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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA DEL DIA 17 DE JULIOL DE 2008 
 
 
A la ciutat de València, a les 10 hores del dia 17 de juliol de 2008, 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 de membres de la mesa del Claustre: 

- un PAS titular, 
- dos PDI funcionaris doctors suplents, i 
- dos representants dels estudiants claustrals i els suplents corresponents.  

Punt 2. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: 
Comissió de Reclamacions: 

2 catedràtics o catedràtiques d’universitat. 
Junta Electoral: 

2 estudiants suplents i 
1 PDI no funcionari o no doctor titular i suplent. 

Punt 3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió d’11 de març de 2008. 
Punt 4. Informe del rector. 
Punt 5. Informe del síndic de greuges. 
Punt 6. Debat sobre l’informe de gestió presentat pel rector i aprovació, si escau, de la seua 

gestió i la gestió de la resta d’òrgans de govern. 
Punt 7. Debat i aprovació, si escau, del Pla Operatiu 2009 (document orientador de la política 

general universitària i del pressupost de l’exercici 2009). 
Punt 8. Informe sobre l’elaboració del Pla d’Igualtat de la Universitat de València. 
Punt 9. Torn obert de paraules. 
 
El president indica que el Claustre està vàlidament constituït, ja que s’ha comptabilitzat 
l’assistència del nombre de claustrals necessari (tenint en compte les vacants i les absències 
justificades per baixes temporals o permisos oficials dels quals hi ha constància a l’inici de 
sessió, la majoria absoluta és de 139 claustrals.). Comunica que moderarà la sessió la 
professora Belén Abarca González. 
 
Pren la paraula la secretària general per nomenar interventors d’urna i de sala.  
 
Seran interventors d’urna les persones següents: 
–Per a l’urna del PAS i dels becaris d’investigació: Francisca Abella Rebull i Luis Azcón 
Sánchez. 
–Per a l’urna dels estudiants: Marta Sánchez Gomis i Illa Senón Llinares. 
–I per a les urnes del PDI: Joan Vicent Pelechano Fabregat, Pablo Pérez García, José Esteban 
Peris Ribera i Desamparados Pons Martí. 
 
I seran interventors de sala: A. Olga Quiñones Fernández, Juan Antonio Raga Esteve, José 
Ramos López i María del Carmen Recio Iglesias. 
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Punt 1. Elecció de membres de la mesa del Claustre: 
- un PAS titular, 
- dos PDI funcionaris doctors suplents i 
- dos representants dels estudiants claustrals i els suplents corresponents.  

 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la moderadora indica que s’hi han 
presentat les candidatures següents: 
- Estudiants (titulars): José Daniel Martínez Mondéjar i Marc Xelvi Pérez. 
- PAS (titular): Fuensanta Doménech Roda. 
 
Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
- José Daniel Martínez Mondéjar i Marc Xelvi Pérez: 4 vots a favor, 3 en blanc i 7 vots nuls. 
- Fuensanta Doménech Pérez: 23 vots. 
 
Per la qual cosa s’adopta l’acord següent:  
 
Proclamar membres de la mesa del Claustre els claustrals següents ACUV 8 /2008: 
 
TITULARS 
PAS: 
- Fuensanta Domenech Roda (Servei d’Informàtica). 
Estudiants: 
- Marc Xelvi Pérez (Facultat d’Economia). 
- José Daniel Martínez Mondejar (Facultat de Dret). 
 
SUPLENTS: 
PDI funcionari  doctor: 
-Vacant. 
-Vacant. 
Estudiants: 
- Vacant. 
- Vacant. 
 
Punt 2. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: 

Comissió de Reclamacions: 
2 catedràtics o catedràtiques d’universitat. 

Junta Electoral: 
2 estudiants suplents i 
1 PDI no funcionari o no doctor titular i suplent. 

 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures, s’hi han presentat les que segueixen: 
 
Comissió de Reclamacions: 
- Carmen Carda Batalla. 
- Manuel Ortells Ramos. 
 
Junta Electoral: 
Estudiants o estudiantes suplents. 
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- Cap candidatura. 
PDI no funcionari o no doctor titular i suplent. 
Titular: Eulalia Martínez Fernández (EU de Magisteri «Ausiàs Marc»). 
Suplent: Adela Costa Català (EU de Magisteri «Ausiàs Marc»). 
 
 
Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
Comissió de Reclamacions: 
- Carmen Carda Batalla, 111 vots. 
- Manuel Ortells Ramos, 108 vots. 
 
Junta Electoral: 
PDI no funcionari o no doctor titular i suplent. 
Titular: Eulalia Martínez Fernández (EU de Magisteri «Ausiàs Marc»), 77 vots. 
Suplent: Adela Costa Català (EU de Magisteri «Ausiàs Marc»), 74 vots. 
 
 
Per la qual cosa s’adopten els acords següents: 
Proclamar membres de la Comissió de Reclamacions ACUV 9 /2008: 
Carmen Carda Batalla, catedràtica d’universitat de Patologia. 
Manuel Ortells Ramos, catedràtic d’universitat de Dret Processal. 
 
Proclamar membres de la Junta Electoral ACUV 10 /2008: 
PDI no funcionari o no doctor: 
Titular: Eulalia Martínez Fernández (EU de Magisteri «Ausiàs Marc»). 
Suplent: Adela Costa Català (EU de Magisteri «Ausiàs Marc»). 
Estudiants: 
Suplents: 
-Vacant. 
-Vacant. 
 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió d’11 de març de 2008. 
 
La secretària general comunica al Claustre que, dins el termini reglamentari, no s’ha presentat 
cap esmena a l’acta, que ha estat penjada al web de la Secretaria General i, per tant, es pren 
l’acord següent: 
«Aprovar l’acta de la sessió del Claustre del dia 11 de març de 2008» (ACUV 11/2008). 
 
Punt 4. Informe del rector. 
 
El rector informa sobre els esdeveniments més importants que hi ha hagut des del darrer 
Claustre. 
 
- Situació econòmica. La Generalitat va convocar els rectors de les universitats públiques per 
tractar sobre aquesta situació delicada. En la reunió, la Generalitat va reconèixer un deute 
amb les universitats d’uns 800 milions d’euros. Els acords que es proposaren per finançar  
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aquest deute consideraven un calendari de devolució que començava en 2009 i finalitzava en 
2022, de manera que el deute es repartia en aquestes anualitats.  
Això no significa que la Universitat rebrà més diners, sinó que correspon als que ja s’haurien 
d’haver rebut. 
Amb aquest reconeixement es dóna per liquidat el pla pluriennal de finançament. 
S’espera que amb aquest acord, en un parell d’anys, començaran a disminuir els problemes de 
tresoreria. 
Abans de signar el document es va demanar l’autorització al Consell de Govern. 
Els compromisos de tresoreria per a 2009 són delicats perquè ja no hi ha un document de 
referència per a saber com estructurar el pressupost de la Universitat, ja que no hi ha un pla de 
finançament, tot i que s’ha dit que les quantitats no seran inferiors a les que corresponien 
segons aquest pla pluriennal ja extingit. La Generalitat s’ha compromès a reunir-se amb els 
equips econòmics de les universitats per estudiar un nou pla de finançament. 
 
- Modificació d’estudis. Pel que fa a l’adaptació al procés de Bolonya, s’han presentat ja a 
l’ANECA, per a la seua verificació, al voltant de 200 titulacions, de les quals s’han aprovat 
un 90%, la majoria presentades per les universitats privades. De les públiques, només la 
Carlos III ha presentat completa la seua oferta, i la de Saragossa i la Pomeu Fabra algunes 
titulacions. Les universitats privades en faran publicitat dient que són les que millor s’adapten 
als nous temps. 
A la Universitat s’han constituït les comissions elaboradores dels plans d’estudis (CEPE), que 
ja hi treballen i a les quals agraeix la tasca que duen a terme. Aquestes CEPE faran la 
proposta del pla i la comunitat universitària hi podrà intervenir mitjançant el procediment de 
què ens hem dotat. 
Per a l’oferta s’haurà de tenir en compte la demanda d’estudis i també l’entrada en el mercat 
de treball dels egressats, tot això tenint en compte els mitjans de què es disposa. 
Tot això està superposat a l’oferta de postgrau i doctorat, que ha de ser una aposta de futur per 
a la Universitat, que haurà d’oferir una formació atractiva per als estudiants. 
Fa una crítica a la manera com s’ha dut aquest procés de reforma des del govern de l’estat, 
però hi ha decrets que marquen que el curs 2010-2011 hauran d’estar implantades les 
titulacions adaptades al pla de Bolonya, i fa una crida perquè l’oferta siga amb el nivell 
d’excel·lència que ha mantingut la Universitat des de fa temps. 
 
- S’ha constituït l’Associació d’Universitats Públiques Valencianes, que agrupa les cinc 
universitats públiques. La seua finalitat és cohesionar el sistema públic, la cooperació entres 
les institucions i la defensa del sistema públic. El primer pas ha estat l’acord per a emetre el 
certificat d’estudis universitaris inicials, que reconeixerà els estudiants que hagen cursat 120 
crèdits en qualsevol d’aquestes universitats. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Javier Pallarés, pel que fa a la qüestió econòmica, reconeix que el rector va presentar el 
conveni al Consell de Govern. La SEPC van ser els únics que no hi van donar el vistiplau, 
perquè consideren que no s’ha solucionat res. Consideren que les universitats públiques 
haurien d’haver plantejat una sèrie d’exigències per intentar canviar la política neoliberal del 
govern de la Generalitat, que du endavant projectes com la VIU i dóna suport explícit a la 
Universitat Catòlica. 



 5 

Opina que la resposta a la Generalitat hauria de ser de tota la universitat i considera que l’acte 
d’inauguració de curs seria un bon moment per manifestar-nos. 
Pel que fa a l’EEES, reconeix l’existència dels decrets i, encara que estan en contra del 
procés, han participat en aquelles comissions en què els han deixat. El problema és el model 
d’educació que es planteja, ja que gira essencialment cap al mercat laboral. 
 
Lluís Hurtado, com a membre del BEA, reitera el suport a la signatura del conveni que ja van 
donar en el Consell de Govern del mes de març, com una qüestió de mera supervivència, ja 
que s’havia arribat a una situació en què no hi havia cap altra solució. 
Considera que el govern de la Generalitat ha buscat la debilitat de les universitats públiques i 
les obliga a treballar amb capital privat. Això suposa implantar la reforma dels plans d’estudis 
de la manera més perjudicial per a la Universitat. 
Pel que fa a la convergència europea, fa una crida a l’elaboració d’unes titulacions dignes per 
als estudiants, però veu un perill quan es parla d’excel·lència, ja que es pot confondre amb 
elitisme. 
Fa esment del màster de capacitació per a l’ensenyament secundari. 
 
El rector agraeix a les persones que han intervingut pel seu tarannà institucional, encara que 
des d’una perspectiva crítica. 
Respecte al fet si es farà o no a la Universitat l’obertura oficial institucional del curs, encara 
és una incògnita, però s’espera que sí. 
Pel que fa als guanys d’haver signat el conveni econòmic, reconeix que n’hi ha alguns, com la 
garantia per a 2008, i que els acords complementaris de tresoreria s’estan complint. 
Respecte a la convergència i al màster de secundària, informa que enguany encara hi haurà 
CAP i que per a l’any següent serà el màster. Aquest haurà de tenir un preu raonable, ja que 
és necessari per a exercir una professió. 
Sobre l’excel·lència considera que la Universitat de València ha de mantenir l’oferta que ha 
tingut com a universitat pública, al servei dels ciutadans, i si és el cas, millorar-la. 
 
 
Punt 5. 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. 
Recorda que l’informe comprèn el període de l’1 d’octubre de 2006 al 30 de setembre de 
2007, i reitera que el codi ètic de comportament de la Sindicatura ha estat crear un clima de 
cordialitat, diàleg i comprensió entre els membres de la comunitat universitària. 
Manifesta que en la memòria hi ha pocs casos recollits, ja que han actuat majoritàriament per 
la mediació directa i, a més a més, la forma d’actuar de la Sindicatura és molt immediata. 
Pel que fa als estudiants, destaca la importància que coneguen les normatives que garanteixen 
els seus drets, ja que això podria estalviar problemes. Així mateix, i pel que fa a 
l’incompliment de la docència en valencià en algunes assignatures, recomana informar-ne els 
departaments, ja que a vegades és impossible fer aquesta docència. 
Recorda que defensen el principi de llibertat d’expressió, però sempre amb el màxim respecte 
a la cortesia acadèmica. 
Informa també dels fòrums en què han participat, tant a l’estat com a la Xarxa Vives, i han 
estat també convidats per algunes institucions europees, fet que posa de manifest el 
reconeixement que té la Sindicatura. 
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Així mateix, informa que el proper any la reunió de síndics de la Xarxa Vives tindrà lloc a 
València i compta amb el suport del rector. 
 
Després de la intervenció del síndic de greuges, el Claustre ha conegut l’informe elaborat pel 
síndic de greuges sobre les activitats de la Sindicatura al llarg del curs 2006-2007, que 
s’adjunta com a annex II.  ACUV 12/2008. 
 
Punt 6. Debat sobre l’informe de gestió presentat pel rector i aprovació, si escau, de la seua 
gestió i la gestió de la resta d’òrgans de govern. 
 
Presenta el punt el rector, que fa referència a la documentació que acompanya la 
convocatòria. 
Manifesta que l’informe de gestió té una finalitat doble: d’una banda, fer conèixer a la 
comunitat universitària les accions realitzades l’any passat, i d’altra banda, fer un balanç del 
que queda per fer. 
Per aconseguir això, el Pla Estratègic de la Universitat de València 2008-2011 ha constituït 
una eina imprescindible. 
L’informe s’ha vertebrat al voltant de quatre grans nivells: les funcions, les persones que 
treballen i estudien a la Universitat, els recursos i les polítiques principals de caràcter general 
de la institució. 
L’informe, que recull tota l’activitat de la institució, és un reconeixement a l’esforç de les 
persones que treballen a la Universitat. 
Comença amb la informació desagregada de la dimensió i la talla de la Universitat, que es 
desenvolupa en diferents capítols. 
 
Cal destacar-ne el que segueix: 
- Aspectes relacionats amb la docència: entre altres, accés de nous estudiants, reforma de 
plans d’estudis, demanda d’estudis, taxa d’egressats, postgraus propis. 
- Investigació: fa esment, entre altres, de l’increment dels recursos propis destinats a la 
investigació, convenis i contractes, tesis defensades, publicacions, instituts de recerca i parc 
científic. 
- Personal: hi destaca el programa de jubilació incentivada, tant per a PDI com per a PAS.  
Pel que fa al PDI, el nombre total s’ha estabilitzat en els darrers anys, i hi ha hagut un 
increment significatiu del nombre de catedràtics i catedràtiques. 
Pel que fa al PAS, hi ha hagut millores en les condicions de treball i promocions. Reconeix 
que hi ha un nombre important d’interins i assenyala que es treballa en polítiques per 
disminuir aquest nombre. 
- Economia: hi destaca el deute acumulat des de 2004, així com el grau de liquidació del 
pressupost, i els grans problemes que es pateixen pel que fa a tresoreria. Considera molt bona 
la gestió de l’equip econòmic, ja que aquests greus problemes no han interferit de manera 
important en la vida quotidiana de la Universitat. 
- Infraestructures: pel que fa a grans obres, s’han iniciat les que corresponen al complex 
Facultat de Ciències Socials/Escola de Magisteri i les de l’ETSE, i està pràcticament 
finalitzada l’Escola de Fisioteràpia. També cal destacar les reformes de la Facultat de 
Medicina i de la Facultat de Psicologia, així com les actuacions al campus de Burjassot. Així 
mateix, ja s’ha inaugurat el Centre de Formació i Qualitat «Sanchis Guarner» i el Palau de 
Cerveró, que allotja l’Institut d’Història de la Medicina i la Ciència «López Piñero». 
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- Dimensió internacional de la Universitat. Informa que la Universitat de València és la 
segona universitat europea en recepció d’estudiants Erasmus, encara que el nombre dels 
nostres estudiants que s’acullen a aquest programa és menor. També ha augmentat el nombre 
d’estudiants estrangers de grau, postgrau i doctorat.  
Hi destaca la inauguració de la seu de l’Institut Confuci, i la celebració a la Universitat del 
IXX Certamen Europeu de Joves Investigadors. 
 
Fa un resum dels serveis i activitats que la Universitat ofereix, tant als membres de la 
comunitat universitària, com a la societat. 
 
Afirma que tot el que figura en la documentació és fruit i resultat de la tasca feta per vora 
7.000 treballadors i treballadores i de vora 50.000 estudiants. 
 
S’obri un torn d’intervencions. 
 
Javier Pallarés fa esment de la ràtio professor/estudiant que ha plantejat el rector i considera 
que el plantejament no ha estat adequat. Opina que es podria haver fet una avaluació del que 
han suposat els cursos d’innovació educativa. 
Pel que fa a l’adaptació a l’EEES, i encara que reconeix que el govern de l’estat n’ha marcat 
els terminis, manifesta que els estudiants han tingut complicacions per poder treballar en les 
CEPE, i que el temps per als debats ha estat molt reduït. Considera que l’actuació ha estat 
posar per davant de tot el tema del mercat laboral, i opina que hi haurà precarització laboral 
per als graduats i elitització dels màsters. 
Quant a la política lingüística, reitera que continua havent-hi incompliments en la docència; 
es va suspendre el sistema de control de la docència en valencià i no s’ha establert cap 
mecanisme per a substituir-lo. 
Recorda que hi ha dues qüestions que haurien d’estar en funcionament i que no ho estan: el 
pla d’increment de la docència en valencià i el reglament d’usos lingüístics. 
Considera també que ha estat un error convocar places per al PDI on el perfil lingüístic no 
està estipulat. 
 
José Miguel Gallego demana aclariments sobre el nombre total d’efectius de la plantilla del 
PAS ja que, d’una banda, es parla de plantilla ocupacional i, de l’altra, de llocs de treball. 
Respecte a la negociació de llocs de treball s’ha reconegut que no s’ha arribat a acords amb 
les seccions sindicals, i això li sembla greu, perquè fa anys que no hi ha acords en aquest 
tema, encara que després s’aprove en el Consell de Govern. 
Pel que fa a l’estabilització del personal interí, considera que es fa amb molta lentitud. I 
respecte a la conciliació de la vida laboral i familiar, opina que s’hauria de practicar una 
política més ambiciosa. 
Felicita l’equip rectoral per la creació de la Unitat d’Igualtat. 
Pel que fa a biblioteques manifesta el malestar del personal, ja que no els han arribat les 
millores retributives, no figuren en el Pla Estratègic, i tenen un alt grau d’inestabilitat laboral, 
entre altres qüestions. 
Respecte a les dades que conté l’informe, considera que el percentatge de fons automatitzats 
està estancat. Hi figuren dades de préstec i nombre d’usuaris, però no s’hi inclouen les 
consultes a les revistes electròniques i a les bases de dades. Tampoc no s’hi esmenta la tasca 
que duen a terme les unitats d’informació bibliogràfica. 
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Com a mostra del malestar afegeix que es va enviar un escrit al vicerector responsable de 
biblioteques per tractar aquests temes, i no hi ha hagut cap resposta. 
 
Miquel Coll felicita el rector per l’informe, que ha estat ampli i alhora concret. 
Agafant com a referència la classificació de la Universitat de València segons els rànquings 
que s’han fet públics, considera que el tractament que rep de la Generalitat Valenciana és 
molt dolent. Opina que el fet d’aprovar el pagament del deute a 14 anys no és garantia de res, 
i manifesta la solidaritat amb la institució i fa una crida a PAS, PDI i estudiants perquè 
prenguen mesures. 
Llegeix un escrit signat per 544 membres del personal d’administració i serveis, referit als 
problemes econòmics de les universitats públiques, i en concret a la de València, per 
l’actuació de la Generalitat, on s’exigeix el pagament immediat del deute, així com el 
pagament puntual de les anualitats. 
D’altra banda, demana a la Universitat que s’utilitze més el correu electrònic a l’hora d’enviar 
invitacions als actes, per estalviar paper. 
 
Remedios Espinosa felicita el rector, l’equip rectoral i els col·lectius de la Universitat que han 
fet possible tota la tasca que es reflecteix en l’informe de gestió. També felicita tot l’equip 
que ha treballat en el document sobre mesures per a la integració del PDI amb discapacitat, 
per l’agilitat en la seua elaboració i aprovació.  
Però recorda que en el Claustre del juliol de 2007 va proposar una esmena a les línies 
generals pressupostàries, que es va acceptar, en l’apartat del PAS, d’un tractament semblant 
al del PDI, però durant aquest any no s’ha establert cap mesura en aquest sentit; pregunta si la 
proposta va caure en l’oblit. 
 
Alfons Esteve, del col·lectiu del PAS, fa les consideracions següents: 
- Hi ha aspectes positius en el període a què correspon l’informe, com és ara l’acord 
d’estabilitat per al PAS major de 58 anys, la transformació del grup E en D i el programa 
d’incentivació a la jubilació. 
- D’altra banda, hi ha compromisos bàsics que l’equip rectoral va assumir l’any anterior, i que 
no s’han materialitzat, com les mesures de suport al PAS amb discapacitat i, sobretot, l’acord 
de dedicar el 2% de la massa salarial per a l’equiparació de les retribucions del PAS amb la 
resta de les universitats valencianes. 
Anuncia l’abstenció, però no amb una connotació negativa, sinó entesa com un vot de 
confiança que es compliran les propostes. 
Com a treballador del Servei de Política Lingüística, pregunta per l’estat de dos manaments 
estatutaris: el reglament d’usos lingüístics i el pla d’increment de la docència en valència, que 
ja fa temps l’equip de govern es va comprometre a fer. 
 
Rafael Ballesteros, com a director de departament, intervé per reconèixer l’esforç que ha fet 
l’equip rectoral en l’estabilització dels investigadors i investigadores Ramón y Cajal, bé com 
a professorat, quan hi ha hagut places, bé com a contractats per la Fundació General. 
 
El rector respon a les intervencions matisant que algunes de les preguntes ja estan contestades 
en la memòria i altres són valoracions totalment respectables. 
Quant a la intervenció de Javier Pallarés, reconeix que té raó en el tema de les ràtios, però ja 
ha dit que és una mitjana. Pel que fa a la innovació educativa, en la memòria s’hi fa 
referència, però considera que és interessant el que s’ha dit. 
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Quant a la docència en valencià, el preocupa el pla d’increment i, pel que fa al reglament 
d’usos lingüístics, espera que es podrà concloure abans d’un any. 
Sobre el fet que no s’arribe a acords en Mesa Negociadora, recorda que al llarg de l’any s’ha 
arribat a diversos acords, però mai sobre llocs de treball, i això significa que el diàleg no està 
resolt, ni per una part ni per l’altra. De tota manera, en la memòria figuren desagregades les 
dades respecte als canvis en els llocs de treball. 
Pel que fa a biblioteques, no hi ha voluntat de discriminar cap col·lectiu, i les polítiques de 
millora són les que permeten els recursos disponibles. 
Agraeix a Miquel Coll el tarannà de la seua intervenció i recorda que en les seues actuacions 
davant la Generalitat el condiciona el fet que la Universitat ha d’afrontar els compromisos 
adquirits, incloent-hi les nòmines. Esmenta el fet que les cinc universitats públiques no tenen 
la mateixa situació ni en grandària ni en dispersió. 
Respecte al que ha apuntat Alfons Esteve, sobre compromisos no satisfets, hi ha qüestions 
que estan en procés de negociació, però hi ha voluntat de fer tot el que està compromès. 
Sobre el suport crític a través de l’abstenció recorda que l’informe és sobre l’actuació de tota 
la institució i demana que aquest aspecte siga considerat a l’hora d’emetre el vot. 
Demana el vot favorable a l’informe. 
 
Sotmès a votació, el resultat és el que segueix: 
Vots a favor: 63. 
Vots en contra: 7. 
Abstencions: 19. 
 
Per tant, el Claustre adopta el següent ACUV 13/2008: «Conèixer l’informe de gestió, així 
com la gestió del rector i de la resta d’òrgans de govern, segons el document que s’adjunta 
com a annex III.» 
 
 
Punt 7. Debat i aprovació, si escau, del Pla Operatiu 2009 (document orientador de la política 
general universitària i del pressupost de l’exercici 2009). 
 
Presenta el punt el vicerector d’Economia Máximo Ferrando, que fa referència a la 
documentació que acompanya la convocatòria. 
Fa esment de l’article 83 dels Estatuts, com a manament per a presentar aquest punt al 
Claustre. 
Indica que els objectius del Pla Estratègic 2008-2011 es desenvolupen en el Pla Operatiu, que 
es desplega en 14 plans sectorials amb els programes pressupostaris d’actuació. 
Indica que el document està estructurat en tres parts: 

- Propòsit del Pla Operatiu. 
- Previsions econòmiques d’ingressos i despeses. 
- Orientació política del pressupost. 

Tot seguit, passa a desenvolupar cada una d’aquestes parts. 
Anuncia que, segons les dades que figuren en la documentació, el pressupost de l’any que ve 
serà molt restrictiu, encara que la Universitat ha de continuar donant el millor servei 
d’ensenyament superior públic possible. 
 



 10 

S’obri un torn d’intervencions. 
 
Ernest Cano manifesta que de la presentació del document es difícil extraure quines són les 
prioritats de la Universitat. Demana, per a un altre any, que a l’inici dels documents hi haja 
una pàgina on s’explicite quines són les prioritats de la Universitat a l’hora de confeccionar el 
pressupost. 
Fa referència al tractament donat a la dedicació docent del PDI en el marc de l’EEES, ja que 
en aquest marc s’han de considerar altres tipus de tasques diferents de les actuals, però que no 
estan regulades enlloc. Considera que valdria la pena dedicar temps a aquesta qüestió per 
arribar a un model consensuat. 
L’única referència que ha trobat al document està dins l’apartat del Pla sectorial d’economia, 
on s’emmarca en la contenció de despesa de personal. Hi troba a faltar més connexió amb 
l’objectiu de treballar millor conjuntament. 
Fa referència al document de Consell de Govern en què s’aprova que la dedicació docent del 
PDI seria de 18 crèdits. Considera que això s’hauria de considerar com a objectiu i connectar-
lo amb la millora de la vida laboral. 
Pel que fa a la política lingüística, i respecte al pla de promoció de la docència en valencià, no 
ha observat cap línia d’incentius positius. 
Respecte a la política de PDI, s’hi parla de disposar d’una plantilla més ben dimensionada per 
atendre necessitats estructurals, però en aquest moment aquestes necessitats estan canviant. 
Considera que s’hauria de fer un esforç per redimensionar aquestes necessitats estructurals 
amb l’objectiu de disminuir les diferències existents entre els centres. 
 
El vicerector d’Economia li respon que, quant a la introducció que s’ha demanat on haurien 
de figurar les prioritats, es tindrà en compte per a l’any vinent. De tota manera, la idea de 
l’equip de direcció es fer tot allò que s’hi planteja amb els recursos de què es disposen. 
Respecte a la política del PDI, s’estan fent simulacions sobre la situació de la plantilla, però 
fins que no es troben els nous plans damunt la taula serà complicat concretar més aquest 
aspecte. Així mateix, no es coneix quin serà el finançament per a implantar la reforma i, per 
tant, la concreció resulta complicada. 
Pel que fa als incentius a la docència en valencià, considera que s’haurien de donar, dins els 
departaments que puguen fer-ho, al professorat que faça classes en valencià per primera 
vegada. És complicat parlar d’incentius si no se sap si es podran assolir. 
 
Se sotmet a votació la proposta i, per 62 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, el 
Claustre adopta el següent ACUV 14/2008: «Conèixer el Pla Operatiu 2009 (document 
orientador de la política universitària i del pressuspost de l’exercici 2009), que s’adjunta com 
a annex IV.» 
 
 
Punt 8. Informe sobre l’elaboració del Pla d’Igualtat de la Universitat de València. 
Presenta el punt el rector, que llegeix l’informe recollit en l’annex V a l’acta. 
 
Per tant, el Claustre ha conegut l’informe sobre l’elaboració del Pla d’Igualtat de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex VI. ACUV 15/2008. 
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Punt 9. Torn obert de paraules. 
 
Lluís Hurtado, com a membre del BEA, manifesta que falta comunicació amb els estudiants, 
tant entre els representants estudiantils i la resta d’estudiants, com des del mateix Consell de 
Direcció i els serveis. 
Demana a la institució que els proporcione els mitjans per a poder complir aquesta tasca i així 
mateix demana que el Consell de Direcció s’ocupe també d’aquesta tasca de comunicació. 
Manifesta que les mesures que proposa són de cost 0, com ara accedir als correus del 
pregoner, revitalitzar els fòrums oberts, bústia de suggeriments i un espai en el Nou Dise. 
Un exemple d’aquesta falta de comunicació ha estat l’EEES, que ha rebut moltes queixes per 
manca d’informació. 
 
Daniel González, com a coordinador de l’Assemblea General d’Estudiants, informa que ja 
s’ha constituït enguany. L’AGE és el màxim òrgan de representació dels estudiants i espera 
que d’ara endavant serà l’instrument bàsic de debat i presa de decisions dels estudiants per 
aconseguir la Universitat que tots volem. 
En aquests moments estan en procés d’autoregulació i el seu propòsit és aprovar unes pautes 
de treball. Destaca algunes qüestions que volen treballar: 
- La defensa dels estudiants i la Facultat de Medicina de la Universitat davant les ingerències 
de la Universitat Catòlica. 
- La defensa dels llicenciats i estudiants de Filosofia davant la reducció d’hores d’aquesta 
matèria en secundària. 
- La defensa dels estudiants en Filologia Catalana per al reconeixement dels seus títols en les 
oposicions a l’ensenyament primari i secundari. 
- Així mateix, volen presentar un escrit de suport a l’equip rectoral i de crítica a la Generalitat 
Valenciana per tota la qüestió del finançament que s’ha fet avui palès en el Claustre. 
Manifesta que treballaran amb esperit constructiu i de manera consensuada per continuar 
tenint la millor universitat pública. 
 
S’alça la sessió a les 15 hores i 10 minuts. 
 
 
Vist i plau 
El rector, 
 
 
 
 
 
Francisco Tomás Vert 


