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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2009 
 
 
A la ciutat de València, a les 10 hores del dia 16 de juliol de 2009, 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 representant del personal d’administració i serveis, suplent 
– dos representants del PDI funcionari doctor suplents 
– dos representants dels i les estudiants claustrals, suplents 
Punt 2. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions, ordinària i monogràfica, 
de 24 de març de 2009 
Punt 3. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats 
Comissió d’Estatuts: 
1 representant del PDI funcionari doctor claustral 
1 representant dels becaris d’investigació claustral 
Comissió d’Investigació: 
1 representant del personal investigador en formació 
Comissió de Professorat: 
1 representant dels becaris d’investigació 
1 representant dels estudiants 
Junta Electoral: 
1 representant del PDI funcionari doctor, suplent 
1 representant dels estudiants titulars i dos suplents 
Jurat de Selecció de Becaris: 
3 estudiants o estudiantes amb la condició de becaris o becàries 
Punt 4. Informe del rector 
Punt 5. Aprovació, si escau, del Reglament d’eleccions a Claustre 
Punt 6. Informe del president de la Junta Electoral 
Punt 7. 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 8. Debat i aprovació, si escau, dels objectius generals de la política 
universitària i de les línies generals pressupostàries 2009 
Punt 9. Torn obert de paraules 
 
El president indica que el Claustre està vàlidament constituït per tal com 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 la sessió, la majoria absoluta és de 141 claustrals). 
Comunica que moderarà la sessió Juan Antonio Lloret Badia. 
 
Pren la paraula la secretària general per nomenar interventors d’urna. Seran 
interventors d’urna les persones següents: 
– Per a l’urna del PDI: Jesús Alcolea Banegas, Luis Aparicio Bellver, Francesc 
Arándiga Llaudes i Juan José Baeza Baeza. 
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– Per a l’urna del PAS i dels becaris d’investigació: Miquel Coll Huerta i María Teresa 
Collado Martínez. 
– I per a l’urna dels estudiants: Arnau Alonso Mompó i Josep Francesc Bixquert 
Climent. 
 
Seran comptadors de sala: Vicent Enric Soler Marco, María Nuria Tordera 
Santamatilde, María de los Ángeles Ull Solís i Vicente Vento Torres. 
 
 
Punt 1. Elecció de membres de la Mesa del Claustre 
 
– un representant del personal d’administració i serveis, suplent 
– dos representants del PDI funcionari doctor suplents 
– dos representants dels i les estudiants claustrals, suplents 
 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la moderadora indica que s’hi 
han presentat les candidatures següents: 
– Personal d’administració i serveis: Faustino Fernández Castro 
– PDI funcionari doctor: cap candidatura 
– Estudiants: Josep Francesc Bixquert Climent i Carlos Muñoz Caballero 
 
Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
– Personal d’administració i serveis: Faustino Fernández Castro, 22 vots. 
– Estudiants: Josep Francesc Bixquert Climent, 7 vots, i Carlos Muñoz Caballero, 2 
vots. 
 
Per la qual cosa, s’adopta l’acord següent: 
ACUV 10/2009: 
Suplents: 
PDI funcionari doctor: 
– Vacant 
– Vacant 
Estudiants: 
– Josep Francesc Bixquert Climent (Facultat de Dret) 
– Carlos Muñoz Caballero (Facultat de Ciències Socials) 
Personal d’administració i serveis: 
– Faustino Fernández Castro (Servei d’Informàtica) 
 
 
Punt 2. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions, ordinària i 
monogràfica, de 24 de març de 2009 
 
La secretària general comunica al Claustre que, dins el termini reglamentari, no s’ha 
presentat cap esmena a les actes, que han estat penjades en la web de la 
Secretaria General i, per tant, es pren l’acord següent: 
 
ACUV 17/2009: «Aprovar les actes de les sessions, ordinària i monogràfica, del 
Claustre del 24 de març de 2009». 
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Punt 3. Elecció de membres de diversos òrgans col·legiats 
 
Comissió d’Estatuts: 
1 representant del PDI funcionari doctor claustral 
1 representant dels becaris d’investigació claustral 
Comissió d’Investigació: 
1 representant del personal investigador en formació 
Comissió de Professorat: 
1 representant dels becaris d’investigació 
1 representant dels estudiants 
Junta Electoral: 
1 representant del PDI funcionari doctor, suplent 
1 representant dels estudiants titular i dos suplents. 
Jurat de Selecció de Becaris: 
3 estudiants o estudiantes amb la condició de becaris o becàries. 
 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures, s’hi han presentat les persones 
següents: 
 
Comissió d’Estatuts: 
– PDI funcionari doctor claustral: M. Desamparados Salvador Carreño 
– Becaris d’investigació claustral: cap candidatura 
Comissió d’Investigació: 
– Personal investigador en formació: cap candidatura 
Comissió de Professorat: 
– Becaris d’investigació: cap candidatura 
– Estudiants: Carlos Muñoz Caballero 
Junta Electoral: 
– PDI funcionari doctor, suplent: Carlos Luis Alfonso Mellado i Vicente Vento Torres 
– Estudiants titular: Miquel Marí Martínez i Natalia Pons 
– Estudiants suplents: cap candidatura 
Jurat de Selecció de Becaris: cap candidatura 
 
 
Finalitzada la votació i l’escrutini, es fan públics els resultats següents: 
 
Comissió d’Estatuts: 
– PDI funcionari doctor claustral: M. Desamparados Salvador Carreño, 71 vots. 
Comissió de Professorat: 
– Estudiants: Carlos Muñoz Caballero, 11 vots. 
Junta Electoral: 
– PDI funcionari doctor, suplent: Carlos Luis Alfonso Mellado, 46 vots, i Vicente 
Vento Torres, 22 vots. 
– Estudiants titulars: Miquel Marí Martínez, 11 vots, i Natalia Pons, 7 vots. 
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Per la qual cosa, s’adopten els acords següents: 
Comissió d’Estatuts: 
ACUV 11/2009: 
PDI funcionari doctor: 
M. Desamparados Salvador Carreño (Facultat de Química) 
Becaris d’investigació 
– Vacant 
 
Comissió de Professorat: 
ACUV 12/2009: 
Becaris d’investigació 
– Vacant 
Estudiant: 
Carlos Muñoz Caballero (Facultat de Ciències Socials) 
 
Junta Electoral: 
ACUV 13/2009: 
Titulars: 
Estudiants: 
Miquel Marí Martínez (Facultat de Dret) 
Suplents: 
PDI funcionari doctor: 
Carlos Luis Alfonso (Facultat de Química) 
Estudiants: 
– Vacant 
– Vacant 
 
 
Punt 4. Informe del rector 
 
Pren la paraula el rector i informa sobre els esdeveniments més rellevants que 
afecten la vida universitària: 
 
– Hi ha hagut un canvi en el Govern de l’Estat en les àrees que ens afecten. El 
Ministeri de Ciència i Innovació ha perdut les competències en universitats, que 
passen al Ministeri d’Educació, però manté les competències en ciència. 
Al capdavant del Ministeri d’Educació s’ha nomenat Ángel Gabilondo, fins aqueix 
moment rector de la Universitat Autònoma de Madrid i president de la CRUE, mentre 
que Cristina Garmendia continua al capdavant del seu Ministeri. El rector aprecia en 
els canvis que s’han produït una pèrdua de presència política de les universitats, ja 
que abans hi havia un secretari d’estat d’Universitats, que desapareix per convertir-
se en un secretari general. En aquest sentit, opina que està bé que s’agrupen tots 
els nivells educatius en un únic ministeri, però no li sembla adient que es trobe 
separat de Ciència. 
 
– S’ha creat un grup de treball mixt entre les universitats públiques valencianes i la 
Conselleria d’Educació, per tal d’enllestir el nou model plurianual de finançament. 
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– S’han creat 63 càtedres i 24 titularitats, per tal que hi puga accedir el professorat 
acreditat, i espera que els condicionaments econòmics ens permeten continuar amb 
aquesta política de promocions. 
 
– Des del 8 de juliol, la Universitat de València presideix la Xarxa Vives 
d’Universitats. 
 
– Pel que fa als processos d’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior, en general s’ha tractat de processos de transformació. 15 
títols de grau ja estan aprovats pel Consell d’Universitats, i altres 7 estan a punt 
d’aprovar-se, amb la qual cosa s’espera oferir 22 titulacions de grau per al curs 
2009/2010. 
 
– Pel que fa al procés de preinscripció de nous estudiants, i tancada la primera fase, 
l’oferta de la Universitat ha estat pràcticament coberta i hi resten unes poques 
titulacions per a la segona fase, la qual cosa significa que hi ha demanda per a 
estudiar a la Universitat. 
 
El Claustre es dóna per informat. 
 
 
Punt 5. Aprovació, si escau, del Reglament d’eleccions a Claustre 
 
El president de la Junta Electoral, Vicente Muñoz Sanjosé, presenta el punt i fa 
referència a la documentació que acompanya la convocatòria, que ha estat penjada 
en la web de la Secretaria General. 
Explica que s’hi plantegen algunes modificacions respecte al text anterior, que han 
estat afectades per l’aprovació de la llei orgànica que modifica la Llei orgànica 
d’universitats, fonamentalment pel que fa a les noves figures del PDI i les noves 
denominacions de centres i serveis. 
S’han incorporat millores tècniques, aclariment dels terminis i mecanismes de 
presentació de candidatures. La normativa tracta de ser garantista i facilitadora del 
procés. 
La Comissió d’Estatuts ha emès un dictamen i s’hi han incorporat els suggeriments i 
les modificacions que proposava, que milloren el text original. 
Ressalta una modificació que incorpora la Comissió d’Estatuts a l’article 9è i a 
l’article 21è. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Alejandro Fernández, president de la Comissió d’Estatuts, incideix en el fet que el 
text que es proposa incorpora les esmenes que va plantejar la Comissió d’Estatuts i 
que l’adaptació que es proposa, en el sentit de substituir dies hàbils per dies 
laborables, està totalment d’acord amb l’esperit facilitador de la Comissió d’Estatuts. 
 
Elisa Ortega, en representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, 
manifesta que votaran en contra, ja que no creuen en aquest model de 
representativitat. Manifesta que la participació dels estudiants no arriba al 20% i, per 
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tant, s’hauria de replantejar la legitimitat dels que han estat elegits. Hi ha un model 
estamental, mentre que la majoria de membres de la comunitat universitària són 
estudiants i considera que la seua representació és molt baixa. 
 
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova, per 109 vots a favor, 7 vots en contra i 2 
abstencions, el Reglament d’eleccions a Claustre, que s’adjunta com a annex II. 
ACUV 14/2009. 
 
 
Punt 6. Informe del president de la Junta Electoral 
 
Presenta el punt Vicente Muñoz, que explica que el punt està motivat perquè, 
probablement, aquest serà el darrer Claustre en el qual actuarà com a president de 
la Junta Electoral, i vol fer un repàs del que s’ha fet en la Junta Electoral en aquests 
darrers quatre anys. 
S’han gestionat els processos electorals que corresponien per manament estatutari, 
així com els reglaments adients, com l’elecció a rector en l’any 2006, les eleccions 
anuals de representants d’estudiants al Claustre i les eleccions parcials del PDI i 
PAS per cobrir vacants. La Junta Electoral ha fet 37 sessions. A més d’aquesta 
activitat directa, també s’ha participat en altres processos electorals que afecten tant 
departaments com centres i instituts. 
Agraeix la confiança que el Claustre va dipositar en ell i manifesta que aquest treball 
no haguera estat possible sense la dedicació total i rigorosa del grup de treball de la 
Secretaria General que dóna suport a la Junta Electoral. També agraeix la 
coresponsabilitat de tots els universitaris que ha fet més interessant i il·lusionant la 
tasca de la Junta. 
Especialment, agraeix el suport i la implicació dels membres de la Junta Electoral 
que han estat al llarg d’aquests quatre anys: Amparo Esteve Segarra, Mercedes 
Casp Hervás, Josep Guia i Marín, Eulalia Martínez Fernández, Soledad Rubio 
Candel, Pau Recuenco García, Carla Romero Puchol, Talía Roselló Saus i Joan 
Josep Pastor Rubio. 
 
 
Punt 7. 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 
 
Presenta el punt el rector, que agraeix al president de la Junta Electoral la seua 
intervenció. 
L’informe de gestió mostra el que la Universitat ha fet al llarg d’un any sota la 
responsabilitat de l’Equip de Direcció i de tots aquells universitaris i universitàries 
que comparteixen aquesta responsabilitat, bé per càrrec, o bé per delegació de 
competències. 
El document és el resultat del treball de moltes persones. 
Fa referència a la documentació que acompanya la convocatòria i que ha estat 
penjada en la web de la Secretaria General. 
Explica l’estructura de l’informe i ressalta els aspectes més cridaners. Reitera que 
tota aquesta tasca no és fruit només del treball del rector i del seu equip, sinó del 
treball de tota la comunitat universitària. 
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S’obre un torn d’intervencions. 
 
Lluís Pascual, com a representant de l’Assemblea d’Estudiants, expressa que el 
rector ha parlat de fracàs escolar i que caldria un canvi de model pel que fa a la 
innovació educativa. Considera que aquesta innovació ja estava fent-se per part 
d’alguns professors, independentment del procés de Bolonya, però assenyala que 
poc es podrà fer-hi amb grups grans d’estudiants a les aules. Considera que, quant 
a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, s’ha arribat a un punt de no retorn i amb 
molt poc debat, però l’important és el que es farà quan es produïsca la implantació. 
Opina que cal continuar amb els debats i planteja el problema del finançament per 
poder dur endavant l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. 
 
Arnau Alonso opina que l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i el finançament 
són els principals reptes que té la Universitat de València, i recorda que en aquest 
Claustre es va aprovar que la implantació dels graus no es faria a cost zero. 
Considera que s’hauria d’haver exigit, per part del Rectorat, aquest finançament a la 
Generalitat, en comptes de signar convenis amb les conselleries i la VIU. Manifesta 
la seua preocupació per la política lingüística i es felicita per la campanya «Estudia 
en valencià, matricula’t en valencià», però considera que és una campanya 
hipòcrita, ja que no hi ha suficient oferta de docència en valencià. A més, a les 
biblioteques a penes hi ha material en valencià. 
 
Carlos Martínez, com a representant d’A Contracorrent, exposa les raons per les 
quals votarà en contra de l’informe. Valoren negativament l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior, així com la gestió de la Universitat en aquesta matèria. Hi 
ha hagut manca d’informació i no s’han creat espais de debat, ni s’han fet crítiques 
al procés. A més, considera que hi ha una manca de democratització, basada en 
estaments i on els estudiants, que són el col·lectiu més nombrós, tenen un 
percentatge en els òrgans de govern que consideren molt baix. Demana obrir més la 
Universitat a les diferents opinions. 
 
Lluís Hurtado, com a representant del BEA, incideix en el tema de la política 
lingüística. Fa referència a la disposició addicional 12 dels Estatuts, on es diu que 
s’ha d’aprovar un pla d’increment de la docència en valencià, cosa que no s’ha fet. 
Considera que no hi ha cap vicerector a la Universitat de València que tinga 
competències en matèria lingüística. El fet de que s’haja arribat a un 23% de 
docència en valencià és gràcies al treball del Servei de Política Lingüística, no del de 
l’Equip de Direcció, i no entén com el rector considera que la situació és positiva. A 
més, pel que fa al professorat, són poques les places on s’exigeix el requisit 
lingüístic. Aquestes qüestions no els permeten aprovar l’informe de gestió, encara 
que considera que hi ha altres aspectes positius. 
 
Miquel Coll anuncia el seu vot favorable a l’informe i assenyala que, en el cas del 
seu col·lectiu, han trobat un espai de col·laboració amb l’Equip de Direcció després 
d’un temps de desavinences. Recorda que en el Claustre de juliol de 2007, en les 
línies pressupostàries 2008, es va aprovar un paràgraf on es dia que es dedicaria un 
2% de la massa salarial al llarg dels propers tres anys per a la modificació de 
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plantilla amb la intenció d’anar equiparant les retribucions de la plantilla de PAS a la 
resta de les universitats públiques valencianes. Fa també referència a la importància 
que, per al seu col·lectiu, té l’acord del Consell de Govern de data 30 de setembre 
de 2008, en que s’aprovà l’acord sobre condicions de treball per al període 2008-
2011, i recorda la voluntat del rector de complir tot el que està compromès. 
 
Josep Vidal, Faustino Fernández i Fuensanta Domènech, com a representants del 
Servei d’Informàtica en el Claustre, agraeixen al rector les paraules sobre el seu 
Servei, i presenten un document, en què expressen les seues opinions respecte al 
que ha de ser aquest Servei, i totes les tasques que realitza. Ressalten alguns 
aspectes i problemes dels seu treball, com la disponibilitat, ja que hi ha d’haver 
persones disponibles les 24 hores del dia, el sobreesforç addicional per estar 
constantment actualitzats, la manca d’espais, sobretot a l’edifici de Burjassot, la 
subcontractació i la preocupació pels aspectes que ha assenyalat Miquel Coll. Volen 
continuar il·lusionats, donar el màxim en la seua tasca i no centrar-se en aquests 
tipus de reivindicacions laborals. 
 
Vicent Miralles manifesta que votarà a favor de l’informe, però hi ha un aspecte que 
li ha cridat l’atenció i ha estat l’increment d’estudiants estrangers que vénen a la 
nostra Universitat. La Universitat enguany ha establert una prova lingüística per a 
aquests estudiants, prevista en la legislació, però és l’única universitat valenciana 
que ho ha fet. A més, la prova parla de llengües oficials i a la Universitat només s’ha 
fet en castellà, encara que hi ha estudis que tenen també línies en valencià. A més, 
els terminis han estat curts, cosa que pot dificultar que els estudiants estrangers 
puguen venir a la Universitat. 
 
El rector respon que la prova s’ha introduït perquè hi ha estudiants estrangers que 
poden ingressar a la Universitat sense selectivitat, ja que hi ha països en què no es 
demana i, per tant, la prova és per tal de posar en les mateixes condicions els 
estudiants estrangers i els espanyols. Enguany s’ha fet perquè hi ha titulacions, com 
Medicina, on hi ha hagut una gran quantitat de sol·licituds i calia regular-ho. La 
prova, en principi, era en les dues llengües i caldrà veure perquè no s’ha fet així. 
Sobre la intervenció del personal del Servei d’Informàtica, indica que és coneixedor 
de la problemàtica i de les diferències materials que s’han patit i es pateixen, però 
sempre ha trobat en el personal del Servei una perspectiva molt institucional. Les 
qüestions d’espai són molt complicades i s’està programant un nou edifici per al 
Servei. Respecte a la millora de les condicions laborals, assenyala que les 
reivindicacions s’han de canalitzar pels mecanismes establerts. 
Pel que fa a la intervenció de Miquel Coll, agraeix la seua confiança. És clar que el 
s’ha de fer és negociar i arribar a acords, i la voluntat és complir els compromisos 
fent el que es puga, tenint en compte el pressupost. 
Pel que fa a la docència en valencià, considera que les valoracions que se’n fan són 
injustes, ja que la Universitat està atenent la demanda que té de manera global. Pel 
que fa als màsters, assenyala que hauran de tenir un altre tractament, ja que n’hi ha 
internacionals i interuniversitaris, però alguns d’ells tenen docència en valencià. 
Pel que fa a la implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, recorda que 
ja hi va haver un debat en el Claustre, però l’Equip de Direcció està disposat a 
continuar el debat, sempre que siga sobre punts concrets sobre els quals es puga 
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opinar. Pel que fa al tipus d’ensenyament, no és una política de la Universitat que 
desaparega la innovació educativa, sinó al contrari, els nous mètodes s’han de 
basar en la innovació. 
 
El vicerector de Convergència Europea i Qualitat manifesta que vol contestar dues 
afirmacions que s’han fet sobre la innovació i sobre la informació.  
Pel que fa a la innovació, indica que des de l’Equip de Govern mai no s’ha confós la 
innovació amb els projectes pilot ECTS. La prova d’això es troba en la pàgina web 
d’innovació educativa. És ben cert que, fins ara, no hi havia política d’innovació i els 
esforços eren individuals, però ara hi ha un impuls d’aquesta política, i això és 
important, ja que suposa una tasca col·lectiva, substancialment vinculada a la 
formació. Invita a revisar la pàgina web que ha esmentat. 
Pel que fa a la informació i al debat, considera que no és just dir que no hi ha hagut 
informació sobre el procés de Bolonya, ja que n’hi ha prou amb veure les pàgines de 
la Universitat que hi ha sobre aquest tema, i recorda algunes de les accions que 
s’han dut a terme (agenda, xerrades…). A més, defensa les persones que han 
treballat en els diferents serveis sobre aquesta qüestió. I reconeix que la informació 
no ha arribat com caldria i s’haurà de treballar en aquest sentit. Per continuar amb 
les discussions, des de la Delegació d’Estudiants s’ha preparat un pla de debats de 
temes concrets a partir del mes d’octubre. 
 
La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS aclareix que és cert que en l’Equip 
Rectoral no hi ha un vicerector encarregat de la política lingüística, sinó que és una 
vicerectora, com així es pot veure en la delegació de funcions publicada en el 
DOCV. Defensa la tasca que està duent a terme el Servei de Política Lingüística i 
assenyala que a partir de l’exposició que ha fet el rector s’ha vist la presència que, 
gràcies a tota la gent que hi està treballant, té el valencià a la Universitat, no sols en 
l’àmbit de la docència, sinó també en investigació, publicacions, cultura, etc. No pot 
entendre que la tasca que fa la Universitat en política lingüística no es valore com 
cal. S’ha de tenir en compte que hi ha universitats de la Comunitat Valenciana on no 
hi ha docència en valencià, que en altres casos hi ha un màxim d’un 10%, i que en 
la nostra Universitat es troba al voltant del 25%. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
Lluís Pascual aclareix que quan ha parlat d’innovació i de les deficiències que hi ha, 
no vol dir que no s’hi estiga fent res, però considera que no hi ha un pla estructural 
perquè la implantació dels graus es faça des de la perspectiva de la innovació 
educativa, i que no hi ha finançament suficient. 
Pel que fa als debats sobre Bolonya, indica que és cert que se n’han fet, però, per 
fer-los bé, s’ha de voler acostar postures, i això no s’ha produït. Quant als debats 
previstos a l’inici de curs, es produiran quan ja estiga tot en marxa, i recorda que no 
hi ha hagut debat sobre la filosofia general del procés. 
Pel que fa al català, fa referència a la prova de llengua que s’ha fet només en 
castellà i considera que el que fa la Universitat és més un compromís que un dret 
dels estudiants. 
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Lluís Hurtado aclareix que en la seua intervenció anterior s’ha limitat a donar el parer 
de les persones que treballen a la Universitat amb qui ha parlat. Incideix en el fet 
que hi ha una manca estructural i critica que encara no s’haja fet el Reglament 
d’usos lingüístics. 
 
Teresa Bondia manifesta que ha trobat a faltar en el discurs de la vicerectora 
d’Organització dels Serveis i PAS la referència al fet que encara hi ha llocs de treball 
del PAS per revisar, que afecta a un col·lectiu d’un 10% de la plantilla, que 
correspon als grups A. Demana que no s’ajorne sistemàticament la reclassificació de 
les persones d’aquest grup i troba a faltar una anàlisi de necessitats de la Universitat 
de València.  
Així mateix, manifesta el seu malestar en el nomenament de membres del PDI per a 
alguns càrrecs de lliure designació, de director de servei, que són de gestió 
administrativa i que podrien ser ocupats per membres del PAS. 
Fa constar que si l’informe es poguera votar per capítols, votaria en blanc el capítol 
de gestió de personal. 
 
El rector manifesta que respecta les valoracions que s’han fet i, pel que fa a la 
darrera intervenció, comunica que si hi ha processos de millora, no és voluntat 
discriminar ningú, però tot ha de passar per un procés de negociació col·lectiva. 
 
Se sotmet a votació l’aprovació de l’informe de gestió presentat pel rector i, per 93 
vots a favor, 8 vots en contra i una abstenció, s’aprova la seua gestió i la de la resta 
d’òrgans de govern, segons el document que s’adjunta com a annex III. ACUV 
15/2009. 
 
 
Punt 8. Debat i aprovació, si escau, dels objectius generals de la política 
universitària i de les línies generals pressupostàries 2009 
 
El vicerector d’Economia, Máximo Ferrando, presenta el punt i fa referència a la 
documentació que ha estat penjada en la web de la Secretaria General. 
Manifesta que fa dos anys es va aprovar el Pla Estratègic, que implica un pla 
operatiu anual, que és el que avui es presenta per a l’any 2010. La presentació s’ha 
dividit en tres parts: 

1. Pla operatiu pròpiament dit. 
2. Situació econòmica externa. 
3. Valoració interna de l’equip econòmic de la Universitat de cara a 2010. 

Pel que fa al segon punt, indica que l’any passat va començar a aparèixer la paraula 
«crisi», que ell interpreta com un canvi acusat de tendència. Ara es trobem en crisi i 
en recessió. El PIB baixarà enguany i també l’any que ve. 
Assenyala que internament hi ha un sèrie de condicionaments i restriccions. L’any 
passat es va signar un conveni amb la Generalitat en què es reconeixia el deute, 
però el pagament es rep fraccionat en 14 anualitats i, per tant, només s’ha pagat la 
primera anualitat, amb la qual cosa la situació de tresoreria és molt complicada. 
A més, no hi ha un pla específic de finançament per a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior, cosa que es tradueix en el fet que hi haurà dificultats 
econòmiques afegides. 
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Preveu que hi haurà una gran inseguretat financera, ja que les administracions 
públiques estan també rebent menys diners. 
Explica les solucions que s’han adoptat respecte a la previsió de cobraments i 
pagaments, i la previsió d’ingressos i despeses. Comunica que fa un any es va 
començar a treballar en un pla plurianual de finançament, però encara no s’ha 
arribat a un acord, i el PPF anterior està finalitzat. 
La previsió és que per a l’any vinent el pressupost estiga, almenys, congelat i, per 
tant, és necessària una congelació en les despeses i incrementar només allò que 
siga estrictament necessari. 
Com a conclusió, el pressupost per a 2010 serà restrictiu i, malgrat això, es planteja 
el Pla Operatiu per a millorar la qualitat dels serveis universitaris. Es presenten 14 
plans sectorials que es troben explicitats i desenvolupats en la documentació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
María Luisa Manzano fa referència als eixos de desenvolupament horitzontal. 
Considera que hi ha hagut un oblit en l’estratègia núm. 6, on al costat del 
Vicerectorat de PDI hauria de figurar el Vicerectorat de Serveis i PAS. 
Pel que fa a les polítiques d’igualtat, considera que hi ha una disfuncionalitat i s’ha 
d’analitzar, ja que, tant en el PDI com en el PAS, els llocs de treball de millor 
qualificació estan majoritàriament ocupats per homes, encara que la Universitat està 
molt feminitzada. A més, hi ha hagut problemes a l’hora d’introduir els 
ensenyaments sobre gènere i igualtat en el plans d’estudis dels títols de grau. 
Pel que fa a les polítiques de sostenibilitat ambiental, és important dur una política 
coherent. Hi ha intervencions, però s’ha de treballar en aqueixa direcció a nivell de 
formació, i de millor dotació del Servei de Seguretat i Qualitat Ambiental. 
 
Vicente Cerverón agraeix com s’està abordant la construcció de l’ETSE, però 
sol·licita que en les línies es plantege la necessitat d’instal·lacions esportives pròpies 
per al campus de Burjassot, ja que, per ara, tenim un conveni amb l’Ajuntament que 
de vegades planteja problemes. 
 
Carlos Martínez, sobre el punt 6 (Pla sectorial de govern i sostenibilitat), incideix en 
el fet que cal formar més en valors, a banda de les inversions que en aquesta 
matèria s’estan fent. 
També des d’A Contracorrent es feliciten per l’inici de la Unitat d’Igualtat el curs 
passat, però consideren que aquesta unitat no s’hauria de quedar en la igualtat entre 
dones i homes, sinó considerar tota la diversitat sexual, i presenta una esmena a les 
línies en aquest sentit. 
 
El vicerector d’Economia manifesta que no hi ha cap problema a corregir tot allò que 
s’haja pogut ometre. 
Pel que fa a les polítiques d’igualtat, està d’acord en el fet que cal fer polítiques 
actives i positives. 
Pel que fa a la sostenibilitat, està obert a possibles suggeriments. 
Pel que fa a la intervenció de Vicente Cerverón, considera que quan s’acaben les 
grans obres, serà el temps d’emprendre aquest tipus d’instal·lacions que, sens 
dubte, són necessàries. 
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Recull l’al·legació que ha presentat Carlos Martínez i indica que veurà com es podrà 
plantejar. 
 
Se sotmet a votació el Pla Operatiu 2010 presentat i, per 75 vots a favor, 6 vots en 
contra i una abstenció, el Claustre va conèixer el Pla Operatiu 2010 (document 
orientador de la política general universitària i del pressupost de l’exercici), que 
s’adjunta com a annex IV. ACUV 16/2009. 
 
 
Punt 9. Torn obert de paraules 
 
Arnau Alonso, pel que fa a la docència en valencià, entén que és normal que la 
Universitat de València oferisca classes en valencià. Assenyala que en el darrer 
Claustre els estudiants afirmaren que l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
llevaria el valencià de les aules, i això es confirma, ja que dels màsters oficials 
només 14 s’impartiran en valencià i, en l’àrea jurídica, tots són en castellà o en 
anglès. 
També cal recordar que, tal com s’ha afirmat en el Pla que s’acaba d’aprovar, la 
situació econòmica de la Universitat és dolenta, i aquest Claustre va votar l’aplicació 
del procés de Bolonya amb unes condicions que ara no es compleixen, i planteja 
què pensa fer-hi l’equip rectoral. 
 
Anna Muñoz, com a representant del SEPC i estudiant de la Facultat de Geografia i 
Història, denuncia la reducció que, en el nou pla d’estudis del grau d’Història, ha 
patit la matèria d’Història del País Valencià. Per reivindicar-ho, el 25 d’abril varen 
organitzar un petit homenatge a Joan Reglà, en què es va llegir un manifest que 
varen signar molts professors i estudiants de la Universitat, i que es transcriu tot 
seguit: 
 
«MANIFEST HOMENATGE A JOAN REGLÀ 
25 D’ABRIL 
 
Hui, 25 d’abril de 2009, volem recordar i recuperar la nostra història i és per això que 
volem retre un petit homenatge a Joan Reglà, impulsor de la renovació 
historiogràfica i de l’estudi de la història del País Valencià a la Universitat de 
València. 
 
Joan Reglà, Emili Giralt i Miquel Tarradell, entre d’altres, emprengueren fa 40 anys, 
l’aventura de l’estudi de la història del País Valencià. La seua inquietud i la seua 
estima pel país els va portar a organitzar, juntament amb altres destacades figures 
de la Universitat i del món cívic i cultural, el Primer Congrés d’Història del País 
Valencià, una de les primeres apostes cíviques i acadèmiques per emprendre el 
camí del redreçament nacional. Reglà i altres set-cents congressistes de diferents 
tendències però amb l’esperit d’aprofundir en el coneixement de la nostra història 
van apostar per difondre la història del nostre País. 
 
La seua figura a la Universitat va destacar per la introducció de nous valors que 
trencaven amb la rigidesa i el conservadorisme dels pensaments franquistes, 
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fomentant la renovació historiogràfica amb l’interés pels processos històrics i per les 
estructures socials i econòmiques per explicar la història. Una renovació que 
apropava la Universitat de València als corrents europeus més avançats i que anava 
lligada indestriablement a la lluita antifranquista valenciana. Amb Joan Reglà es va 
poder trencar amb un model franquista basat en l’historicisme i el positivisme, que 
reduïa la història a l’estudi de les dinasties reials, de les guerres i de les grans 
nacions i imperis. La introducció, doncs, de l’estudi de la Història del País Valencià, 
esdevingué un acte de rebel·lió durant els últims anys de la dictadura.  
 
L’estudi de la història pròpia fou una pota fonamental en el procés de recuperació 
identitària dels valencians i valencianes que Joan Fuster havia començat a traçar. 
Un procés que serví per trencar l’aïllament a què els havia sotmés el franquisme i 
per restablir els vincles polítics i culturals amb la resta dels Països Catalans.  
 
Així, d’ençà de la inicial “Aproximació a la Història del País Valencià” que Reglà va 
publicar el 68, van aparèixer multitud d’investigacions, estudis i publicacions que 
feien augmentar quantitativament, però sobretot qualitativament, la nostra Història 
en majúscules i que, sobretot, significaven una certa normalització: s’escrivia, es 
publicava i s’ensenyava Història del País Valencià i a les prestatgeries de les 
biblioteques tenia reservat el seu lloc. La importància del coneixement de la història 
pròpia per a entendre els processos d’història global passaven per les aules de la 
Facultat de Geografia i Història. La comprensió del món des d’una perspectiva 
propera portava la disciplina històrica a la realitat, fent comprensibles els documents, 
els arxius, els museus del nostre País.  
 
Hui, però, no volem perdre el que tants anys ens ha costat de recuperar, de 
reescriure i de reconstruir, i és per això que se’ns fa necessari recordar i homenatjar 
Joan Reglà i Campistol, perquè va apostar clarament per la recuperació de la nostra 
Història. Hui, tanmateix, continuem veient necessària la implicació de la Universitat 
en aquesta tasca que fa més de 40 anys que s’engegà. Escriure la nostra història ha 
estat una fita bàsica per als investigadors i les investigadores, i ensenyar-la ha estat 
imprescindible per als futurs historiadors i historiadores.  
 
Lamentablement, els últims mesos, amb la modificació dels plans d’estudi adaptats 
a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, s’ha dissenyat una nova titulació 
d’Història que redueix les assignatures d’Història del País Valencià a una 
assignatura quadrimestral de 6 crèdits, i així es perd la importància que la temàtica 
tenia fins ara a la Llicenciatura. 
 
Per tots aquests motius les persones sotasignades volem mostrar la nostra 
preocupació davant la pràctica desaparició de la història valenciana als futurs plans 
d’estudi. Encoratgem així els responsables d’aquests que es replantegen aquesta 
situació i busquen, comptant amb tota la comunitat universitària, les solucions que 
no trenquen amb aquesta trajectòria de la historiografia valenciana. D’aquesta 
manera volem expressar el nostre reconeixement a la tasca que Joan Reglà i tants 
altres historiadors i historiadores han realitzat en la investigació i la producció de la 
nostra història.» 
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I, com que no hi ha més assumptes pendents, es clou la sessió a les 14 hores, del 
contingut de la qual, com a secretària general, done fe i, amb el vistiplau del 
president, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau, 
El rector 
 
 
 
 
 
Francisco Tomás Vert 
 


