
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2007 

 
 
A la ciutat de València, a les 9.55 hores del dia 12 de juliol de 2007, 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 l’ordre del dia següent: 
 

Punt 1. Elecció d’un representant dels estudiants titular i dos suplents per a la 
Mesa del Claustre 
Punt 2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 17 de juliol de 2006 
Punt 3. Informe del rector 
Punt 4. Informe del síndic de greuges 
Punt 5. Debat sobre l’informe de gestió presentat pel rector i aprovació, si escau, 
de la seua gestió i de la resta d’òrgans de govern 
Punt 6. Debat i aprovació, si escau, dels objectius generals de la política 
universitària i de les línies generals pressupostàries 2008 
Punt 7. Informe sobre el Pla Estratègic de la Universitat de València 
Punt 8. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: 

Comissió d’Estatuts: 
1 membre del personal d’administració i serveis claustral 
Junta Electoral: 
1 membre titular del PDI no funcionari o no doctor 
2 membres suplents del PDI funcionari doctor 
1 membre suplent del personal d’administració i serveis 
2 membres suplents dels estudiants o estudiantes 
Jurat de Selecció de Becaris: 
3 estudiants o estudiantes amb la condició de becaris o becàries. 

Punt 9. Torn obert de paraules 
 
El president indica que el Claustre es troba vàlidament constituït per tal com s’ha 
comptabilitzat l’assistència del nombre de claustrals necessari (la majoria absoluta és de 
146 claustrals). Comunica que moderarà la sessió Belén Abarca González. 
 
Pren la paraula la secretària general per nomenar comptadors i interventors d’urna. 
Seran comptadors de sala: 
 
Juan Francisco Martínez Pérez 
Vicente Martínez Soria 
M. Jesús Martínez Usarralde 
Emilia Matallana Redondo 



 
Seran interventors d’urna: 
 
Per part del PDI: 
 
Adela Mauri Aucejo 
Rosana Mestre Pérez 
Manuel Mocholí Arce 
Albert Monclusí Ferrer 
 
Per part del PAS: 
 
José Oltra Ferrer 
José M. Pérez Gisbert 
 
Per part dels estudiants: 
 
Aloma Novell Panella 
Javier Pallarés Badenes 
 
Punt 1. Elecció d’un representant dels estudiants titular i dos suplents per a la 
Mesa del Claustre 
 
Per a aquest punt només es presenta una candidatura per ocupar una vacant de titular, la 
de Miguel Ángel Izquierdo García, de la Facultat de Psicologia. 
 
La Mesa decideix que no es produïsca la votació i proclama membre electe de la Mesa 
del Claustre el claustral següent:  
 
ACUV 1/2007: 
 
«TITULARS: 
 
Estudiants: 
– Miguel Ángel Izquierdo García (Facultat de Psicologia) 
 
SUPLENTS: 
Estudiants: 
– vacant 

– vacant» 
 

Punt 2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 17 de juliol de 2006 
La secretària general comunica al Claustre que, dins del termini reglamentari, no s’ha 
presentat cap esmena a l’acta de la sessió anterior i, per tant, s’acorda: 
ACUV 2/2007: «Aprovar l’acta de la sessió del Claustre realitzada el 17 de juliol de 
2006.» 
 
 
Punt 3. Informe del rector 



Pren la paraula el rector, que informa dels esdeveniments més importants que han tingut 
lloc des de la darrera sessió del Claustre: 
– Nomenament d’Esteban Morcillo, professor de la Facultat de Medicina, com a nou 

vicerector d’Investigació i Política Científica en substitució de M. Josep Cuenca, de 
la Facultat de Filologia, que va cessar a petició pròpia, a qui agraeix la seua 
dedicació a la institució. 

– Nomenament de Pilar Sarrión Ponce, estudiant de Ciències Polítiques i de 
l’Administració, com a delegada d’Estudiants en substitució de Joan Enric Úbeda, 
estudiant de tercer cicle. 

– Nomenament de Josep V. Boira com a director del Servei de Política Lingüística, 
que substitueix Antoni Llabrés. 

– Nomenament d’Ana Huguet com a directora del nou Servei de Postgrau. 
– Nomenament de Màrius Fuentes com a director del Servei de Seguretat, Salut i 

Qualitat Ambiental en substitució d’Adela Mauri Aucejo. 
A totes les persones que deixen d’exercir el seu càrrec, els manifesta el seu agraïment 
personal i institucional pel treball ben fet, alhora que agraeix a les persones que ara 
s’incorporen a aquestes tasques la generositat i el desig d’una tasca fructuosa pel bé de 
la institució. 
Tot seguit, informa sobre les novetats legislatives que s’han produït en els darrers 
mesos, tant pel que fa a l’àmbit autonòmic com l’estatal. 
Pel març de 2007 s’ha publicat la Llei de coordinació del sistema universitari valencià, 
que tindrà incidència en el procés d’elaboració dels nous plans d’estudi. 
També hi ha hagut una modificació en el Consell de Coordinació Valencià 
d’Universitats, que passarà a ser també de Formació Superior i Ensenyaments Artístics, 
per la qual cosa la presència de les universitats hi quedarà diluïda. 
Pel maig de 2007 s’ha aprovat la Llei orgànica de reforma de la LOU, que té 
conseqüències diverses. En primer lloc, obligarà a adaptar els Estatuts a les noves 
disposicions de la llei. Una de les conseqüències més importants correspon als canvis en 
els processos d’accés a la funció docent i a les categories del professorat. L’habilitació, 
fins ara en vigor, se substituirà per un procés d’acreditació, que es regularà per un decret 
que encara no s’ha publicat i que suposarà un canvi substantiu a l’accés al cos de 
professorat. 
Pel maig també s’ha publicat l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
Pel que fa a l’estat en què es troba el procés d’implantació de l’espai europeu 
d’ensenyament superior, informa que al final de juliol es veurà en el Consell 
d’Universitats a Madrid el darrer avantprojecte dels decrets que regularan els estudis de 
grau i de postgrau. En aquest document apareix que, per implantar les noves titulacions 
per al curs 2008-2009, les propostes s’hauran de presentar pel febrer de 2008. 
El 16 de març de 2007, el Consell de la Generalitat aprovà la creació de la Facultat de 
Medicina per a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Ferrer, per a impartir els 
títols de Medicina, Odontologia, Fisioteràpia i Podologia. El Consell té competència per 
fer-ho, però hi ha un decret de moratòria del Govern de l’Estat que assenyala que, 
mentre que no s’aproven les noves titulacions de grau i postgrau, no s’autoritzarà la 
implantació de nous ensenyaments. 



Així mateix, la Generalitat va donar llum verda a la creació de la Universitat 
Internacional Valenciana (UIV) amb un projecte reformulat respecte a la proposta 
inicial, i el conseller ha demanat a les universitats que hi participen. 
Després de les eleccions autonòmiques, realitzades recentment, les competències en 
matèria d’universitats i investigació tornen a la Conselleria d’Educació a causa de la 
desintegració de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència. Hi ha una Secretaria 
Autonòmica d’Universitats i dues direccions generals amb competència en les 
universitats. 
Comunica que en el punt de l’informe de gestió ampliarà tota aquesta informació. 
S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha cap. 
Punt 4. Informe del síndic de greuges 
Presenta el punt el síndic de greuges, Enrique Gómez Royo, que fa referència a la 
documentació que acompanya la convocatòria. 
Manifesta que aquesta és la primera compareixença de la Sindicatura davant el Claustre. 
Recorda que aquest òrgan, de manament estatutari, és plural en la seua composició i 
funcionament, ja que, juntament amb el síndic, membre del PDI, hi ha dues 
vicesíndiques, membres del PAS i dels estudiants. Aquesta composició, que no es dóna 
en altres universitats, permet abordar els problemes des d’una visió més plural. 
Recorda el manament estatutari i manifesta l’esperit que presideix la Sindicatura de 
treballar per tota la comunitat universitària. Aquest esperit no és fer crítica de les 
institucions ni de les persones que ocupen els càrrecs, sinó mitjançar per la justa 
resolució de les queixes que siguen procedents, de manera humana i justa. 
Manifesta quins han estat els principis que han guiat les actuacions de la Sindicatura, 
com ara la norma, la justícia, la humanitat, la dedicació i l’atenció als problemes que els 
plantegen. 
Aprofita per plantejar la mediació directa com la millor alternativa a l’hora de protegir 
el dret de les persones, tot descarregant de burocràcia la tasca de l’òrgan. 
Fa referència a les dades que apareixen en l’informe, sobretot a les queixes individuals i 
col·lectives presentades, algunes de les quals es repeteixen any rere any. 
Recorda també les diferents reunions en què han participat com a Sindicatura, tant a 
escala estatal com a la Xarxa Vives d’Universitats, i dins de la mateixa Universitat amb 
diversos òrgans, estaments i col·lectius. 
S’obre un torn d’intervencions. 
Xavier Pallarés convida a la Sindicatura a continuar amb la tasca de difusió de les seues 
actuacions, i demana, de cara al curs vinent, que la informació siga més visible. 
Demana, així mateix, que els òrgans facen cas de les recomanacions de la Sindicatura, 
ja que si no és així, els usuaris, especialment els estudiants, deixaran de presentar 
queixes, sobretot pel que fa a dues qüestions: el control de la docència en valencià i la 
reclamació col·lectiva per un viatge obligatori dintre d’una assignatura troncal, que s’ha 
produït dos anys seguits. 
José M. Pérez llegeix un escrit signat per 19 membres del PAS, que s’adjunta a aquesta 
acta (annex II). 
Inés Andrés, com a representant del BEA, critica que no s’haja convocat un Claustre 
abans i que l’elecció dels estudiants representants als diferents òrgans es fera en una 
reunió a banda i fora del marc del Claustre. Quant a l’informe de la Sindicatura, en 



destaca dues qüestions: pel que fa al tema de la comunicació en general, demanen que 
totes les convocatòries es facen mitjançant el correu electrònic i, pel que fa a la 
docència en valencià, demana que s’instaure un sistema per poder controlar els 
compliments o incompliments d’aquesta docència, tal com hi havia abans i es va 
suspendre. 
D’altra banda, valora molt positivament la tasca de la Sindicatura de Greuges i saluda la 
presència d’una vicesíndica representant dels estudiants. 
Vicent Roca, com a degà de la Facultat de Ciències Biològiques, respon a la intervenció 
de Xavier Pallarés i li indica que el tema del desplaçament dels estudiants per fer 
pràctiques l’ha assumit enguany la Facultat, per la qual cosa el problema s’ha resolt. 
Helena Malonda, vicesíndica de greuges, manifesta que coincideix amb les 
intervencions dels estudiants en el sentit que cal donar major projecció a l’òrgan i que la 
tasca que es fa ha de ser més pròxima i més diligent, i es comprometen a millorar-lo. 
Comenta el problema que, per a molts estudiants, suposen els costos afegits per les 
pràctiques i agraeix totes les propostes que s’han fet. 
El Claustre es dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Síndic de Greuges (annex 
III) ACUV 3/2007. 
Punt 5. Debat sobre l’informe de gestió presentat pel rector i aprovació, si escau, 
de la seua gestió i de la resta d’òrgans de govern 
Pren la paraula el rector, que manifesta que l’informe no és sobre la tasca de l’equip 
rectoral, sinó de la institució universitària mitjançant tots els seus centres, serveis i 
òrgans de què s’ha dotat. 
L’organització de l’informe reflecteix les actuacions tenint com a marc de referència les 
línies generals pressupostàries i marquen una orientació respecte al Pla Estratègic que 
després es debatrà. 
Fa referència a la documentació que acompanya la convocatòria, tot fent èmfasi en els 
aspectes més rellevants, com el balanç de resultats (els estudis, la recerca, la 
transferència del coneixement…), les persones i les infraestructures. 
Fa ressaltar que per primera vegada en els darrers anys hi ha hagut un increment en el 
nombre d’estudiants de la Universitat de València. Hi ha un esforç dels departaments 
per poder ofertar les diferents titulacions que té la Universitat i un increment dels 
programes de difusió de la Universitat en ambients preuniversitaris. 
Remarca el grau d’execució del pressupost, que és del 99% en el capítol d’ingressos 
formals, però afirma que s’està patint un dèficit de tresoreria que fa que l’execució dels 
pressupost siga complexa i que de vegades s’haja d’acudir a fonts externes. 
Felicita a tots els serveis i centres de gestió de la Universitat i considera que el 
coneixement de tot el que s’ha informat hauria d’arribar a tota la comunitat 
universitària. 
S’obre un torn d’intervencions: 
M. Luisa Manzano manifesta que un sector del PAS no votarà de manera positiva 
l’informe, ja que es fa global, encara que sí que ho farien si fóra per blocs. Considera 
que s’ha fet una bona tasca en el pla acadèmic, en la implantació de l’espai europeu 
d’ensenyament superior i en infraestructures, entre d’altres aspectes. 
Pel que fa al PAS, considera que hi ha coses positives, com el 3% de la massa salarial 
per al fons social, però continuen patint greuges comparatius, com modificacions de la 



RLT no pactades, criteris opacs, no arribar a acords en Mesa Negociadora, etc. També 
tenen pendent la paga de productivitat. 
José Miguel Gallego agraeix que enguany l’informe haja arribat amb una mica més 
d’antelació, però hi troba a faltar el fet que es puga accedir a més documentació. 
Demana aclariments sobre la distribució concreta del 3% de la massa salarial per a la 
millora del PAS, sobre què s’entén per personal de suport a la investigació i sobre la 
tasca realitzada pel Consell Assessor per a la Igualtat. 
Quant a la valoració de l’informe per al PAS, assenyala que, malgrat les millores, hi ha 
descontent en la plantilla i, encara que hi ha hagut processos d’estabilització, les xifres 
d’interinitat es mantenen semblants a anys anteriors. Pel que fa a les biblioteques, 
considera que la gestió és millorable i el personal no està motivat en el seu treball. 
També fa referència a la «privatització» en biblioteques per poder obrir els caps de 
setmana i les nits. 
Carlos de la Cruz manifesta el malestar de Campus Jove per la data de realització 
d’aquest Claustre. Pel que fa a la xarxa Wi-Fi, valora positivament els esforços que 
s’han fet a la Universitat i, pel que fa a infraestructures, demana un calendari d’inici i 
acabament d’obres per a casos greus com el de Magisteri. També valoren positivament 
la signatura de convenis que afavorisquen els estudiants, encara que afirma que cal fer 
més i en millors condicions. Demanen espais lúdics que complementen l’oferta que fa la 
Universitat. Valoren l’esforç que s’ha fet en comunicació i fan una crida perquè la 
docència que s’imparteix siga de millor qualitat. 
Vicente Cerverón considera que cal aclarir de qui és l’informe i de quin període. 
Demana que es revisen algunes de les dades que s’han aportat, sobretot de cara a fer una 
memòria de la Universitat. Així i tot, considera que cal felicitar-se pel treball que es fa a 
la Universitat tal com es reflecteix en l’informe. 
Xavier Pallarés incideix en els programes d’innovació educativa. S’estan fent els 
informes, però hi ha hagut errors en els plantejaments que s’haurien d’haver corregit. 
Demana més implicació de professors i estudiants, i un estudi de la incidència dels 
processos d’innovació en una millor formació per a l’estudiant. 
Juan José Pastor considera que hi ha un cert cinisme a l’hora de fer l’informe, ja que 
estima que les propostes, pel que fa a la política estudiantil i a la política lingüística, són 
les mateixes any rere any. Opina que s’ha paralitzat la participació dels estudiants, així 
com la docència en valencià, on hi ha incompliments. No valoren positivament 
l’informe i, per tant, no el votaran. 
El rector agraeix totes les intervencions, però matisa que l’informe dóna informació 
fefaent i fins i tot exhaustiva. Està d’acord en el fet que en les meses de negociació 
s’hauria d’arribar a acords, però totes les parts tenen l’obligació d’intentar trobar-los. 
Pel que fa al Consell Assessor per a la Igualtat, assenyala que no ha funcionat i que 
canviarà la seua configuració i les seues funcions. Considera que les polítiques 
d’estabilitat per al PAS no poden crear incertesa ni angoixa. Tot és millorable, però no 
accepta que es diga que no es fan bé les coses. 
Pel que fa a la data del Claustre, afirma que ha estat per les dates d’exàmens i es 
procurarà avançar-la al mes de maig. 
Pel que fa a convenis per a estudiants, informa que no s’ha pogut arribar a acords amb 
l’EMT i, pel que fa al calendari d’obres, assenyala que apareixen en l’informe. 
Sobre el processos d’innovació educativa, agraeix les propostes de Xavier Pallarés. 



Teresa Bondia anuncia el seu vot en blanc a causa de la informació que s’ha donat sobre 
política de personal. Considera que no es pot valorar la cohesió de les actuacions. Hi ha 
hagut creació i transformació de llocs de la RLT, però han estat places puntuals, totes 
d’administració especial, amb la dificultat que comporta accedir-hi pels requisits. No 
consideren satisfactòries les actuacions i no tenen clar a quina planificació de plantilla 
obeeix. A més, recorda que no hi ha hagut acord en Mesa Negociadora per a les 
modificacions de la RLT. A més, continua veient que alguns llocs de directors de 
serveis, que haurien de ser administratius, són ocupats per PDI, per la qual cosa alguns 
membres del PAS es veuen relegats. 
Xavier Pallarés fa esment al tema de la política lingüística i afirma que es té una visió 
massa complaent, quan realment hi ha problemes en l’oferta de la docència en valencià. 
Demana un estudi sobre el que han fet les CAT pel que fa a aquesta oferta. 
Així mateix, aposta fermament pel material audiovisual en biblioteques. També demana 
que es trasllade amb més força a la societat l’actitud crítica que té l’equip rectoral 
davant la legislació que darrerament s’ha aprovat. 
Vicente Roca manifesta la seua discrepància sobre l’estancament de la docència en 
valencià. Considera que en els darrers anys s’ha progressat, encara que tot és millorable. 
De tota manera, assenyala que caldria pensar en fórmules innovadores per a la 
implantació de l’espai europeu d’ensenyament superior i els postgraus, ja que el 
concepte de grup impartit en una llengua haurà de canviar, a més de la utilització 
d’altres llengües com anglès, alemany, etc. 
Enriqueta Vercher explica la destinació que ha tingut el 3% de la massa salarial aplicada 
a la millora per al PAS. Un 1% ha anat per a la millor dotació de places per motius 
d’investigació, ja que ha estat una petició reiterada. Defensa la tasca de la Mesa 
Negociadora, on a vegades s’arriba a acords i a vegades no, però els temes queden 
oberts. També aclareix que quan es parla d’administració especial, cal tenir en compte 
que és un col·lectiu gran i hi ha moltes places de tècnics especialistes a causa de les 
múltiples tasques que es fan a la Universitat. 
Assenyala que amb les actuacions que s’han fet, s’ha intentat abordar les situacions que 
són prioritàries. 
El rector manifesta que ha trobat en les intervencions una actitud constructiva. Pel que 
fa a algunes qüestions plantejades, respon que el fet que al capdavant d’un servei hi haja 
un PDI o un PAS, no hauria de tenir importància, sinó que hauria de ser la persona més 
capacitada. Quant a la docència en valencià, comparteix la intervenció del degà de la 
Facultat de Ciències Biològiques. Pel que fa a l’actitud crítica, recorda que, davant la 
creació de la Facultat de Medicina de la Universitat Catòlica, la del rector va ser l’única 
veu que es va sentir en tot l’àmbit universitari. 
Encara que hi ha hagut insatisfaccions puntuals, considera que el balanç és positiu i 
demana el vot favorable a l’informe. 
Se sotmet a votació i, per 118 vots a favor, 20 en contra i 24 abstencions, es pren l’acord 
següent: 
ACUV 04/2007: «Aprovar l’informe de gestió, així com la gestió del rector i de la resta 
d’òrgans de govern». (annex IV) 
 
Punt 6. Debat i aprovació, si escau, dels objectius generals de la política 
universitària i de les línies generals pressupostàries 2008 



Presenta el punt el vicerector d’Economia i Comunicació, que fa referència a la 
documentació que acompanya la convocatòria. Manifesta que el marc d’elaboració se 
regeix per tres principis fonamentals: 
– Garantir el funcionament de totes les unitats. 
– Atendre els objectius de la política universitària i el seu Pla Estratègic. 
– Tenir Capacitat financera. 

Tot això dins del marc pressupostari prorrogat de la Generalitat Valenciana. 
A més, fa referència a les principals línies d’actuació que s’hi proposen i planteja una 
esmena, fruit de les converses amb representants sindicals. Pel que fa a les línies del 
PAS, hi afegeix: «es dedicarà el 2% de la massa salarial al llarg dels tres propers anys 
per a modificació de la plantilla dins d’un marc pluriennal. L’objectiu és anar 
equiparant les retribucions del total del personal d’administració i serveis amb els de la 
resta de les universitat públiques valencianes». 
Després d’una extensa exposició de les línies, recorda que, perquè es puguen dur 
endavant, no sols cal tenir la dotació pressupostària, sinó també la col·laboració de tots i 
totes els universitaris. 
S’obre un torn d’intervencions: 
Carlos de la Cruz destaca la satisfacció de Campus Jove amb les línies generals 
pressupostàries, ja que han vist incloses moltes de les propostes que traslladaren al 
Rectorat. Reitera la necessitat d’espais d’oci per als estudiants. 
Xavier Pallarés informa que el seu grup no votarà a favor de les línies, ja que no 
comparteixen temes com la formació a la carta, el parc científic i la transferència de 
coneixement per a crear empreses. 
Ressalta la necessitat, igual que ha fet altres anys, que la Universitat tinga una escola-
bressol per a tota la comunitat universitària. Demana que es faça un estudi sobre la seua 
necessitat i veure les solucions possibles. 
Sandra Ferri, en nom del BEA, qualifica de massa generals les línies, en un panorama 
de mínims, i fa algunes propostes concretes: 
Pel que fa a les biblioteques, demanen que estiguen obertes les 24 hores del dia en les 
dues darreres setmanes d’agost, la creació d’una filmoteca física o digital i que els 
departaments estiguen oberts per als estudiants que vulguen iniciar-se en la recerca. 
Demana que l’oferta cultural arribe millor als estudiants, així com que es prenguen les 
mesures perquè els estudiants estrangers coneguen la llengua pròpia. Pregunta per les 
característiques que tindrà el portal hipermèdia. A més, considera que la política 
lingüística de la Universitat es troba estancada i assenyala que encara no s’ha fet el 
Reglament d’usos lingüístics. 
D’altra banda, considera innecessària l’actualització del manual d’imatge corporativa. 
Ernest Cano no qüestiona les línies, però vol donar unes idees per a la confecció 
posterior del pressupost. En l’àmbit cultural, on s’estan fent moltes i bones coses, 
demana un esforç per acostar les activitat culturals als universitaris, així com donar 
suport a les activitats que es fan als centres.  
Pel que fa a les relacions internacionals, demana que es concrete, a l’inici de curs i amb 
el Centre d’Idiomes, una proposta formativa per als estudiants que se’n van d’Erasmus, 
així com potenciar i descentralitzar les oficines de relacions internacionals als campus. 



Pel que fa a la política lingüística, demana que es faça el Reglament d’usos lingüístics i 
es concrete el Programa d’Incentius per a la Docència en Valencià. Així mateix, demana 
el Pla de Prevenció de Riscos Laborals, com ja es va parlar en el Consell de Govern. 
Amparo Benavent planteja una preocupació que afecta a tots i a totes: la que suscita la 
transformació de plans d’estudis dels nous graus i la compatibilització amb els 
postgraus. Demana un estudi sobre les necessitats de professorat i la política que cal 
seguir perquè no s’hagen d’abandonar màsters ja implantats si no es poden cobrir amb 
el POD. 
José Miguel Gallego agraeix al vicerector l’esforç en el plantejament de les línies, però 
la valoració és que el PAS continua mantenint desconfiança amb l’equip rectoral, ja que 
continuen repetint-se coses d’anys anteriors. Afirma que quan hi ha millores per a la 
plantilla, la seua aplicació genera greuges i inseguretat. Demana més negociació. Pel 
que fa al fons social, demana noves actuacions, com les escoletes, i reivindica el paper 
de les biblioteques com a suport en la docència i la recerca en el nou model 
d’ensenyament superior. 
Francisca Abella recorda que fa un any demanaren que els cursos de formació del PAS 
anaren en hores de treball per tal de conciliar la vida laboral i familiar. Enguany s’ha 
inclòs i demana que es duga a la pràctica, així com que tots els cursos es facen públics, 
de manera que tot el PAS puga beneficiar-se de la formació. 
Remedios Espinosa proposa afegir-hi una esmena igual com s’inclou per al PDI: «es 
posaran en marxa mesures de suport per al PAS amb discapacitat». 
Àlvar Carpi llegeix un escrit, fet abans de l’esmena que ha presentat el vicerector, i pel 
qual demanaven l’equiparació amb la resta de les universitats públiques valencianes. 
Considera que l’esmena s’hauria d’haver presentat abans perquè pogueren valorar-la. 
Alfons Esteve valora positivament que s’hi haja inclòs l’esmena, encara que haja estat a 
última hora. Demana un pla global d’actuacions i una periodificació que es presente a la 
Mesa Negociadora. 
S’afegeix a les peticions d’un Pla d’Increment de la Docència en Valencià i 
d’elaboració del Reglament d’usos lingüístics. 
Ángel Ortí manifesta la seua satisfacció pel desenvolupament del Claustre, que li 
sembla constructiu, i assenyala que s’està donant una imatge prou unitària dels temes 
que preocupen. Pel que fa a les demandes que es fan, cal tenir en compte que hi ha 
restriccions pressupostàries, no hi ha capacitat de fer grans coses i el marge de maniobra 
és prou reduït. Li preocupa fonamentalment el tema de qualitat en la docència i com es 
reflectirà en les acreditacions públiques de cara al mercat internacional. Respecte als 
estudiants Erasmus, demana que la Universitat programe cursos de llengües amb la fi de 
que puguen assolir el nivell necessari. També, i pel que fa al programa “conèixer”, 
demana que es revise perquè augmente la seua eficàcia. 
El vicerector de Comunicació i Assumptes Econòmics respon les diverses qüestions 
plantejades: 
Assenyala que hi ha la previsió de potenciar els espais d’oci. Ja s’ha augmentat l’horari 
de les biblioteques i, pel que fa a les escoletes, afirma que la infraestructura de la 
Universitat no ho permet i s’està estudiant de passar-ho al fons social. Indica que està 
d’acord a acostar la cultura als campus, així com pel que fa les competències 
lingüístiques dels estudiants Erasmus. 



Afirma que caldrà plantejar la implantació dels graus i postgraus, no sols des del vessant 
de la docència. Pel que fa a la formació en horari laboral, hi està d’acord sempre que 
siga arrelada, amb limitació d’hores i que es puga fer compatible amb l’atenció al lloc 
de treball. Accepta l’esmena per al PAS amb discapacitat i, pel que fa a la millora de la 
qualitat, assenyala que la Universitat participa en totes les convocatòries. 
Vicent Martínez coincideix amb Ángel Ortí quant al desenvolupament del Claustre. 
Assenyala que ha quedat palès que la crítica constructiva és ben rebuda. No comparteix 
el fet que es parle de desconfiança i considera que per a tota la Universitat l’objectiu és 
comú. 
Teresa Bondia agraeix les noves línies de formació que es plantegen per al PAS, però 
nota l’absència d’un aspecte respecte a la modernització de l’administració: 
l’administració electrònica. Pel que fa al tema de l’homologació, afirma que caldrà 
negociar-ho, ja que no tots els col·lectius es veurien beneficiats segons foren les 
comparances. 
El vicerector de Comunicació i Assumptes Econòmics accepta les esmenes següents: 
– La Comissió de Política Lingüística elaborarà el Reglament d’usos lingüístics. 
– Es posaran en marxa mesures de suport al PAS amb discapacitat. 
– Es fomentaran els cursos d’idiomes per als estudiants. 

Finalment, demana el vot favorable a les línies. 
Se sotmet a votació i, per 100 vots a favor, 19 en contra i 8 abstencions, es pren l’acord 
següent: 
 
ACUV 5/2007: «Aprovar els objectius generals de la política universitària i les línies 
generals pressupostàries 2008». (annex V) 
 
 
Punt 7. Informe sobre el Pla Estratègic de la Universitat de València 
El rector presenta el punt i fa referència a la documentació que acompanya la 
convocatòria. Assenyala que aquest Pla marca els objectius generals de la Universitat en 
un període de quatre anys. Indica que està plantejat amb una visió de futur, tenint en 
compte els nombrosos canvis legislatius. Afirma que en el Pla han intervingut moltes 
persones, grups i institucions, i que ha tingut un caràcter molt participatiu. En aquesta 
presentació fa una crida als claustrals perquè hi facen les aportacions que consideren 
convenients. 
Fa èmfasi en la missió i la visió de la Universitat i resumeix els eixos en què 
s’estructura el Pla, així com les estratègies i línies de concreció que es poden ampliar i 
enriquir. 
Recorda que la idea de fer un pla va ser del primer equip de govern que va encapçalar, 
dirigit per la vicerectora d’aleshores, Matilde Fernández, que amb un grup de persones 
van fer una anàlisi de la situació perquè a l’hora d’elaborar el Pla hi haguera un marc de 
referència. 
Felicita a tots i a totes els que hi han participat ,encapçalats pels vicerectors Antonio 
Ariño i Enrique Bigné, i espera que, si el Pla té èxit, servisca com a element de 
referència per a ulteriors plans estratègics de la Universitat de València. 



S’obre un torn d’intervencions. 
Xavier Pallarés considera que l’exposició del Pla s’hauria d’haver fet en un Claustre 
monogràfic. Manifesta que votaran en contra, ja que, encara que estan a favor de la 
renovació pedagògica i la innovació educativa, estan en contra de l’espai europeu 
d’educació superior que marca la filosofia del Pla. Aquest espai fomenta la 
competitivitat privada i està en contra de l’autonomia universitària. És cert que el procés 
ha estat obert, però sempre dirigit per una concepció que té l’equip rectoral de la 
universitat i que no comparteixen. 
Ferran Jiménez fa referència als dos primers eixos, que parlen de grau i postgrau. 
Assenyala que comparteixen alguns dels punts, però no el fons, ja que considera que els 
canvis estan donant-se en el marc d’un procés de mercantilització a Europa. Considera 
que es devaluaran les actuals titulacions i desapareixeran algunes que es consideren no 
rendibles. Afirma que aposten per una universitat pública. Pel que fa als postgraus, 
assenyala que estaran sotmesos a la llei d’oferta i demanda i, tenint en compte els preus, 
estaran tancats als estudiants de les classes més populars. Considera que tot són bones 
intencions i res més. 
Josep Maria Escrivà intervé pel que fa a l’eix núm. 4. Ressalta la importància d’una 
recerca de qualitat i el compromís, com a institució pública, amb la societat, 
incrementant la col·laboració amb el teixit productiu valencià, però sense supeditar la 
investigació als interessos empresarials. Sembla que s’hi planteja que la Universitat 
funcione com una empresa. Cal parlar de les condicions laborals d’investigadors i 
investigadores, i reiterar que tota la investigació feta no vaja en contra dels valors que la 
Universitat defensa. 
Antoni J. Cerdà està en contra que es limite el temps de les intervencions. Pel que fa a la 
línia 18, espera que vaja endavant. Manifesta excepticisme respecte a les pràctiques en 
empresa generalitzades i demana informació sobre habitatges, ajudes i beques per a 
estudiants, així com sobre de quina manera es pensa potenciar la participació estudiantil 
en el nou marc. 
Cristina Adrià planteja quina és la situació en què quedarà la docència en valencià, 
sobretot en els postgraus. També pregunta per quines mesures es prendran pel que fa a 
la qualitat ambiental. 
Carlos de la Cruz, com a representant de Campus Jove, considera necessari aquest Pla 
Estratègic, que té el valor afegir que s’ha fet des de la mateixa Universitat. El que hi 
hauria d’haver ara és la voluntat de l’equip rectoral de dur-lo endavant. Pel que fa als 
temes de comunicació, el Pla en fa incidència, ja que s’ha observat que era una de les 
mancances. Demana també que hi haja més informació per als estudiants sobre els 
diferents serveis que presta la Universitat. 
José Ramos, com un dels participants en l’elaboració del Pla, agraeix la tasca feta. 
Destaca que és un pla respectuós amb els valors de la institució i ambiciós, ja que pretén 
situar la Universitat en les millors condicions, i és proactiu, ja que tracta d’anticipar els 
canvis en l’entorn i les seues conseqüències. 
No està d’acord amb el que s’ha dit sobre que vaja només en la línia de l’espai europeu 
d’ensenyament superior, sinó que tracta d’anar cap a una millora de les estructures, dels 
procediments i de la comunicació. Detalla els reptes que té la institució i planteja 
estratègies per assolir aquests reptes. És un pla obert que caldrà desplegar després en 
centres i serveis. 



A més, demana un lideratge clar de l’equip de direcció i fa una crida perquè tots els 
universitaris facen seu aquest pla. 
El rector agraeix totes les intervencions que hi ha hagut per part dels estudiants, tot i que 
siguen crítiques pel que fa a algunes qüestions. La Universitat de València, com a 
universitat pública, no té opció pel que fa a l’espai europeu d’ensenyament superior. 
Quant als riscos de la introducció de les forces empresarials, assenyala que cal tenir en 
compte que els estudiants s’han d’inserir en el món laboral. Quant als habitatges, 
informa que s’ha signat un acord amb la ministra, però no amb la Generalitat, per la 
qual cosa es troba paralitzat. Quant a les titulacions, indica que el Govern ha dissenyat 
les línies que marcaran els títols de les universitats espanyoles. 
El Claustre es dóna per assabentat de l’informe sobre el Pla Estratègic de la Universitat 
de València (annex VI) ACUV 06/2007. 
 
Punt 8. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: 

Comissió d’Estatuts: 
1 membre del personal d’administració i serveis claustral 

Junta Electoral: 
1 membre titular del PDI no funcionari o no doctor 
2 membres suplents del PDI funcionari doctor 
1 membre suplent del personal d’administració i serveis 
2 membres suplents dels estudiants o estudiantes 

Jurat de Selecció de Becaris: 
3 estudiants o estudiantes amb la condició de becaris o becàries 

 
ACUV 07/2007: «Elegir com a membre de la Comissió d’Estatuts, en representació del 
personal d’administració i serveis claustral, María Amparo Gallel Romero (Facultat de 
Ciències Socials)». 
 
ACUV 08/2007: «Elegir com a membres de la Junta Electoral de la Universitat els 
següents: 
 
TITULARS 
PDI no funcionari o no doctor: 
– Mercedes Casp Hervás (EU de Magisteri Ausiàs March) 

 
SUPLENTS: 
PDI funcionari doctor: 
– Adela de los Reyes Mauri Aucejo (Facultat de Química) 
– Gemma Fabregat Monfort (Facultat de Dret) 

PAS: 
– Raquel Signes Pérez (Servei d’Extensió Universitària) 

Estudiants: 
– Manuel Vega Cogollos (Facultat de Dret) 
– Vacant» 

 



ACUV 09/2007: «Elegir com a membres del Jurat de Selecció de Becaris de l’Estat els 
estudiants següents: 
– María Amparo Pérez Roda (Facultat de Ciències Biològiques) 
– Saúl Ivars Pelegrí (Facultat de Filologia, Traducció i Interpretació) 
– Vacant» 

 
 
Punt 9. Torn obert de paraules 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
I, com que no hi ha més assumptes de què tractar, es clou la reunió a les 15.30 hores, de 
la qual com a secretària general done fe i, amb el vistiplau del president, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
Francisco Tomás Vert 

 


