitària), no han variat pràcticament: el PAS ha interposat menys reclamacions, 
el PIF i el PDI no ha variat massa i els estudiants han pujat la seua activitat en la Sindicatura. 
 
Quant als expedients distribuïts per col·lectius i per temàtiques, hi ha temàtiques majoritàries en cada 
col·lectiu (en el PIF, les beques són una quarta parta, el retard en la tramitació una quarta part també, i 
el 50% és la problemàtica de la propietat intel·lectual). Quant al PAS, es tracta d’una distribució més 
homogènia i la del PDI també és més ampla. Pel que fa a la qüestió de la representació dels alumnes 
que s’ha plantejat, de l’interès per les qüestions de la llengua (són 36 expedients) que no són tots 
d’incompliment de la docència en valencià, sinó que de vegades és que no s’ajusta a l’OCA o que el 
professor no dóna la classe puntualment. Però, sobretot la temàtica de l’opció lingüística afecta a set 
assignatures, que està clar que no hauria d’afectar-ne cap i acomplir-se al 100%, però atès que la 
contractació de nou professorat ha de ser amb perfil lingüístic i es reclama informació constant als 
departaments respecte a la qüestió de si s’acompleix o no l’OCA, pensa la síndica que ha baixat el 
nombre d’assignatures actualment. 
 
Quant a les comparatives, li semblen particularment interessants les següents. Els dos últims anys 
comporten un increment important de l’activitat de la Sindicatura. Creu que, en part, pel canvi 
d’equip, en part, per la problemàtica, però no es modifica de manera molt notable de l’any passat a 
enguany, perquè de vegades els expedientes reflecteixen qüestions alienes al dia a dia de la institució. 
Si el PIF ha augmentat és perquè abans estava inclòs en el PAS. I respecte al global, les consultes han 
augmentat en 10 i les reclamacions han disminuït en 6. 
 
Quant a altres activitats, els defensors universitaris enviaren al Ministeri en maig una sol·licitud sobre 
allò que constituïa el dia a dia de les seues preocupacions, com ara la possibilitat de modificar sense 
comptar amb les institucions ni amb els estudiants ni el personal  tot allò que tenia a veure en la vida 
universitària. Contestaren que es tractava de mesures inicials molt importants i que havien d’haver-se 
adoptat ja, però que a partir d’ara ens consultaran. Els defensors creuen que no s’estan fent bé les 
coses. Han sol·licitat informació sobre la qüestió de les beques. No han rebut resposta. El següent pas 
ha estat anar a la defensora del poble, Soledad Becerril, per sol·licitar que accepte la interlocució dels 
defensors universitaris, per tal que li eleven totes les problemàtiques de conjunt. En definitiva, que 
mostren la seua preocupació per la solució dels problemes i seguiran en la seua línia d’actuació. 
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Finalment, recorda que l’informe es troba a l’abast de la comunitat universitària en el blog  de la 
Sindicatura i reitera l’agraïment al rector i al seu equip per la bona disposició per a solucionar els 
problemes sorgits, a les dues vicesíndiques i al personal de la Secretaria General. I queda a la 
disposició de la comunitat universitària.  
 
S’obre ara un torn d’intervencions 
 
Pau Vivas dóna les gràcies a la Sindicatura de Greuges pel seu treball en defensa dels estudiants. Vol 
fer també una crítica constructiva per tal de millorar el funcionament de la institució. Entenen que en 
una comunitat universitària de més de 50.000 persones, els 131 expedients són un nombre molt petit 
en comparació amb els problemes reals que existeixen i que probablement caldria fer una campanya 
de difusió per explicar com adreçar-se a la Sindicatura. Han observat també que d’enquestes de grau 
de satisfacció, només n’hi ha vuit o deu. Aquest és un nombre poc significatiu per a poder fer  
valoracions, i potser caldrà preguntar a tota la gent que fa reclamacions a la Sindicatura. D’altra banda, 
diuen que l’informe és una referència per a saber els problemes dels estudiants i creuen que el 
principal és el de la llengua, perquè creuen que hi ha professors/res que elegeixen fer les classes en 
castellà a pesar de tenir-les assignades en valencià o que els alumnes prenen la paraula a l’hora de triar 
el castellà com a opció. 
 
Un altre problema que consideren molt rellevant és el de l’obligatorietat de l’assistència dels 
estudiants treballadors. Demana als professors més flexibilitat quant a les classes presencials, atès el 
context actual: menys matrícules i més cares, ja que alguns han de treballar per poder aprovar les 
assignatures i aleshores els resulta molt difícil aprovar la carrera. Consideren  que es podrien buscar 
algunes mesures per a aquest problema. 
 
La Síndica de Greuges intervé novament per agrair al company Pau Vivas la seua crítica constructiva. 
Torna a insistir que ella també considera que hi ha pocs expedientes i es pregunta les raons atès el 
nombre elevat  que suposa el total de la comunitat universitària. Creu que cal conscienciar el personal 
que per involucrar-se i participar, i que cal comprometre’s per arribar al final d’un problema, tot 
comptant per descomptat amb el suport de la Sindicatura. 
 
Pel que fa a les enquestes aclareix que els qui fan ús de la Sindicatura reben un correu en què es 
facilita la possibilitat de fer l’enquesta, però la majoria no la fa. 
 
Quant a  la referència a la llengua del company Pau, sobre l’elecció de la llengua, recorda que no és el 
professor qui fa l’elecció de com farà la docència ni tampoc l’alumne. 
 
En la qüestió de l’assistència a classe considera que és important que es donen les oportunitats per a 
compaginar els estudis i l’activitat laboral, i creu que el Vicerectorat d’Estudis treballa per tal que els 
estudis a temps parcial siguen una realitat a tots els centres. El que no es pot fer de cap manera és 
dissenyar un sistema d’avaluació per a cadascú, perquè això seria anar en contra dels interessos dels 
altres companys. 
 
Conclou donant les gràcies al company Pau Vivas per la seua intervenció. 
 
Així doncs, el Claustre de la Universitat de València coneix l’informe de la Sindicatura de Greuges 
corresponent al curs 2011-2012, que s’adjunta com a annex. ACUV 3/2013 
 
Punt 5. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: 
 

Mesa del Claustre 
Dos representants dels i les estudiants claustrals i els suplents corresponents. 
 

 Consell de Govern 
Cinc estudiants claustrals. 
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 Comissió d’Estatuts 

Set estudiants claustrals. 
Un investigador en formació 
 
Junta Electoral 
Dos representants dels i les estudiants i els suplents corresponents. 
 
Comissió d’Investigació 
Un representant  del personal investigador en formació 
Un representant dels i les estudiants de doctorat 
 

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la secretària general indica que s’hi han presentat 
les candidatures següents: 
 
Mesa del Claustre 
Estudiants titulars: 
Juan Carrión Vidal 
Sara Fonseca Baeza 
Estudiants suplents: 
Cap 
 
Consell de Govern 
Estudiants 
Gerard Martínez Poquet 
Rubén Ramírez Serrano 
Alberto Gradolí Vivas 
Laura Peris Bolta 
Guillermo Rafael Chismol Muñoz-Caravaca 
 
Comissió d’Estatuts 
Estudiants: 
Cristian Munera Almenar 
Mireia Fernández Olaso 
Personal investigador en formació: 
José Antonio García Sáez 
 
Junta Electoral 
Estudiants titulars: 
Gabriel Salinas Lim 
Carlos Vicente Sena García de Eulate 
Estudiants suplents: 
Cap 
 
Comissió d’Investigació 
Personal investigador en formació: 
Adrián Todolí Signes 
Estudiants de doctorat 
Juan Pablo Sánchez Rivera 
 
Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
 
Mesa del Claustre 
Estudiants titulars: 
Juan Carrión Vidal, 34 vots. 
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Sara Fonseca Baeza, 24 vots. 
Estudiants suplents: 
Cap 
 
Consell de Govern 
Estudiants 
Gerard Martínez Poquet, 35 vots. 
Rubén Ramírez Serrano, 23 vots. 
Alberto Gradolí Vivas, 23 vots. 
Laura Peris Bolta, 34 vots. 
Guillermo Rafael Chismol Muñoz-Caravaca, 34 vots. 
 
Comissió d’Estatuts 
Estudiants: 
Cristian Munera Almenar, 22 vots. 
Mireia Fernández Olaso, 36 vots. 
Personal investigador en formació: 
José Antonio García Sáez, 2 vots. 
 
Junta Electoral 
Estudiants titulars: 
Gabriel Salinas Lim, 23 vots. 
Carlos Vicente Sena García de Eulate, 33 vots. 
Estudiants suplents: 
Cap 
 
Comissió d’Investigació 
Personal investigador en formació: 
Adrián Todolí Signes, 2 vots. 
Estudiants de doctorat 
Juan Pablo Sánchez Rivera, 24 vots. 
 
Per la qual cosa, s’adopten els acords següents: 
 
ACUV 4/2013. Proclamar membres de la Mesa del Claustre els estudiants claustrals següents:  
 
TITULARS 
- Juan Carrión Vidal (Facultat de Magisteri) 
- Sara Fonseca Baeza (Facultat de Psicologia) 
 
SUPLENTS 
- Vacant 
- Vacant 
 
ACUV 5/2013. Proclamar membres del Consell de Govern els estudiants claustrals següents: 
 
- Gerard Martínez Poquet (Facultat de C Matemàtiques) 
- Laura Peris Bolta (Facultat de Geografia i Història)) 
- Guillem Chismol Muñoz Caravaca (Facultat de Geografia i Història) 
- Ruben Ramírez Serrano (Facultat d’Economia) 
- Alberto Gradolí Vivas (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació) 
 
ACUV 6/2013. Proclamar membres de la Comissió d’Estatuts els claustrals següents:  
 
Estudiants 
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- Cristian Munera Almenar (Facultat de Geografia i Història) 
- Mireia Fernández Olaso (Facultat de Ciències Socials) 
- Vacant 
- Vacant 
- Vacant 
- Vacant 
- Vacant 
 
Personal investigador en formació 
José Antonio García Sáez (Facultat de Dret) 
 
ACUV 7/2013. Proclamar membres de la Junta Electoral els estudiants següents:  
 
TITULARS 
- Gabriel Salinas Lim (Facultat de Dret) 
- Carlos Vicente Sena García de Eulate (ETSE) 
 
SUPLENTS: 
- Vacant 
- Vacant 
 
ACUV 8/2013. Proclamar membres de la Comissió d’Investigació els següents:  
 
Personal investigador en formació: 
- Adrián Todolí Signes (Facultat de Dret) 
 
Estudiants de doctorat: 
- Juan Pablo Sánchez Rivera (programa de biomedicina i farmàcia) 
 
Punt 6. Torn obert de paraules. 
 
Laura Peris, membre claustral pel BEA, de la Facultat de Geografia i Història, parla sobre el problema 
de la seua facultat que afecta més que res els professors i es tracta de la  fusió de departaments. 
Proposa que hi haja una comunicació més fluida, més transparent, i que si l’excusa és que els Estatuts 
estipulen que es necessiten 18 membres, simplement s’hauria de proposar a la Comissió. Consideren 
que les lleis es poden canviar, sobretot per a resoldre molts problemes que afecten el personal 
d’aquests departaments. 
 
Per altra banda, que pel que fa a la retallada de beques diu que s’està fent una política d’anul·lació de 
beques i, justament, ells proposen el contrari: promoure-les. Com a membre de la comissió d’ajudes de 
beques DRAC, li agradaria que es promogueren a l’estada d’hivern. Són com les beques Sèneca però 
en la Xarxa Lluís Vives, als territoris de llengua catalana.  
 
Andrea Kurtof, claustral del BEA, de Ciències Polítiques, comenta una entrevista que una degana de 
la UV va fer fa uns mesos en un mitjà de comunicació: “Me gustaria que al menos, la subida (referint-
se a la pujada de taxes) permitiese una correlación con la responsabilidad social de nuestros 
estudiantes para que valoren lo valioso de la oportunidad de formarse muy bien en las aules de nuestra 
universidad y que sepan aprovechar las circunstancias”.  Sobre aquestes paraules, creuen que quan es 
parla d’oportunitats, si d’alguna s’ha de parlar és la seua mancança. El rector mateix ha parlat de la 
situació actual de la pujada de taxes, la reducció de beques i l’enduriment  dels requisits per a accedir-
hi. A més a més, hi vol afegir una dada: aquest any s’han matriculat mil vuit-cents alumnes menys, 
sense comptar tots aquells que han anat deixant-se la carrera durant aquest any per incapacitat  
d’assumir els costos. Ben cert és que la UV, i s’agraeix, ha intentat pal·liar en la mesura possible 
aquesta situació, però la seua resposta ha estat lenta, i, fins a cert punt, ineficaç. No ha evitat el que 
alguns han anomenat “els desnonaments culturals o universitaris”. L’eliminació de les beques Sèneca 
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només és un pas més en aquesta retallada d’oportunitats. Com a principals perjudicats d’aquests 
desmantellaments dels serveis públics, exigeixen que se’ls escolte, no només en les seues 
reivindicacions al carrer, sinó també en aquestes institucions. I volen remarcar sobretot que aquesta no 
és la direcció a seguir. Ara més que mai, diuen sí a l’ educació pública.  
 
Pedro Guevara agraeix per la permanència al Claustre les persones que encara segueixen en la sessió. 
Parla sobre la introducció d’inhibidors de freqüència a la Facultat de Medicina i Odontologia. És una 
assumpte que es tractarà en la Junta de Facultat. Però el que sí s’ha de parlar ací és la no exportació 
d’aquesta mesura a la resta de facultats, perquè, en primer lloc, els d’Acontracorrent entenen que és 
una mesura poc o gens efectiva, perquè saben que la majoria dels estudiants que fan trampes no les fan 
a través d’auriculars, sinó amb uns altres mitjans. A més a més, pensen que no és el moment 
d’implantar aquestes mesures pels brutals retalls i l’atac a la universitat pública que s’estan realitzant. 
Així que demana al rector que impedisca l’ús d’aquests inhibidors de freqüència a la resta de les 
facultats i que es facen servir aquests recursos per a l’ajuda directa als alumnes pel sistema de beques 
pròpies o altres sistemes. 
 
Rosana Montalbán se suma a l’agraïment dels anteriors companys, atès que la majoria de persones que 
queden al claustre ara són alumnes. Demostren així que respecten la institució de la UV, ja que es fa 
servir la figura de l’alumne per a deslegitimar actes justos com ara la reivindicació de l’educació 
pública. 
 
Avui, porta dues propostes i dos suggeriments. El primer suggeriment és que s’inicien ja els canvis en 
la universitat estamental, que no hi haja estaments que pesen més uns que altres, que s’equilibren. 
També suggereix que es creen espais de reflexió i debat en la comunitat educativa. En segon lloc diu 
que espera que al pròxim claustre s’incorporen les dades que no s’han pogut oferir en aquest informe 
sobre com està impactant l’actual crisi en els alumnes. En aquest sentit, no només hi ha impossibilitat 
d’accedir a la matrícula, sinó que s’ha de valorar l’impacte en la qualitat de l’ensenyament. Recorda la 
pujada del nombre de crèdits per al conjunt dels professors, i lògicament això té una repercussió en la 
qualitat educativa i ha de valorar-se en l’impacte tant qualitatiu com quantitatiu de l’educació.  
 
Rocío Raya, estudiant de la Facultat de Dret, parla sobre els casos de corrupció política. Considera que 
reflecteixen un sistema fals, que, a parer seu, té els suport de les universitats que no volen involucrar-
se ni posicionar-se davant d’aquesta situació. Creuen que els professors/res haurien de tenir l’objectiu 
de formar els alumnes, ensenyar a analitzar i a comprendre, a ser crítics amb el sistema per a poder 
corregir les deficiències i  pronunciar-s’hi, ja que la llibertat de càtedra té uns límits, com ara la 
defensa dels drets. 
 
Joan Sanchis parla sobre la internacionalització de la universitat, que considera imprescindible en un 
món global, ja que ens aporta el plurilingüisme, la diversitat cultural o la mobilitat internacional. El 
problema de la internalització sorgeix quan el debat es trasllada al procés d’identitat de cada institució. 
Creu que probablement alguns gestors de la UV no han entès bé aquest procés, per considerar-lo com 
una renúncia, una adaptació a la cultura global i una pèrdua de la identitat pròpia. Pensa que cal 
apostar per una política d’internacionalització que busque la diferenciació, és a dir, el mercat que 
diferencie la UV.  
 
Germán García, representant de GUAI, de la Facultat de Dret, reflexiona sobre la crisi econòmica en 
què estem, a més de la crisi energètica, social, cultural i acadèmica. Al seu sindicat consideren que és 
necessari buscar altres mesures, solucions, alternatives als problemes que hi ha. Per això reivindiquen 
el paper de les associacions i els col·lectius d’estudiants. Diu que és preocupant el baix nivell de 
participació en les votacions. Davant de l’adversitat i la incertesa cal treballar per tal que la universitat 
complisca el seu objectiu: ser un punt de trobada acadèmic, cultural i social. 
 
María Sánchez, claustral de la Facultat de Biologia, per Acontracorrent, diu que troba a faltar que 
l’informe del rector no haja estat en la pàgina de la UV uns dies abans del Claustre, i també que la 
qüestió de l’impacte de gènere no ha estat reflectit, i més encara quan compta per a la seua elaboració 
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amb la Unitat d’Igualtat, que fa un bon treball. A més, han arribat al seu sindicat denúncies d’alumnes 
que han estat renyats per professors per l’ús d’un llenguatge “inclusiu”. Per tant, Acontracorrent 
exigeix que s’estableixen eines més sòlides per a la denúncia de comportaments i actituds sexistes en 
la línia de caminar fins a una convivència igualitària.  
 
Laia Mas, en nom de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública, parla i aprofita l’ocasió per a 
recordar la manifestació del proper dissabte en defensa de la universitat pública a València. Creu que 
es tracta d’una manera de demostrar la indignació amb allò que estan fent en l’educació pública. 
En segon lloc, en nom del BEA, parla de les biblioteques. Fa un parell de mesos es van reunir amb 
membres de l’equip rectoral per estudiar si calia obrir més biblioteques en període d’exàmens. 
Lamenta que només hi assistiren quatre companys. Critica que l’informe no estava ben fet, a parer seu, 
perquè no tenia unes bases fermes per a assegurar que no feia falta obrir més biblioteques. Per tant, 
creuen que l’estudi s’hauria de repetir, perquè consideren que, efectivament, cal obrir més biblioteques 
els caps de setmana les 24 hores, i a més a més falta un major control de l’entrada i l’eixida de la gent. 
Que s’apliquen mesures contra la gent que va a la biblioteca, ocupa un lloc amb papers i se’n va. Per 
la qual cosa arriben estudiants que se n’han de tornar a casa perquè no hi ha lloc. De tota manera, li 
consta que s’està treballant per solucionar aquest problema. Suposa que per al mes de juny l’estudi ja 
haurà millorat i s’hauran aplicat les mesures que calguen. 
 
Álex Ramos, claustral pel BEA, a la Facultat de Ciències Biològiques, denuncia la situació de 
deficiència del campus de Burjassot. En primer lloc, enguany la Facultat de Farmàcia i els aularis 
interfacultatius es van tornar a inundar amb l’aigua de les pluges i hi va haver pèrdues econòmiques. 
Encara que la UV ha posat els mitjans per a la reparació, el Servei de Manteniment no ha solucionat 
encara les deficiències. Per això, vol saber si s’han pres  mesures perquè no torne a passar el mateix. 
 
D’altra banda, volen deixar constància en el Claustre, encara que ja ho han fet a la Unitat de Campus, 
que als aularis interfacultatius, a les biblioteques, no hi ha endolls. Per connectar l’ordinador cal pujar 
damunt de les taules i a més a més no funcionen correctament. Quant a la dotació de les cafeteries diu  
que els estudiants s’han hagut d’organitzar per comprar microones, perquè no n’hi havia prou.  
Agraeix que el carril bici València-Burjassot haja estat possible. I agraeix a la UV el paper que hi ha 
jugat. Lamenten, això sí, que no s’haja renovat el conveni entre Metrovalència i la UV per a poder 
facilitar un abonament mensual, perquè una conseqüència d’això serà que  els estudiants hagen de 
pagar el doble pels desplaçaments. 
 
Cristian Munera agraeix a la seua companya Laura la intervenció que ha fet sobre el problema de la 
Facultat de Geografia i Història, atès que els retalls afecten sobretot a l’àrea d’humanitats. Diu que la 
seua facultat està en una situació molt precària quant a les instal·lacions elèctriques, la climatització és 
molt antiga, les aules estan molt massificades, els han portat a ocupar pràcticament la totalitat de les 
aules de l’aulari. Ja han portat el problema al Deganat i aquest s’ha compromès a solucionar-lo, però 
encara no veuen que estiga resolt. En nom de Campus Jove, agraeix a l’equip rectoral i al delegat 
d’estudiants l’esforç que han fet per mantenir oberta la biblioteca les 24 hores. Espera que la pròxima 
convocatòria d’exàmens romanga igualment oberta. 
 
Es tanca el torn d’intervencions i pren la paraula el rector.  
 
El rector agraeix als estudiants les onze intervencions. 
 
Quant al problemes del DRAC i de les beques de la Xarxa Vives, de què ha parlat la companya Laura 
Peris, diu que li consta la participació en DRAC estiu i DRAC postgrau, però el delegat del rector per 
als estudiants en donarà una informació més detallada. 
 
Pel que fa a la intervenció de Rosana Montalbán, diu que, per descomptat, n’ha pres nota i que parlarà 
amb el degà de Ciències Socials per tal d’obtenir informació sobre l’espai de reflexió a què es refereix. 
També, quant a la resolució sobre el suport en relació amb els desnonaments, diu que és un problema 
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que ha preocupat molt socialment i també preocupa la UV, igual que tots els problemes de l’entorn 
social. 
 
Quant al problema de les biblioteques que planteja Laia Mas, diu que també n’ha donat trasllat al 
delegat del rector per als estudiants, atès que era conscient de les mancances de l’informe que es va 
presentar en la reunió de representants d’estudiants. Espera que el proper continga una informació 
sobre els usos de les biblioteques més acurada. 
 
Respon a Maria Sánchez que l’informe de gestió que portaran al proper Claustre és l’informe que es 
penja, que té molta extensió, però que l’informe del rector normalment no es penja, però forma part de 
l’acta i per tant tota la seua intervenció sí que es trobarà ben documentada després. No comparteix 
amb ella els comentaris sobre la Unitat d’Igualtat, pel fet que existeix l’Institut Universitari 
d’Investigació d’Estudis de la Dona, pel fet de tenir la Unitat de què es parla i un pla per a la igualtat 
efectiva de gènere. Considera que la UV es una de les universitats més compromeses i sensibles a les 
polítiques de gènere. 
 
Per concloure, diu que no ha criticat mai l’entrada dels estudiants al paranimf de la UV, sinó que ha 
criticat el fet de no haver pogut tenir l’ocasió de parlar-hi i conèixer la manera com volien expressar el 
seu malestar, decepció o rebuig de la situació que estan patint. El seu discurs va ser molt clar sobre 
això. Manifesta el seu sentiment d’orgull per la manera com la UV ha sabut expressar el seu malestar i 
la fermesa amb què han defensat el model d’universitat pública. Per tant, no és veritat que haja fet la 
crítica a què es refereixen. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix la intervenció que s’ha fet sobre la fusió 
de departaments i la relació fluida entre l’equip rectoral i els directors/res de departament. Agraeix 
aquesta intervenció perquè tot el que siga donar informació sobre el que passa en la UV és molt 
positiu i serveix per a disminuir el nerviosisme. Precisament perquè considera la relació molt fluida  
estan fent-se les reunions amb directors/es de departaments, directors/es i degans/es dels centres dels 
tres campus, no sols de l’àrea d’humanitats. Diu que sempre comença les reunions amb una 
introducció  en què diu que es tracta de reunions informals en què es tracta d’escoltar diferents punts 
de vista sobre el funcionament dels departaments per tal de conèixer millor les característiques i les 
diferències que hi ha, precisament per tractar-se d’una universitat mol diversa que recull totes les 
branques del coneixement. Aquestes reunions sempre han estat molt positives i enriquidores i sempre 
s’hi ha arribat a un acord: per damunt de tot està la qualitat de la docència i l’excel·lència de la 
investigació, i no es tracta de desmantellar res, sinó d’unir esforços per tal que revertisquen en un 
millor funcionament de la UV i en una millor qualitat de vida dels qui composen els diferents òrgans. 
Per tant, estan fent-se les reunions per tal de compartir opinions i idees i d’analitzar els problemes amb 
profunditat i transparència.  
 
El delegat del rector per als estudiants, en relació amb la intervenció de Laura Peris diu que les beques 
DRAC són per a la mobilitat dins del marc de la Xarxa Vives. El problema de les DRAC hivern és que 
són únicament per a una estada de quinze dies i, per tant, no es pot parlar que puguen substituir les 
beques Sèneca, però sí es pot haver-hi una petita mobilitat al llarg del curs. Tenim les beques DRAC 
estiu, que són per a cursos de formació complementària al llarg de l’estiu, i les DRAC postgrau. La 
UV és una de les universitats de la Xarxa Vives que més inverteix. També hi ha les beques de les 
borses de viatge de la UV, que són durant tot el curs, per a tot el país i també de caràcter internacional, 
i les borses de cooperació. Per posar en marxa les beques DRAC hivern no hi ha cap problema. Es pot 
utilitzar la mateixa comissió de les DRAC estiu i es pot estudiar la disponibilitat  pressupostària. 
 
Quant al comentari de la companya Andrea Kurtof sobre l’estudiant que ha hagut de deixar els estudis 
per no poder fer front al pagament de la matrícula, es compromet a estudiar el cas perquè no en tenia 
coneixement, i recorda que hi ha la possibilitat del pagament parcial o d’esperar la resolució sobre les 
beques per a fer front al pagament. 
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Quant a la intervenició de la companya Laia Mas sobre la reunió de la comissió de beques, diu que en 
aquesta reunió  no tenien la intenció de tancar les biblioteques de 24 hores, sinó buscar l’eficiència 
dels recursos de les biblioteques sense que els estudiants patisquen mancança d’espais i que l’ocupació 
siga real, no com s’està fent ara, com ha assenyalat la companya Laia. Diu que és veritat que l’informe 
era incomplet, però que en la propera reunió en tindran un de més acurat. 
 
Quant a Alejandro del BEA, que ha fet una crida en relació amb la situació del campus de Burjassot, 
que ja han fet altres companys, diu que s’han fet reunions sobre el problema. El convida a la propera 
reunió per estudiar possibles solucions. També afirma que sí hi ha conveni amb METROVALÈNCIA, 
encara que els descomptes enguany no són el mateixos que els d’altres anys, però en tot cas, la 
responsable de la modificació és la Generalitat. 
 
Recorda a la companya Rosana Montalbán que en tot moment pot demanar sense problemes tota la 
informació que necessite. 
 
El rector dóna les gràcies per les intervencions i a les 14 hores clou la sessió, del contingut de la qual, 
com a secretària general, done fe, i amb el vistiplau del president estenc aquesta acta. 
 
 



 1 

ASSISTENTS A LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE CELEBRADA  EL 7 DE FEBRER DE 2013 
 
ABELLA REBULL, FRANCISCA 
AGUILAR RODRIGUEZ, MARTA 
AGUILO LUCIA, MARIA PILAR 
ALABAU MARQUEZ, MIGUEL ANGEL 
ALBA PAGAN, ESTER 
ALBERT RODRIGO, MARIA JOSE 
ALCOLEA BANEGAS, JESÚS 
ALFONSO PAREDES, MIREIA 
ALMERICH SILLA, JOSE MANUEL 
AÑON ROIG, MARIA JOSE 
APARICIO BELLVER, LUIS 
APARICIO I PLA, GABRIEL 
ARANDIGA LLAUDES, FRANCESC 
ARCINIEGA GARCIA, LUIS MANUEL 
BAEZA AVALLONE, VICENTE JOSE 
BARBERA MARCO, OSCAR 
BARONA VILAR, SILVIA 
BARRENO RODRÍGUEZ, M. EVA 
BELTRAN ROS, MARIA DOLORES 
BENAVENT GARCES, MARIA AMPARO 
BERNARDO PANIAGUA, JOSE MARIA 
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE 
BONDIA ALBEROLA, MARIA TERESA 
BONET NAVARRO, JAIME 
BUIGUES OLIVER, GABRIEL 
CABELLO MURGUI, LAURA 
CABEZUELO HIDALGO, ISIDRO 
CAMARASA BELMONTE, ANA MARIA 
CANET VALLES, JOSEP LLUIS 
CAPARROS GUTIERREZ, JORDI 
CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS 
CARCELLER CARCELLER, JOSE MIGUEL 
CARDA BATALLA, M. CARMEN 
CARDONA PROSPER, MARIA LUZ  
CARDONA RUBERT, MARIA BELEN 
CARPI LOBATON, ALVAR 
CARRASCO SORLI, PEDRO MIGUEL 
CARRION VIDAL, JUAN 
CASIELLES LOPEZ, BLANCA 
CATALA SANZ, JORGE ANTONIO 
CENTENO GUIL, JOSE MARIA 
CERDA NICOLAS, JOSE MIGUEL 
CERVELLO DONDERIS, VICENTA 
CERVERON LLEO, VICENTE 
CHISMOL MUÑOZ-CARAVACA, GUILLERMO RAFAEL 
CLAVER IBORRA, JOSE MANUEL 
CLIMENT SOLAZ, VICTOR 
COLADO SANCHEZ, JUAN CARLOS 
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COLL HUERTA, MIQUEL 
COLLANTES PRIETO, BEATRIZ 
CONCA MARTINEZ, MARIA 
CORTES MARTIN, HECTOR DAVID 
CRESPO GARCIA, RAFAEL 
DASI COSCOLLAR, MARIA  DELS ANGELS 
DE LA GUARDIA ANAYA, ALBERTO 
DE VALCARCEL GONZALVO, GERMAN JOSE 
DELCAN ALBORS, DIDAC 
DIAZ MAYANS, JUAN JAVIER 
DOLZ  DOLZ , CONSUELO 
DONAT COLOMER, FRANCISCO 
EGIDO BOLTA, CARLES 
ENCINAS RUIZ, ALBA 
ESBERT TORRES, ENRIQUE 
ESTEVAN ESTEVAN, FRANCISCO RAMON 
ESTEVE I GOMEZ, ALFONS 
ESTRUCH ESTRUCH, JESUS 
FABREGAT MONFORT, GEMMA 
FARINOS VIÑAS, JOSE EMILIO 
FAUS FERRER, ISABEL CARME 
FAYOS PEREZ, CAROLINA 
FERNANDEZ LAJUSTICIA, ALEJANDRO 
FERNANDEZ OLASO, MIREIA 
FERRER ROCA, CHANTAL MARIA 
FERRIS ESTREMS, JOSE MIGUEL 
FONSECA BAEZA, SARA 
FONTELLES RODRIGUEZ, VICENT LLUIS 
FORES CONCHELL, VICENTA D. 
FOS SAUS, JOSE 
FRIAS NAVARRO, MARIA DOLORES 
FUENTES FERRER, MARIUS VICENT 
GALLEN ORTEGA, PABLO 
GANDIA CABEDO, JUAN LUIS 
GANDIA FRANCO, JOSE LUIS 
GANDIA FRANCO, SOLEDAD 
GARCIA AÑON, JOSE 
GARCIA BENAU, M. ANTONIA 
GARCIA CLAVER, JUDIT 
GARCIA LILLO, GERMAN 
GARCIA RAGA, LAURA 
GARCIA RUIZ, CARMEN YOLANDA 
GARCIA RUIZ, CRISTIAN 
GARCIA SAEZ, JOSE ANTONIO 
GARCIA TESTAL, ELENA 
GILABERT SELLES, PAULA 
GIMENEZ ALBERT, SALVADOR 
GIMENO MONROS, AMPARO CARMEN 
GINER  RAMIREZ, CARLA 
GINER SANCHEZ, ROSA 
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GIRONES CERVERA, MARIA AMPARO 
GOMEZ MOLINA, ALEJANDRO 
GOMEZ VILLORA, MARIA DOLORES 
GONZALEZ ANDREU, ALVARO 
GONZALEZ BARRON, REMEDIOS 
GONZALEZ MORENO, JESUS 
GONZALEZ SANJUAN, M. EUGENIA 
GRADOLI VIVAS, ALBERTO 
GRAU ALMERO, ELENA 
GÜEMES HERAS, JAIME 
GUEVARA HERNANDEZ, PEDRO BRAULIO 
HERMENEGILDO CAUDEVILLA, CARLOS 
HERMOSILLA PLA, JORGE 
IBORRA JUAN, MARIA 
IGUAL CAMACHO, CELEDONIA 
JARDON GINER, PAULA 
JEREZ MOLINER, ANGEL FELIPE 
JIMENEZ SORIANO, YOLANDA 
JORNET MELIA, JESUS M. 
JUAN SANCHEZ, JOSE RICARDO 
KRUITHOF AUSINA, ANDREA ALICIA 
KUSTER BOLUDA, INES 
LANDETE CASAS, JOSE 
LLEDO GRAU, JORDI 
LLORET BADIA, JUAN ANTONIO 
LOPEZ GINES, CONCEPCION 
LOPEZ MARTIN, RAMON 
LOPEZ PRECIOSO, MAGDALENA SOLEDAD 
LOPEZ TRONCHONI, SAMUEL 
LORENTE CARCHANO, MARIA JOSE 
LOZANO ESCRIG, RAMON 
MANZANO HERNANDEZ, MARIA LUISA 
MAÑES VINUESA, JORGE 
MARCILLA DIAZ, ANTONIO 
MARI GRAFIA, FRANCISCO 
MARI POVEDA, AMPARO ELVIRA 
MARIN SAEZ, ROSA M. 
MARTIN BURGOS, LAURA 
MARTINEZ ANDREU, ANTONI 
MARTINEZ BONAFONT, ALEJANDRO 
MARTINEZ FUENTES, MARIA CLARA 
MARTINEZ PEREZ, JUAN FRANCISCO 
MARTINEZ PLUME, JAVIER 
MARTINEZ USARRALDE, MARIA JESUS 
MAS CLIMENT, LAIA 
MATALLANA REDONDO, EMILIA 
MAURI AUCEJO, ADELA DE LOS REYES 
MESTRE ESCRIVA, VICENTA 
MILLAS MASCAROS, ELISA 
MIRALLES MARTI, VICENT 
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MOLINS PEÑALVER, JOSE MANUEL 
MONFORT PAÑEGO, MANUEL 
MONTALBAN MOYA, ROSA ANA 
MONTERDE BORT, HECTOR M. 
MONTES SUAY, FRANCISCO 
MONTESINOS MARTINEZ, JOSEP 
MONTESINOS OLTRA, SALVADOR 
MONTIEL ROIG, GONZALO 
MORCILLO SANCHEZ, ESTEBAN JESUS 
MORENO DELGADO, OSCAR 
MORMENEO BERNAT, SALVADOR 
MUNERA ALMENAR, CRISTIAN 
MURGUI FAUBEL, MARIA AMELIA 
NACHER ESCRICHE, JOSE M. 
OLAVARRIA IGLESIA, JESUS 
OLIVER GERMES, AMPARO 
OLTRA VIDAL, JUAN 
ONIEVA MONTALBAN, MARIA 
ORCHILLES BALBASTRE, ANTONI VICENT 
ORSI PENADES, AINA ELISABET 
ORTIZ COLOMINA, NEUS 
PALAU SAMPIO, MARIA DOLORES 
PALLARDO CALATAYUD, FEDERICO VICENTE 
PANS SANCHO, MIQUEL ANGEL 
PASCUAL-AHUIR GINER, JUAN LUIS 
PASTOR GRAELLS, JUAN 
PAVIA MIRALLES, JOSE MANUEL 
PEIRO SILLA, JOSE MARIA 
PENADES MAYOR, ROBERT 
PEÑA SANCHEZ, JOSE LUIS 
PEREZ GISBERT, JOSE MARIA 
PEREZ VACAS, CARLOS 
PERIS ALFONSO, ROSA MARIA 
PERIS BOLTA, LAURA 
PERIS MARCO, IRENE 
PEYRO FERNANDEZ, MARIA ISABEL 
PLA TERRADA, PAULA 
POLICARPO TORRES, GUILLEM 
PONS PONS, ANACLETO 
PRUÑONOSA TOMAS, MANUEL 
PUIGCERVER MAS, MARIA 
QUILIS MERIN, MERCEDES 
RAGA ESTEVE, JUAN ANTONIO 
RAMIREZ MUÑOZ, DIEGO 
RAMIREZ SERRANO, RUBEN 
RAMOS ALCINA, ALEJANDRO JOSE 
RAMOS LOPEZ, JOSE 
RAYA GALVIN, ROCIO 
RODA SALINAS, FERNANDO JESUS 
RODENAS ESTREMS, AMALIA 
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RODENAS RIGLA, FRANCISCO JOSE 
RODRIGO GOMEZ, JOSE MANUEL 
ROIG DOBON, SALVADOR 
ROSALENY MAIQUES, JESUS 
RUEDA NADAL, M. DOLORES 
RUIZ PONCE, FELIX 
SAEZ TORMO, GUILLERMO MARIA 
SALVADOR CARREÑO, M. DESAMPARADOS 
SALVADOR FERNANDEZ-MONTEJO, OTILIA ALICIA 
SANCERNI BEITIA, M. DOLORES 
SANCHEZ DELGADO, PURIFICACION 
SANCHEZ MURCIANO, MARIA 
SANCHIS GIMENEZ, RAUL 
SANCHIS LOZANO, ALFREDO MIGUEL 
SANCHIS MUÑOZ, JOAN 
SANCHO FOMBUENA, MATILDE 
SANMARTIN ARCE, JAIME 
SANUS VITORIA, LUCIA 
SARRIA CHUST, BENJAMIN 
SENA GARCIA DE EULATE, CARLOS VICENTE 
SENTANDREU SEBASTIAN, RICARD 
SERRA DESFILIS, EMILIA 
SERRA GALINDO, MANUEL 
SESE MATEU, NOELIA 
SIMON FUENTES, ANTONIO 
SOLER MARCO, VICENT ENRIC 
SORIA BONET, DELFINA 
SORIA  OLIVAS, EMILIO 
SORIANO FELIPE, PILAR 
TODOLI SIGNES, ADRIAN 
TORRES ASENSI, LUIS 
TRIGO BENLLOCH, VERONICA 
TUR PORCAR, ANA MARIA 
VALIENTE TIO, ROCIO JASSMIN 
VALOR MICO, ENRIC JOSEP 
VARGAS RODRIGUEZ, MIGUEL 
VERCHER GONZALEZ, MARIA ENRIQUETA 
VIDAL I CANET, JOSEP LLUIS 
VIVAS LOPEZ, PAU 
ZARAGOZA FERNANDEZ, CRISTOBAL 
 


