
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNC|A DEL
DIA 17 DE FEBRER DE 2011

A la ciutat de València, a les 10 hores del dia 17 de febrer de 2011, a I'Aula Magna
de la Facultat de Filosofia i Ciències de I'Educació, sota la presidència del rector i

amb la presència dels claustrals que es relacionen en I'annex l, es reuneix en sessió
ordinària el Claustre de la Universitat de València per tractar l'ordre del dia següent:

Punt 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 15 de juliol de 2010.

Punt 2. lnforme del rector.

Punt 3. lnforme de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs 2009-2010.

Punt 4. Elecció de membres de diversos òrgans col.legiats:
Mesa del Claustre.
1 representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent claustral i 1 suplent,
1 representant del PDI doctor amb vinculació permanent claustral i 2 suplents.
1 PAS suplent.
2 representants dels estudiants claustrals i els suplents corresponents.
Consell de Govern:
5 representants dels estudiants claustrals.
1 representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent claustral.
Comissió d'Estatuts:
1 representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent claustral.
1 representant del personal d'administració i serveis claustral.
7 representants dels estudiants claustrals.
Comissió d'lnvestigació:
1 representant del personal investigador en formació.
1 representant dels estudiants de doctorat.
Comissió de Professorat:
1 representant del PDI permanent. Grup l: Facultat d'Economia, Facultat de Dret i

Facultat de Ciències Socials.
Junta Electoral:
1 representant del PDI doctor amb vinculació permanent suplent.
1 representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent suplent.
2 representants dels estudiants i els suplents corresponents
Comissió de Reclamacions:
3 catedràtics o catedràtiques d'universitat.
Si ndicatura de Greuges:
Elecció, si escau, de vicesíndics o vicesíndigues de Greuges.

Punt 4-bis. Presa d'acord, si escau, sobre la proposta per a un pla d'igualtat
lingüística i d'increment de la docència en valencià.

Punt 5. Torn obert de paraules.
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Pel que ta a la composició del Claustre, la secretària general informa que, en data
d'avui, el total de membres del Claustre és de 289, i es dóna la circumstància que el
rector i la secretària general són, alhora, representants del personal docent i

investigador doctor amb vinculació permanent.

Així, doncs, tenint en compte les vacants i les absències justificades per baixes
temporals o permisos oficials comunicats a la Secretaria General pels serveis
administratius corresponents (vegeu l'annex), als efectes prevists en els articles 166
i 235 dels Estatuts de la Universitat, per a l'elecció dels tres catedràtics o
catedràtiques d'universitat per a la Comissió de Reclamacions i de vicesíndics o
vicesíndiques de greuges previstes en el punt 4 de I'ordre del dia, la majoria
necessària serå superior a 95 vots.

Tot seguit, es nomenen interventors d'urna i comptadors de sala. Seran comptadors
de sala:
Azcârraga Feliu, Jose Adolfo; Baeza Avallone, Vicente; Baeza Baeza, Juan José;
Barber Fernández, Jaume; Barberá Marco, óscar; Barea Moreno, Tamara; Barona
Vilar, Silvia; Barrachina Huerta, Jonás; Barreno Rodríguez, Ma Eva; Baselga
Castells, Abel.

Seran interventors d'urna els claustrals següents:
- Per a I'urna del PAS i del personal investigador en formació:
Lozano Escrich, Ramón; Manzano Hernández, Ma Luisa; Forte Deltell, Anabel;
García Masó, Javier.
- Per a I'urna dels estudiants:
cascant sempere, Marc; cascant sempere, clara Eugenia; castaño serrano,
Beatriz; Colonrer Bea, Joan Felip.
- Per a les urnes del PDI:
cabrer Borrás, Bernardino; calderón García, Ma Haydee; calvé Pérez, Jose lgnacio;
camarasa Belmonte, Ana Ma; canet Vallés, Josep LLuís; cano cano, Ernest;
Carbonell Mateu, Juan Carlos; Cardona Rubert, Ma Belén.

A continuació, la secretària general explica els criteris per al desenvolupament de
les votacions del punt 4. Primerament, les candidatures es presentaran amb nom,
cognoms i a l'òrgan a què es presenten. En el cas dels estudiants, la titulació en què
estan matriculats. Les candidatures faran constar que es presenten per a titulars o
per a suplents. Si no s'indica altra cosa, es considerarà que es presenta a titular.

En les votacions d'avui hi ha dues especialitats: per a elegir els vicesíndics o
vicesíndiques i per a elegir la Comissió de Reclamacions. A I'efecte de I'article 235,
que regula l'elecció de vicesíndics o vicesíndiques, ha de ser elegits per majoria de
vots, sempre que aquesta majoria siga superior a 113 dels membres del Claustre.
Avui seria superior a 95 vots. Pel fa a la votació de membres de la Comissió de
Reclamacions de l'article 166, també és per majoria de vots, sempre que aquesta
majoria siga superior a 113. Les votacions es realitzaran en una papereta per
estament; en les paperetes figuraran tots els noms de candidats i candidates, que
només caldrà marcar amb una creu.
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La moderadora cedeix l'ús de la paraula a la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i

Professorat, que fa esment de la renovació de la Comissió de Reclamacions que ha
de fer aquest Claustre, una comissió que per Estatuts es renova per meitats. La
vicerectora explica que I'any 2010 s'havia de renovar la meitat de la Comissió, és a
dir, els tres membres més antics, però quan es plantejà la renovació d'aquests tres
membres hi hagué dues vacants: un membre que va renunciar per motius personals
i un altre membre, per incompatibilitat. La Comissió va considerar la renovació de la
meitat per continuar amb un nombre de membres amb experiència. Per tant, per
complir aquests criteris es va considerar cobrir les dues baixes i renovar un dels
membres més antics, amb el compromís de renovar pròximament els altres dos
membres més antics. Es va portar a Consell de Govern una proposta de 3 noms
adients a les àrees de coneixement on hi havia les vacants: la professora Elena
Olmos, proposta que va ser aprovada per Consell de Govern per 48 vots a favor i 2
en blanc; el professor Andrés Parra, també per 48 vots a favor i 1 en blanc; i el
professor José Francisco Ascaso, per 48 vots a favor i 1 en blanc.

Per tant, aquesta és la proposta segons I'acord de Consell de Govern per a la
renovació dels tres membres, amb l'especificitat de cobrir dues baixes, renovar un
dels membres més antics, i el compromís de renovar el pròxim Claustre els altres
dos membres més antics.

Punt l. Aprovació, si escau, de I'acta de la sessió de l5 de juliol de 2010
La secretària general comunica al Claustre que dins el termini reglamentari no s'ha
presentat cap esmena a les actes, que aquestes han estat penjades en la web de la
Secretaria General i s'ha tramès una còpia de les actes a tots els centres i els
serveis generals. Per tant, es pren I'acord següent: aprovar I'acta de la sessió del
Claustre del 15 de juliol de 2010. ACUV 1 12011

Punt 2. lnforme del rector
El rector informa sobre les qüestions següents:

(i) Dóna la benvinguda als nous membres del Claustre i expressa el seu agra1ment
als qui han deixat de pertànyer-hi, perquè han acabat el mandat, i concretament els
representants dels estudiants elegits en les eleccions del passat 25 de novembre.
(vegeu I'annex)

(ii) Quant als estudis de grau i postgrau, el rector considera el curs acadèmic 2O1O-
2011 com un punt d'inflexió, ja que als 23 graus ja implantats, se n'han afegit 30, i 4
dobles titulacions. La implantació és progressiva; s'han anat consolidant les figures
de coordinació de titulació i de coordinació de curs, i s'han posat en marxa cursos de
formacíó addicional perquè els estudiants de diplomatures i enginyeries tècniques
pugen aconseguir el títol de grau.

Aquest curs, I'oferta de places per a estudis de grau ha estat coberta gairebé tota.
La UVEG ha estat triada com a primera opció pels estudiants.



Quant al postgrau, el curs 2010-2011 la Universitat ha ofert 90 màsters oficials, 36
d'interuniversitaris i70 de doctorats, dels quals 18 són interuniversitaris.

El curs 2011-2012 s'ampliarà I'oferta de graus i postgraus.

(iii) S'ha aprovat recentment
públiques (PPF). El passat

pluriennal de finançament de les universitats
setembre, els rectors de les 5 universitats

públiques valencianes van signar un acord amb la Conselleria d'Educació i la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a I'esmentat pla, que representa un
marc estable de finançament per a les universitats, fins al 2017. Això suposa una
oportunitat i un repte; la tasca més immediata és traslladar el PPF al model de
finançament de centres, departaments i instituts. Hi ha un marge fins a I'estiu per
avançar-hi, mitjançant la Comissió Econòmica del Consell de Govern. El ppF estâ a
la disposició de la comunitat universitària en la pàgina web de la Universitat.

(iv) Quant a la qüestió de les accions concretes sobre el PDI i el PAS, ja han
començat els treballs de la Comissió Tècnica de Diagnòstic del PAS, i també la del
PDl, que ja han tingut algunes reunions.

(v) D'altra banda, s'esgota el Pla Estratègic 2008-2011 i, per tant, cal encetar els
treballs per a preparar el Pla2012-2015. L'equip de govern de la Universitat ha de
treballar conjuntament amb les instàncies corresponeñts i amb el Consell Social per
portar endavant algunes actuacions absolutament necessàries tant en matèria de
PAS com de PDl.

(vi) El nou Estatut de I'estudiant preveu la creació d'un consell universitari
d'estudiants de l'estat. També s'ha aprovat recentment el Reial Decret per a la
regulació de I'ensenyament oficial del doctorat a les universitats. Queden pehdents, i
han estat motiu de debat, la Llei de la ciència i l'Estatut del personål docent i
investigador, en què potser s'arribarà a un consens en aquesta legislatura, segons
que va dir el ministre d'Educació.

(vii) La segona convocatòria de Campus d'Excel.lència feta des del Ministeri
d'EducaciÓ amb la col'laboració del Ministeri de Ciència i lnnovació, en què hem
obtingut juntament amb la Universitat Politècnica de València i el Consell buperior
d'lnvestigacions Científiques, el reconeixement com a Campus d'Excel.lència
lnternacional, amb la denominació de VLC Campus, ha comportat una concessió
econòmica de 5.300.000 euros, a banda del subprograma d;enfortiment que han
representat 500.000 euros, ¡ 8.000.000 més concedits des del Ministeri de Ciència i
lnnovació per al subprograma lnocampus. La convocatòria de la tercera edició del
Campus d'Excel'lència lnternacional està prevista imminentment, i la Universitat de
Va.lència es vol presentar al subprograma d'enfortiment. D'altra banda, les cinc
universitats públiques valencianes s'han posat d'acord per presentar el programa
"Hàbitat i territori". S'espera I'avaluació de la Comissió Tècnica i de la Comissió
lnternacional.

(vii) Per concloure, el rector reitera I'agraÏment a I'antic síndic de greuges, expressa
el respecte i reconeixement instituc¡orùl a la seua persona, així com a les anteriors
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vicesíndiques de PAS, María Jesús Vila, i d'Estudiants, Núria Bargues, que han
donat un impuls a la institució de la Sindicatura, consagrada a la protecció i defensa
dels drets i interessos legítims de la comunitat universitària.

S'obri un torn d'intervencions. Demanen la paraula: Joan Vicent García, Esther
Sanz, Rubén Navas, Josep San Ruperto, Carla Aparici, Clara Peiró, Aina Tarrasó i

Francesc Mateu.

Joan Vicent García, en representació d'Acontracorrent, fa una valoració negativa de
I'informe del rector respecte a I'aplicació dels nous plans d'estudis, el pla 

-Bolonya,

l'estratègia 2015, i el PPF, i opina està afectant el desenvolupament de la
Universitat. Suggereix que I'informe del rector es done en paper als membres del
Claustre.

Ester Sanz, claustral d'Acontracorrent per la Facultat de C. Socials, opina que és
necessari un canvi en el reglament electoral i un major control quant a les pràctiques
donades en les últimes eleccions, ja que al seu parer han estat un espectacle
degradant.

Rubén Navas, claustral d'Acontracorrent, dóna la seua opinió sobre I'augment de
taxes d'un 25o/o prevista per la Generalitat per al pròxim any, que considerá un atac
als estudiants de classe treballadora. I així mateix, considera una mesura elitista el
fet que en l'últim Consell de Govern se suggerira fer pagar als estudiants que
suspenguen una assignatura el 50% del cost real en tornar a matricular-s'hi.
Demana que el Rectorat s'hi posicione.

Josep San Ruperto, claustral del SEPC, critica I'agraTment del rector a la Generalitat
"pel seu esforç pressupostari". La comunitat universitària esperava una resposta
més ferma de la Universitat, ja que el deute de 900 milions d'euros de la Generalitat
amb la Universitat no s'ha solucionat, i a més a més, els estudiants Erasmus
esperen els 750 euros de subvenció per a la mobilitat que els deu la Generalitat,
també perquè es lleven diners del màster de I'lnstitut d'Estudis de la Dona, perquè
apugen les taxes, es venen edificis de la Universitat, etc.

També fa esment de les 35 propostes per als estudiants en la seua campanya, que
no s'han complit. Des del SEPC mostren la disponibilitat i ajuda per a superar els
problemes.

Carla Aparici, claustral del SEPC per I'Escola de Magisteri, opina sobre el procés
d'eleccions a Junta de Centre i a Claustre. Denuncia la poca capacitat de decisió
que tenen els estudiants, la part més gran de la comunitat universitària, i

paradoxalment, la menys representada. També critica les baixes quotes de
participació any rere any. Pensen que s'ha tornat a incomplir el reglameni electoral
fent campanya abans del període establert per a fer-ho.

D'altra banda, denuncien el fet que un membre de I'equip rectoral haja estat el titular
de la web de la campanya de Campus Jove.
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Per acabar, mostren el seu rebuig pel fet que el GAV s'haja presentat a les eleccions
amb el nom de "Estudiantes por la Libertad", ja que continuen actuant en la mateixa
línia d'amenaces i atacs. Recorden a la Junta Electoral que no s'ha tingut en compte
a l'hora de fixar el dia de les eleccions la coincidència amb el "Dia contra la violència
de gènere", i tampoc no han pogut acudir a la manifestació del 25 de novembre, ja
que coincidia amb el recompte de vots. Per això demanen a la Universitat de
València que s'establisca el calendari més conseqüentment amb allò que proclamen
defensar.

Clara Peiró, estudiant de Filosofia i militant del SEPC, vol fer un balanç de I'aplicació
del grau a la Universitat. Segons la seua opinió, aquesta reforma s'ha fet "a cost
zero", és a dir, sense cap tipus d'inversió: s'han retallat les beques un 50%, i el preu
de la matrícula de grau ha augmentat un 15o/o respecte de la llicenciatura. Són dues
conseqüències de I'aplicació de les directrius de les empreses ide I'Estratègia 2015.

Com que I'equiparació amb el títol no es produeix, doncs s'ha de cursar un postgrau
obligatòriament per obtenir les mateixes competències que amb la llicenciatura, els
estudiants han de sufragar un cost quatre vegades major que anteriorment, i I'any
vinent pujaran les taxes per a les segones matrícules, a més d'avançar-se la segona
convocatòria dels exàmens al juliol. Una altra conseqüència negativa de la
implantació del grau és que no es considera la figura de l'estudiant "a temps parcial",
ja que se succeeixen les queixes per les dificultats a I'hora de compaginar estudis i

treball, quan se suposava que s'havia de facilitar. Assenyala que les empreses estan
dictant una reforma encoberta darrere I'Estratègia 2015 i el PPF redueix la inversió
de la Generalitat al45%. La resta dependrà de la rendibilitat de les universitats per a
les empreses, amb la qual cosa s'està posant fi a la Universitat.

Aina Tarrasó, estudiant de Filologia Catalana i militant del SEPC, planteja el tema de
la governança, ja que afecta directament els òrgans de la Universitat. Fa esment de
I'informe demanat per la CRUE i elaborat per la fundació "Crecimiento y Desarrollo"
(formada per les altes esferes socials). En aquest informe s'aposta per la
transformació de les universitats en empreses pel que fa a sistema de govern, i

pretén implantar el model universitari americà, un model totalment empresarial,
abocat únicament a la maximitzacio de beneficis econòmics, que considera la figura
d'un nou òrgan, la Junta de Govern, formada per elits empresarials, encarregal de
gestionar la Universitat. Aquest verticalisme, diuen, faria més coherent
I'administració dels centres. També defensen la creació d'un rànquing d'universitats
amb uns criteris mercantils, és a dir, el Campus d'Excel'lència distingeix entre
universitats de primera i de segona. Demanen explicació sobre aquestes qüestions
al rector, ja que ells no estan d'acord amb aquestes reformes.

Francesc Mateu, claustral del SEPC per la Facultat de C. Biològiques, fa una reflexió
sobre el paper de la UVEG com a institució pública i compromesa amb un esperit
crític i social. El SEPC aprecia una contradicció en allò que la Universitat diu sobre
el fet de no estar mediatitzada per cap poder, i la cada vegada major dependència
del finançament privat per a I'educació o la investigació.
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Pensen que només a través d'un finançament públic fort, la universitat serà capaç
d'exercir el seu paper social, que amb el seu esperit crític s'hauria de pronunciar
sobre les retallades socials que patim. Per això, el SEPC demana al rector que s'hi
pronuncie públicament i de forma enèrgica en contra, que exigisca un bon
finançament públic de la Generalitat Valenciana i que aposte per la llengua i la
cultura dels valencians i valencianes.

A continuació fa ús de la paraula el rector.

El rector agraeix les paraules dels representants estudiantils d'Acontracorrent i del
SEPC, i pren nota de les crítiques.

Explica que la Junta Electoral treballa en l' elaboració d'un únic reglament que
servisca per a tots els processos electorals, que tinga en compte aspectes com el
vot anticipat, o allò que puga donar peu a irregularitats, perquè no cal dir que cal
garantir en els tres estaments (PDl, PAS i estudiants) un procés amb totes les
garanties democràtiques.

D'altra banda, vol deixar palès que, quant al tema de les taxes, la Comunitat
Valenciana és la comunitat que les té més baixes. Amb el PPF passa el mateix;
I'informe presentat recentment de les universitats espanyoles diu que altres
comunitats estan pitjor, encara que això no servisca de consol. Quant al deute de la
Generalitat, els cinc rectors de les universitats públiques valencianes en van signar
l'ajornament fins al 2020, ja que ens trobem amb seguretat jurídica fins a|2017. Ên
aquest sentit, reconeix l'esforç que es fa des del govern per a la subvenció de les
universitats, i per suposat, remarca que és majoritàriament d'origen públic.

Pel que fa ala implantació de I'Espai Europeu d'Educació Superior, vol recordar que
va ser una decisió de I'estat espanyol, i hem d'estar dins d'aquest marc i, per tant,
no se'n pot començar un seguiment el mateix any en què s'està implantant. I

respecte a la governança, l'informe de la fundació "Conocimiento y Desarrollo",
explica que no hi ha cap iniciativa governativa que puga representar un perill per al
nostre model democràtic i participatiu del govern de la Universitat.

Finalment, agraeix les intervencions, i torna a dir que treballa per I'esperit de
construcció de la universitat pública.

Punt 3. lnforme de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs 2009 -2010
La moderadora cedeix l'ús de la paraula a I'anterior síndic de Greuges, Enrique
Gómez Royo.

Enrique Gómez Royo parla de la memòria de la Sindicatura (penjada en la pàgina
web), realitzada conjuntament per la síndica i el conjunt de I'equip anterior, on es
recull el que ha estat la seua actuació en els últims cinc anys que ha estat al càrrec.

La tasca s'ha fet d'acord amb els criteris d'imparcialitat, objectivitat, privacitat,
legalitat i equitat. S'ha ofert el suport necessari a les persones que s'han dirigit a la
Sindicatura i, abans de deixar el càrrec, recomana que les relacions estiguen
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sempre presidides per la concòrdia i el respecte, per evitar els conflictes, amb tracte
humà als tres estaments igualment.

També parla de les dificultats que ha trobat pels intents de la premsa d'implicar la
institució, i destaca que és un òrgan de mediació i concòrdia, no de sectarisme
partidista.

Per acabar, s'acomiada del nou equip rectoral, de I'antic, de les persones que han
format el seu equip, i dóna les gràcies pel seu suport, la seua experiència i el seu
bon fer.

La moderadora cedeix l'ús de la paraula a la síndica de Greuges, Carmen Carda
Batalla.

La síndica de Greuges fa la presentació i demana el suport de la comunitat
universitària per a les dues persones que ha elegit com a vicesíndiques: Laia Maurí
com a vicesíndica d'Estudiants i Fuensanta Doménech com a vicesíndica de PAS.

Manifesta, alhora, la seua total disposició a atendre les consultes i agraeix a
I'anterior equip el seu suport.

Així, el Claustre va conèixer I'informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al
curs 2009-2010, que s'adjunta com a annex. ACUV 212011

Punt 4. Elecció de membres de diversos òrgans col.legiats:
Mesa del Claustre.
1 representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent claustral i 1 suplent.
1 representant del PDI doctor amb vinculació permanent claustral i 2 suplents.
1 PAS suplent.
2 representants dels estudiants claustrals i els suplents corresponents.
Consell de Govern:
5 representants dels estudiants claustrals.
1 representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent claustral.
Comissió d'Estatuts:
1 representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent claustral.
1 representant del personal d'administració i serveis claustral.
7 representants dels estudiants claustrals.
Comissió d'lnvestigació:
1 representant del personal investigador en formació.
1 representant dels estudiants de doctorat.
Gomissió de Professorat:
1 representant del PDI permanent. Grup l: Facultat d'Economia, Facultat de Dret i

Facultat de Ciències Socials.
Junta Electoral:
1 representant del PDI doctor amb vinculació permanent suplent.
1 representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent suplent.
2 representants dels estudiants i els suplents corresponents
Gomissió Reclamacions:
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3 catedràtics o catedràtiques d'universitat.
Sindicatura de Greuges:
Elecció, si escau, de vicesíndics o vicesíndiques de Greuges.

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la secretària general indica que
s'han presentat les candidatures següents:

MESA DEL CLAUSTRE

TITULARS:

PDI doctor amb vinculació permanent.
- Julio Hurtado Llopis (Escola Universitària de Magisteri "Ausiàs March").
- Luis Torres Asensi (Facultat de Farmàcia).

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
- Marta Aguilar Rodríguez (Escola Universitària de Fisioteràpia).

Estudiants.
- Miguel Vargas Rodríguez (Facultat de Farmàcia).
- Rubén Navas Giménez (Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació).

SUPLENTS:

PDI doctor amb vinculació permanent.
- Carmen Estevan de Quesada (Facultat de Dret).
- Josep Montesinos Martínez (Facultat de Geografia i Història).

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
- Cristóbal Zaragozâ Fernández (Facultat de Medicina i Odontologia).

Personal d'administració i serueis.
No hi ha candidatures.

Estudiants.
No hi ha candidatures.

CONSELL DE GOVERN

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
- Pilar Soriano Felipe (Facultat d'Economia).
- vicent Miralles Martí (Escola universitària de Magisteri "Ausiàs March").

Estudiants.
- Aina-Meritxell Tarrasó Reig (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació).
- Clara Eugenia Cascant Sempere (Facultat de Ciències Socials).
- Arancha Hernández Sala (Facultat de Dret).
- María lsabel Peyró Fernández (Facultat d'Economia).
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- Joan Vicent Geribés Benavent (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació).
- Paula Serrano Caracena (Facultat de Dret).
- Gabriel Yan Salinas Lim (Facultat de Dret).
- Joan Felip Colomer Bea (Facultat de Dret).
- Marc Xelvi Pérez (Facultat d'Economia)"

COMISSIÓ D'ESTATUTS

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
- María Amparo Benavent Garcés (Escola Universitària d'lnfermeria i Podologia).
- Consuelo DolzDolz (Facultat d'Economia).

Personal d'administració i serueis.
- José María Pêrez Gisbert (Facultat de Ciències Matemàtiques).
- Fernando Sánchez Carmen (Serveis Centrals Administratius i Econòmics).

Estudiants.
- Abel Baselga Castells (Facultat d'Economia).
- Pau Flores Martí (Facultat de Medicina i Odontologia).
- Carlos Manzana Lacueva (Facultat de Psicologia).
- Beatriz Castaño Serrano (Facultat d'Economia).
- Rubén Ramírez Serrano (Facultat d'Economia).
- Joan Sanchis Muñoz (Facultat d'Economia).
- María Buigues Ros (Facultat de Psicologia).

COMISS¡Ó D'INVESTIGACIÓ

Personal i nvestigador en form ació.
- Alexandra Valencia Peris (Facultat de Ciències de I'Activitat Física i I'Esport).

Estudiants de doctorat.
No hi ha candidatures.

COMISSIÓ DE PROFESSORAT

PDI permanent. Grup l: Facultat d'Economia, Facultat de Dret i Facultat de Ciències
Socra/s.
- Gabriel Fuigues Oliver (Facultat de Dret).
- MiguelÁngel García Calavia (Facultat de Ciències Socials).

JUNTA ELECTORAL

TITULARS:

Estudiants.
- Arnau Alonso i Mompó (Facultat de Dret).
- Fernando López Bonafont (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria).
- Angel Mínguez Cervera (Facultat de Medicina i Odontologia).
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SUPLENTS:

PDI doctor amb vinculació permanent.
- María del Carmen Salcedo Beltrán (Facultat de Dret).

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
No hi ha candidatures.

Estudiants.
No hi ha candidatures.

COMISSIÓ DE RECLAMACIONS

C ated ràtics o cated ràtiq ues d' u n ive rsitat.
- Elena Olmos Ortega (catedràtica de Dret Eclesiàstic de I'Estat).
- Andrés Parra Guerrero (catedràtic de psicobiologia).
- Juan Francisco Ascaso Gimilio (catedràtic de Medicina).

SINDICATURA DE GREUGES

Vicesíndics o vicesíndiques.
- Laia Mauri Folgado (estudianta de la Facultat de Dret)
- Fuensanta Doménech Roda (PAS adscrita al serveid'lnformàtica).

Finalitzada la votació i l'escrutini, es fan púbrics els resultats següents:

MESA DEL CLAUSTRE

TITULARS:

PDI doctor amb vinculació permanent.
- Juliotlurtado Llopis (Escola Universitària de Magisteri "Ausiàs March"). 7g vots.
- Luis Torres Asensi (Facultat de Farmàcia). 25 vots.

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
- Marta Aguilar Rodríguez (Escola universitària de Fisioteràpia). g7 vots.

Estudiants.
- MiguelVargas Rodríguez (Facultat de Farmàcia). 34 vots.
- Rubén Navas Giménez (Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació). 26 vots.

SUPLENTS:

PDI doctor amb vinculació permanent.
- Carmen Estevan de Quesada (Facultat de Dret). 67 vots.
- Josep Montesinos Martínez (Facultat de Geografia i Història). 20 vots.

11



{t

=ë'

è:l

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
- Cristóbal Zaragozâ Fernández (Facultat de Medicina i Odontologia). 85 vots.

CONSELL DE GOVERN

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
- Pilar Soriano Felipe (Facultat d'Economia). gS vots.
- Vicent Miralles Martí (Escola Universitària de Magisteri "Ausiàs March"). 16 vots.

Estudiants.
- Aina-Merítxell Tarrasó Reig (Fac. de Filologia, Traducció i Comunicació). 21 vots.
- clara Eugenia cascant sempere (Facultat de ciències socials). 27 vots.
- Arancha Hernández Sala (Facultat de Dret). 12 vots.
- María fsabel Peyró Fernández (Facultat d'Economia). g vots.
- Joan Vicent Geribés Benavent (Fac. Filologia, Traducció i Comunicació). 21 vots.
- Paula Serrano Caracena (Facultat de Dret). 31 vots.
- Gabriel Yan Salinas Lim (Facultat de Dret). 31 vots.
- Joan Felip Colomer Bea (Facultat de Dret). 21 vots.
- Marc Xelvi Pérez (Facultat d'Economia). 22 vots.

COMISSIÓ D'ESTATUTS

PDI no doctor o sense vinculació permanent.
- María Amparo Benavent Garcés (Escola Univ. d'lnfermeria i Podologia). 35 vots.
- Consuelo Dolz Dolz (Facultat d'Economia). 78 vots.

Personal d'administració i serueis.
- José María Pérez Gisbert (Facultat de ciències Matemàtiques). 13 vots.
- Fernando Sánchez Carmen (Serveis Centrals Administratius i Econòmics). 10 vots.

Estudiants.
- Abel Baselga Castells (Facultat d'Economia). 12 vots.
- Pau Flores Martí (Facultat de Medicina i Odontologia). 28 vots.
- Carlos Manzana Lacueva (Facultat de Psicologia). 31 vots.
- Beatriz Castaño Serrano (Facultat d'Economia). 31 vots.
- Rubén Ramírez Serrano (Facultat d'Economia). 30 vots.
- Joan Sanchis Muñoz (Facultat d'Economia). 27 vots.
- María Buigues Ros (Facultat de Psicologia). 28 vots.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

Personal investigador en formació.
- Alexandra Valencia Peris (Fac. de Ciències de I'Activitat Física i l'Esport). 3 vots.

COMISSIÓ DE PROFESSORAT

PDI permanent . Grup l: Facultat d'Economia, Facultat de Dret i Facuttat de Ciències
Soc¡a/s.
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- Gabriel Buigues Oliver (Facultat de Dret). 85 vots.
- Miguel Ángel García calavia (Facultat de ciències sociars). 2s vots.

JUNTA ELECTORAL

TITULARS:

Estudiants.
- Arnau Alonso i Mompó (Facultat de Dret). 28 vots.
- Fernando Lopez Bonafont (Escola Tècnica superior d'Enginyeria). 13 vots.
- Angel Mínguez cervera (Facultat de Medicina i odontorogia). 24 vots.

SUPLENTS:

PDI doctor amb vinculació permanent.
- María del Carmen Salcedo Beltrán (Facultat de Dret). 94 vots.

COMISSIÓ DE RECLAMACIONS

C ated ràtics o cated ràti q ue s d' u n ive rsitat.
- Elena olmos ortega (catedràtica de Dret Eclesiàstic de I'Estat). g7 vots.
- Andrés Parra Guerrero (catedràtic de Psicobiologia). 94 vots.
- Juan Francisco Ascaso Gimilio (catedràtic de Medicina). 97 vots.

SINDICATURA DE GREUGES

Vicesí ndics o vicesíndiques.
- Laia Mauri Folgado (estudianta de la Facultat de Dret). 152 vots.
- Fuensanta Doménech Roda (PAS adscrita al Serveid'lnformàtica).122vots.

Per la qual cosa, s'adopten els acords següents:

Proclamar membres de la Mesa del claustre els claustrals següents:

ACUV 3t201't=

..TITULARS:

PDI doctor amb vinculació permanent claustral
- Julio Hurtado Llopis (EU de Magisteri "Ausiàs March")

PDI no doctor o sense vinculació permanent claustral
- Marta Aguilar Rodríguez (EU de Fisioteràpia)

Estudiants:
- MiguelVargas Rodríguez (Facultat de Farmàcia)
- Rubén Navas Giménez (Facultat de Filosofia i ciències de I'Educació)
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SUPLENTS:

PDI doctor amb vinculació permanent claustral;
- Carmen Estevan de Quesada (Facultat de Dret)
- Josep Montesinos Martínez (Facultat de Geografia i Història)

PDI no doctor o sense vinculació permanent claustral
- cristóbal zaragoza Fernández (Facultat de Medicina i odontorogia)

Personal d'administració i serueis
- Vacant.

Estudiants:
- Vacant
- Vacant "

Proclamar membres del consell de Govern els claustrals següents:

ACUV 412011=

"PDl no doctor o sense vinculació permanent
- Pilar Soriano Felipe (Facultat d'Economia)

Estudiants
- Paula Serrano Caracena (Facultat de Dret)
- Gabriel Yan Salinas Lim (Facultat de Dret)
- Clara Eugenia Cascant Sempere (Facultat de Ciències Socials)
- Marc Xelvi Pérez (Facultat d'Economia)
- Aina-Meritxell Tarrasó Reig (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)"

Proclamar membres de la comissió d'Estatuts els craustrals següents:

ACUV 5t2011:

"PDl no doctor o sense vinculació permanent claustral:
- Consuelo Dolz Dolz (Facultat d'Economia)

Personal d'administració i serueis claustral:
- José María Pérez Gisbert (Facultat de Ciències Matemàtiques)

Estudiants:
- Carlos Manzana Lacueva (Facultat de psicologia)
- Beatriz Castaño Serrano (Facultat d'Economia)
- Ruben Ramírez Serrano (Facultat d'Economia)
- Pau Flores Martí (Facutat de Medicina i Odontologia)
- María Buigues Ros (Facutat de Psicologia)
- Joan Sanchis Muñoz (Facultat d'Economia)
- Abel Baselga Castells (Facultat d'Economia)"
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Proclamar membres de la Comissió d'lnvestigació els claustrals següents:

ACUV 6t2011:

"Representant del personal investigador en formacio:
- Alexandra Valencia Peris. Facultat de Ciències de I'Activitat Física i I'Esport.

Estudiants de doctorat:
- Vacant"

Elegir membres de la Comissió de Professorat els claustrals següents:

ACUV 7t2011:

"Representant del PDI permanent. Grup i (Facultat d'Economia, Facultat de Dret i
Facultat de Ciències Socra/s)
- Gabriel Buigues Oliver. Facultat de Dret."

Elegir membres de la Junta Electoral els claustrals seguents:

ACUV 8t2011:

"Representant del PDI doctor amb vinculació permanent suplent:
- María del Carmen Salcedo Beltrán. Facultat de Dret.

Representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent suplent:
- Vacant.

Re pre se ntanfs dels esfudlanfs titul a rs :
- Arnau Alonso i Mompó. Facultat de Dret.
- Angel Mínguez Cervera. Facultat de Medicina i Odontologia

Re pre se ntanfs dels e stud i ants s u p le nts :
- Vacant.
- Vacant"

Elegir membres de la Comissió Reclamacions els claustrals següents:

ACUV 9t2011:

"C ated ràti cs o cated ràti q ue s d' u n ive rsitat:
- Elena Olmos Ortega. Catedràtica de Dret Eclesiàstic de I'Estat.
- Juan Francsico Ascaso Gimilio. Catedràtic de Medicina."

Elegir membres de la Sindicatura de Greuges els claustrals següents:

ACUV 10t2011:
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"Vicesí ndiques de greuges:
- Laia Mauri Folgado. Estudianta de la Facultat de Dret.
- Fuensanta Doménech Roda. Personal d'administració i serveis. Servei
d'lnformàtica."

Punt 4-bis. Presa d'acord, si escau, sobre la proposta per a un pla d'igualtat
lingüística i d'increment de la docència en valencià

La moderadora cedeix l'ús de la paraula a Marc Xelvi.

Marc Xelvi presenta la proposta sobre la renovació del Pla d'igualtat lingüística que
han acordat diverses associacions d'estudiants. Fa una breu introducció: segons el
marc legal vigent, els estudiants tenen dret a triar entre les dues llengües oficials i

rebre, per tant, l'ensenyament en aquesta llengua. Però la situació actual és, al seu
parer, ben distinta. Pel que fa al material, pel que fa a docència impartida realment,
pel que fa a la possibilitat de la gent que realment vol estudiar en valencià i no se li

ofereix la carrera o I'assignatura concreta, etc. Davant això, els signants de la
proposta han decidit prendre una acció valenta, perquè pensen que el valencià ha
d'estar garantit, ja que la Universitat de València hauria de ser un exemple com a
defensora i promotora de la nostra cultura. Fa referència a I'estudi de I'AVL, que
mostrava que l'estudiant no té garantit a hores d'ara el seu dret a rebre una
docència universitària en valencià. Demanen, doncs, que el Claustre inste el Consell
de Govern a aprovar durant l'any 2011 un Pla d'igualtat lingüística i d'increment de la
docència en valencià, consensuat amb la majoria de representants estudiantils tant
del Claustre com del Consell de Govern, és a dir, es tracta d'un pla obert, no tancat,
que haurà d'incloure necessàriament:

Punt 1. La distribució equitativa entre les dues llengües oficials, en totes les
titulacions, tant de grau com de postgrau (aquesta redacció està extreta de I'OCA
del novembre de 2010).

Punt 2. Es fixaran els percentatges mínims de docència en valencià per als pròxims
cursos, en totes les titulacions, amb un increment anual del 5% fins a assolir el 50%
el curs 2016-2017.

Punt 3. Els departaments assignaran les assignatures ofertes en valencià al
professorat millor capacitat per a fer la docència en aquesta llengua.

Punt 4. El professorat haurà de fer les classes en la llengua establerta en I'oferta
acadèmica, ja que es tracta d'un contracte que s'ha de complir. L'incompliment serà
considerat falta greu.

Punt 5. Els estudiants matriculats en una assignatura en valencià rebran en aquesta
llengua tots els materials elaborats pel professor. Així mateix, mantindran el dret a
expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials.
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Punt 6. El SPL facilitarà al professorat I'assessorament lingüístic i terminològic, la
correcció i la traducció al valencià dels materials necessaris per a assegurar-ne la
màxima qualitat lingüística. A més, facilitarà cursos i altres recursos formatius tant al
professorat com als estudiants, especialment als estrangers.

Punt 7. Totes les convocatòries de places de professorat inclouran en primera
instància el requisit lingüístic valencià nivell C1. Només es podrà convocar una plaça
sense perfilar si ha quedat deserta.

Per acabar, fa referència a un article del "Levante" d'avui, on es censura el Consell i

les universitats per no garantir el valencià i tornava a instar les universitats públiques
a realitzar plans de normalitzacio per arribar a l'equitat davant el castellà.

A continuació s'obri un segon torn d'intervencions. Sol.liciten la paraula: Joan Vicent
Girbés, Josep Vicent Boira, Aina Tarrasó, Vicente Baeza, Pilar Aguiló, Miguel
Vargas Rodríguez, M. José Coperias, Ernest Cano, Victoria Hurtado, la vicerectora
d'Estudis i Política Lingüística, Marc Xelvi, la vicerectora de Postgrau, Jesús
Olavarría, Ernest Cano, Vicente Cerverón iVicente Baeza.

Joan Vicent Girbés intervé en nom d'Acontracorrent i dóna suport a la iniciativa dels
companys del BEA. Pensa que el valencià es troba en una situació dramàtica. Fa
referència a I'informe de la Sindicatura de Greuges, segons el qual el principal motiu
de queixes que arriba és sobre l'ús del valencià a I'hora d'impartir les classes.
També fa referència a I'informe de I'AVL.

lnsisteix en el fet que es demana un 50%, una igualtat de condicions en la docència i

que la gent que demana poder estudiar en valencià puga fer-ho.

Josep Vicent Boira, director del Servei de Política Lingüística, parla en el sentit de
donar informació sobre el context en què es troba la nostra llengua. Pensa que s'ha
avançat, que no estem pitjor que mai. Quant al SPL diu que és un servei eficaç, que
resol els problemes del dia a dia, les traduccions, etc., però que també és un servei
eficient.

Per centrar-se en el debat, quant al tema de la docència, en xifres es pot dir que
s'han multiplicat per 7 els ajuts concedits per als materials docents en valencià des
de I'any 2007 a|2010. No solament se centren en el fet que els alumnes tinguen el
material, també hi ha uns assessors que se n'encarreguen de la correcció i

traducció. També enguany s'ha organitzat un taller campanyai "Fes-nos les classes
en valencià", dedicat a proclamar la necessitat d'augmentar la docència en valencià
entre el professorat. Pel que fa a l'ús social de la llengua, també s'ha intentat
prestigiar-lo entre la comunitat universitària. El resultat ha estat positiu.

Ënguany, la campanya social de dinamització "Cinema en valencià" ha reunit quasi
6.000 persones en un any. Al teatre en valencià, han arribat 2.000 persones gràcies
als acords amb el teatres de la ciutat. També treballen perquè el PAS tinga un nivell
adequat en valencià, de fet s'han repartit 550 exemplars del "Manual de documents i

llenguatge administratiu" entre el personal interessat. La UVEG és la segona
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universitat de tot l'àmbit lingüístic en recepció d'estudiants Erasmus per a aprendre
la nostra llengua, en un programa pioner de la Unió Europea.

Finalment, destaca la feina quotidiana tan important que fan els tècnics del SPL
d'assessorament i traducció, en l'àmbit de la terminologia, per intentar que la ciència
es puga fer també en valencià.

Aina Tarrasó intervé per a fer unes curtes valoracions. Al SEPC, aquesta proposta
els sembla insuficient, ja que sempre s'ha apostat per una universitat plenament en
català. Tanmateix, donen suport a la proposta de "mínims", ja que l'actual situació en
matèria lingüística consideren que és lamentable, perquè en cap facultat es
compleixen els mínims establerts de docència en català, i sols un tant per cent redujt
de postgraus s'ofereixen en aquesta llengua. Recorda el decàleg de reivindicacions
de la campanya a què se sumaren "A la universitat en català", i que no s'ha
complert. Per acabar, contesta al director del SPL que els percentatges reals són
molt residuals, i que no jugue amb les xifres, perquè les queixes dels estudiants per
I'incompliment de la docència en català no paren d'arribar.

Vicente Baeza dóna la seua opinió sobre la proposta presentada pels estudiants. Al
seu parer, falten unes dades imprescindibles per a avaluar la realitat de la situació
de la Universitat, perquè no tots els centres tenen la mateixa demanda de docència
en valencià, i solament amb dades es pot valorar la viabilitat o no de la proposta.
Quan es parla de polítiques públiques, es parla de despeses, de fons públics, de
diners que cal controlar amb seny.

Referint-se a l'incompliment de les obligacions de docència, efectivament, no es pot
tolerar, però fa al'lusió als mecanismes que hi ha de control i de sanció, quan arriba
el cas.

La proposta no es pot aprovar perquè creu que implica una modificació dels
Estatuts. Caldria un informe de la Comissió d'Estatuts, de la Comissió de
Professorat i de la Comissió de Política Lingüística. Per tant, hi ha una sèrie
d'inconvenients formals i materials, i si s'aprovara seria nul'la de ple dret.

Miguel Vargas Rodríguez, claustral de I'Associació Valenciana d'Estudiants de
Farmàcia, intervé per dir que no coneixen la proposta feta pel BEA, perquè no han
pogut accedir a la documentació, i per això condicionen el seu vot a tenir-ne les
dades. Sabent que, com a universitat pública, s'han de racionalitzar les despeses,
els agradaria saber si es pot emmarcar econòmicament, pel que fa a recursos
humans i en I'aspecte jurídic. No obstant això, sí que es pronuncien per la retirada
del punt 2 de la proposta.

També diu que, pel fet d'estar immersos en l'Espai Europeu d'Ensenyament
Superior, amb les altres llengües s'ha de fer el mateix: complir els objectius de
docència de I'OCA.

María José Coperías, degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació,
dóna suport a qualsevol proposta que impulse l'ús del valencià en aquesta
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Universitat i entén que s'han de prendre mesures i s'han de dur a terme accions,
però vol fer-hi unes puntualitzacions: una assignatura que se centre en l'estudi de la
llengua espanyola, s'ha de donar en castellà; una assignatura que és de llengua o
literatura catalana, s'ha d'estudiar en català, i el mateix amb I'anglès, el francès, etc.

L'altra puntualització és que el que es diu del grau també s'ha d'aplicar als
postgraus. Per tant, I'excepcionalitat no és tan sols per les llengües estrangeres,
sinó per totes aquelles assignatures que tenen per objecte I'estudi d'una llengua i les
seues literatures, fins itot la traducció.

Ernest Cano intervé dient que el Claustre fa una recomanació al Consell de Govern,
perquè desenvolupe un pla d'increment de la docència en valencià i li indica una
sèrie d'orientacions que considera que haurien de ser el nucli d'aquesta proposta.
Tenint I'objectiu d'incrementar la docència en valencià, tal com ha dit el Consell de
Govern, tal com assenyalen els criteris d'OCA, que es tendirà a una oferta
equilibrada en valencià i en castellà, i que el seu incompliment és una falta
important, marca la necessitat que hi haja mitjans per a arribar a aquests objectius
d'increment progressiu de la docència, i que s'ha d'intentar que en la contractació
aquesta qüestió de la capacitat lingüística vaja millorant, per això s'ha d'avançar en
aquest sentit.

Victoria Hurtado Montero, representant de I'Associació Valenciana d'Estudiants
Universitaris, expressa la seua opinió sobre la política lingüística de la UVEG. Està
d'acord amb el professor Baeza. Considera que s'ha d'impartir la docència en
valencià en virtut de la demanda existent, i que una cosa és donar impuls i opció al
valencià, i una altra de ben diferent, obligar. També diu que la majoria d'Erasmus
vénen a aprendre castellà, no valencià. Per tant, opinen que no s'hauria d'aprovar la
proposta.

La vicerectora d'Estudis i Política Lingüística, lsabel Vázquez, considera que la
UVEG sempre ha estat al capdavant en l'ús i la promoció de la nostra llengua, i ha
fet polítiques en aquest sentit.

Quant a I'informe de I'AVL sobre els usos lingüístics de les universitats públiques
valencianes, se'n va fer la presentació aljuliol, precisament en aquesta universitat, i

han participat dos professors nostres. S'ha constatat que la nostra universitat és on
més docència en valencià es fa, seguida de prop per la Universitat Jaume l, i molt
lluny de la resta de les universitats. No obstant això, el percentatge dels estudiants
que reben classes en valencià es pot millorar. Respecte a la investigació, segons
dades de I'AVL, el15% de la investigació escrita es fa en la nostra llengua.

A la presentació de I'informe van assistir tots els responsables acadèmics de política
lingüística de les universitats i els directors i tècnics dels serveis de Política
Lingüística. Ací no solament es va aprofitar per conèixer dades, sinó que es va
encetar una discussió sobre les polítiques universitàries i de com treballar en la
elaboració d'un pla conjunt d'igualtat. Es tornaren a reunir a I'octubre i es va crear
una subcomissió per elaborar un primer model de pla, amb I'objectiu d'arribar al SOo/o

de la docència en valencià, però en 25 anys, amb revisió cada 5 anys, i en el ritme
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que cada universitat es podia permetre. La vicerectora va defensa que la nostra
Universítat no necessitaria 25 anys, perquè ja partiem d'una millor posició.

S'ha de dir que la UVEG és l'única que té línia en valencià, la resta ho deixa a la
lliure elecció del professorat. Amb el nostre model hem arribat a una docència global
del25%.

Tal com s'ha recordat en aquest Claustre, el pla d'increment de la docència és de
I'any 92, i s'hi assegurava la docència en valencià als estudiants que així ho
demanaren. Aquest pla ens ha portat a un percentatge global de docència en
valencià del 25Yo, percentatge que, al seu parer, es pot millorar si es plantegen
objectius concrets en aquelles titulacions en què I'oferta és clarament reduida i

clarament inferior a la demanda. Per això fan falta dades detallades, dades per
titulació. Les dades macroscòpiques donen poca informació i no ajuden a prendre
decisions i a millorar.

Un altre aspecte important per a la vicerectora és el compliment d'aquesta docència
en valencià: el fet de tenir uns bons números macroscòpics que no es complisquen,
no és el més adequat ni el més desitjable. Per tal de millorar aquest aspecte cal tenir
dades detallades, desglossades per titulacions, per departaments i per àrees de
coneixement on es produeixen els incompliments.

Per acabar, considera que s'haurien de perfilar més places en valencià per millorar
la docència, cosa que ja es fa, però es necessita veure com s'han distribuiT per
departaments, per àrees, i comprovar si efectivament les persones que ocupen les
places fan docència en valencià.

Constata també I'existència a la Universitat de València d'una Comissió de Política
Linguística des de I'any 2005. Es va tardar dos anys, fins al juny de 2007, a fer-ne el
reglament. No li consta, però, que s'haja reunit mai. La vicerectora és conscient que
cal activar-la. D'altra banda, opina que una comissió d'aquesta grandària pot ser poc
operativa per començar a treballar en un pla lingüístic, per això és important tenir un
model de partida, que podria ser el que estan treballant totes les universitats
públiques valencianes. A partir d'ací, i sempre dins del marc jurídic que ens regula,
es pot començar a treballar en el pla lingüístic de la Universitat de València.

Marc Xelvi manifesta que en la seua intervenció anterior no hi havia menyspreu cap
al SPL, ja que és voluntari lingüístic i sap que s'hi treballa bé.

Quant al professor Baeza,li demana que no s'entre en el debat dels diners per a la
cultura sí o no, perquè la cultura no requereix una inversió d'infraestructures gran,
sinó un percentatge mínim que s'ha de complir i augmentar. Pel que fa a la
modificació dels Estatuts, no han presentat un pla tancat, sinó que demanen al
Consell de Govern que faça el que calga perquè volen unes bases sobre les quals
treballar.
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Contestant als companys de Farmàcia, el tema de I'anglès, tal com es recull en els
criteris d'OCA, es proposa una equitat, és a dir, una volta cobert la quota de I'anglès,
la docència en valencià i castellà repartida equitativament.

Pel que fa al tema que han plantejat alguns sobre els 5 anys per aconseguir la
docència en valencià, opina que sí que es possible, però s'han de fixar objectius i

treballar durament.

A la degana de Filologia li dóna la raó; si es canvia I'OCA en els criteris que planteja,
ells els assumeixen.

Amb la intervenció d'Ernest Cano estan d'acord.

Als companys d'AVEU els recorda que si es funciona només amb criteris de mercat,
rJ'oferta i demanda, s'afavoreix l'eliminació del valencià i que el valencià no siga una
llengua de treball.

Respecte als Erasmus, cal informar-los-en, perquè si hi ha una llengua pròpia, i uns
criteris d'OCA, no cal espantar-se per acomplir un pla de normalització lingüística, i

per tant demana el vot a favor de la proposta que han presentat.

Joan Vicent Girbés vol dir al professor Boira que la crítica que ha fet anteriorment no
era al SPL.

Quant al professor Baeza, al'ludeix al fet que el recurs econòmic no és inconvenient
a l'hora de I'idioma, ja que considera que el valencià i el castellà suposen la mateixa
despesa; no es tracta d'un afegit de diners.

Respecte a la degana de Filologia, li dóna la raó quant a la importància de la
traducció.

Als companys del SEPC, els diu que està d'acord que el percentatge ha de ser
major del 50%, però que la realitat és la que hi ha.

A la companya de I'AVEU li respon que les dues llengües de la Comunitat són
"cooficials" i que, per tant, igual es pot obligar a estudiar castellà com valencià.

La intervenció de la vicerectora de Postgrau és per aportar unes dades referents a
les diferències entre graus i postgraus, que no poden ser tractats com una mateixa
cosa.

Actualment, la Universitat té 90 màsters, dels quals 36 són interuniversitaris, i

encara que hi ha vora 4.500 estudiants, els màsters estan distribuiTs de manera
desigual (hi ha màsters amb 5 estudiants i el de secundària en té vora 1.000), però
més del 40% estan per sota dels 25 estudiants. Des de Postgrau no es posa cap
obstacle a I'oferta en valencià, sempre que el nombre d'estudiants siga suficient.
Considera que quan passen 4 o 5 anys i s'estabilitze I'oferta, es podran tenir unes
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normes d'OCA respecte a la qüestió lingüística, semblants tant en el grau com en el
postgrau, però en aquest moment no es poden tractar igual.

Tal com ha dit Marc Xelvi, és veritat que hi ha un percentatge baix de màsters que
ofereixen docència en valencià, encara que reconeix que des del Vicerectorat no
s'ha posat cap entrebanc a I'hora de fer I'OCA.

Sí que ha de quedar ben clar que s'han de complir els criteris de docència, és a dir,
quan un estudiant tria una llengua, ha de rebre la docència en aquesta llengua. No
obstant això, a més del cost econòmic i de la competència lingüística del
professorat, cal tenir en compte la dificultat que representa I'elevat percentatge de
professors externs i de màsters compartits en altres universitats.

Jesús Olavarría manifesta que li sembla estrany el fet que s'inste ara al compliment
dels Estatuts, quan fa set anys que estan aprovats. També considera una imposició
la proposta feta pels estudiants i que, al mateix temps, està en contradicció amb els
Estatuts.

Respecte al professor Ernest Cano, li recorda que ell creu en les mesures de foment
del valencià que contenen els Estatuts, però que hi ha instruments suficients per a la
normalització lingüística i, doncs, demana la seua aplicació (concretament la
disposició addicional sisena, la disposició dotzena i les normes sobre professorat).

Per finalitzar, creu que són compatibles normalització lingüística i obertura al món,
que aconseguir la igualtat no significa tancar portes, i demana dades per a poder
valorar les deficiències en el compliment de I'ensenyament en valencià.

Ernest Cano pensa que en la qüestió lingüística ens hem relaxat i que, efectivament,
cal "instar" per poder avançar, com ja es va fer en els temps del rector Lapiedra.

Al professor Olavarría li recorda que en cap moment ha fet esment de quin punt és
contrari als Estatuts.

Assenyala que ha escoltat a la vicerectora i que ell hauria presentat un paper on
posara: "El Claustre de la Universitat de València insta el Consell de Govern a
aprovar durant l'any 2011 un pla d'igualtat lingüística i d'increment de la docència en
valencià d'acord amb els Estatuts de la UVEG". També diu que ell ha insistit durant
tots els claustres en la confecció del pla i, com que no considera antiestatutària la
proposta, hi votarà a favor.

Vicente Cerverón no està d'acord a arribar al 50% de docència en valencià, perquè
tant el percentatge d'instàncies que presenten els alumnes, com els projectes finals
de carrera, de tesis, etc., està molt per sota del 25% (dades de la seua escola).

Tampoc està d'acord amb el punt de la proposta que planteja un tracte igualitari,
perquè també els alumnes que vulguen la docència en castellà l'han de tenir
garantida; no tan sols es pot parlar dels alumnes que volen docència en valencià.
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Quant a la proposta de l'activitat del professorat, s'està prioritzant la producció
lingüística per damunt de la qualitat i, per tant, tampoc està d'acord amb aquest
punt.

Per acabar, sí que considera que s'han de complir els criteris de I'OCA, està d'acord
que Se'n faça promoció, que s'hi donen ajudes, però està en contra dels punts
bàsics de la proposta.

Vicente Baeza intervé per a aclarir al company del BEA que ell no ha dit que no hi

ha diners, sinó que cal tenir les dades suficients per fer les despeses amb
racionalitat, basant-se en dades.

Quant a la discussió sobre si és o no una imposició el fet de dir "...inclourà
necessàriament...", considera que no es tracta d'un "suggeriment".

A Ernest Cano li respon que les normes que es vulneren si s'aprova la proposta són:
- Article 1 del Reglament de règim intern de la Comissió Lingüística
- Article 3 de la Comissió d'Estatuts
- Article 171.1 apartat a)dels Estatuts de la UVEG

Per tant, manifesta que, si s'aprova la proposta, seria contrària a dret.

El rector intervé per agrair el debat, les diferents opinions donades al Claustre.

Manifesta que la llengua pròpia de la UVEG és la que utilitza en els actes públics i

que cal donar suport i ajudar a la promoció de la nostra llengua. Creu que cal donar
una visió positiva, perquè estem al capdavant del sistema, cosa que no vol dir que
no queden moltes coses a fer. No obstant, si hi ha un pla de millora de la docència
de 1992, si el Claustre en 2003 va instar el Consell de Govern a fer el pla i hi ha una
Comissió de Política Lingüística des de 2005, que ha fet el reglament en 2007,
doncs cal treballar, encetar el pla, promoure la docència en valencià, per suposat
des del respecte i des del marc normatiu existent.

La moderadora comenta que es passa a la votació de la proposta. Com que més de
20 claustrals (concretament 37) han demanat que la votació d'aquest punt siga
secreta, ha de ser secreta d'acord amb I'article 19 del reglament.

Realitzat l'escrutini, el Claustre adopta, per 69 vots a favor, 85 en contra i 11 en
blanc, I'acord següent: ACUV 1112011: No aprovar la proposta per a un pla d'igualtat
lingüística i d'increment de la docència en valencià, que s'adjunta com a annex.

Punt 5. Torn obert de paraules

La moderadora informa que han demanat fer ús de la paraula les persones
següents: Alberto de la Guardia Anaya, Pilar Aguiló, Miguel Vargas Rodríguez,
Vicent Miralles, Josep Bixquert Climent, Joan Colomer, Aina Tarrasó, Joan Sanchis
Muñoz, Carles Egido, Álex Ramos iAlcina, Joan Vicent Girbés i Josep Sanruperto.
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Alberto de la Guardia Anaya fa una intervenció dirigida a fer més efectiu el Claustre.
pensa que per ser més operatius s'hi haurien de fer alguns canvis, com ara

presentär I'annex documental dins el termini i la forma escaient, ja que el reglament

äel Claustre així ho diu, i que I'annex ha d'anar juntament amb la convocatòria.

Afirma que ha votat en blanc pel fet de no disposar de la documentació.

D'altra banda, demana brevetat i responsabilitat per a l'ús de les intervencions.

pilar Aguiló parla del punt de la Mesa Negociadora de 22 de febrer, en què s'intenta
posar lã g"nt de I'escala bàsica d'administració general en la borsa de treball dels

auxiliars ðe serveis bibliogràfics, que és un cos de I'administració especial. Creu que

amb aquesta mesura s'ãtaca greument els drets d'aquests últims, per una mala

gestió áe la Universitat, ja que ha convocat oposicions des de fa molt de temps.

Óemana que es respecte la legalitat, les lleis autonòmiques i estatals que separen

administració especial i geneial, i que es respecte el treball i la formació en

biblioteconomia i documentació d'un col'lectiu maltractat al llarg d'aquests anys.

Miguel Vargas Rodríguez, com a estudiant de la Facultat de Farmàcia i del campus

de-Burjassõt-Paterna, demana per als estudiants el dret a I'ergonomia en I'estudi, ja

que leå instal.lacions del campus estan desfasades, les infraestructures no sÓn les

millors, el sistema d'aire i calefacció funcionen malament, i simplement volen que es

mantinguen i condicionen les instal'lacions de forma adequada.

També reivindiquen millores en el transport públic i que els preus de les cafeteries

no pugen.

per acabar, demanen a la Junta Electoral una normalitzaciÓ en les candidatures i

que es revisen els mecanismes per a una qualitat democràtica. Suggereixen també

â la Secretaria General que pose a la disposició dels claustrals un correu electrònic
per facilitar la comunicació entre els membres.

Vicent Miralles vol explicar a la comunitat universitària per què I'Escola de Magisteri

té un problema any rere any, amb tots els equips de govern, per la qüestió de

l'extensió d'Ontinyent.

L'Escola de Magisteri ha desestimat la continuiÏat d'aquesta extensió per les

dificultats amb el professorat, perquè és inviable des del punt de vistg de la qualitat

de I'ensenyament, perquè no hi ha un bon servei de biblioteca, perquè el professorat

no fa vida universitària, perquè considera que és contradictori que pugues entrar

amb una nota de tall a Ontinyent, però no a València, etc. Per tant, demana un debat
per introduir racionalitat en aquest tema.

Josep Bixquert Climent, des de Generació Universitària vol fer públic al Claustre el

que ells consideren una injustícia, la gestió antidemocràtica de la Junta Electoral.

Argumenten que la paralització del recompte de més de 200 vots en les passades

elelcions, per motiu de les acusacions de frau per part d'altres associacions
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estudiantils, i la seua posterior anul'lació han estat un abús. GU ha exhaurit la via

administrativa, i demanen públicament que es declare la nul'litat de la decisió presa

per la Junta Electoral i que es faça una investigació sobre aquesta qttestió.

Joan Colomer considera que no s'ha acomplit el diàleg amb els estudiants que va

prometre el rector durant les eleccions. Així mateix creu que es fan condemnes als

ästudiants en determinats moments, però en canvi no se'ls tendeix la mà en

situacions de necessitat, ni hi ha diàleg per cap lloc.

Demanen un posicionament de I'equip rectoral, i concretament del rector, sobre el

Pla d'igualtat linguística.

Aina Tarrasó, del SEPC, presenta davant el Claustre el desè Congrés de Filologia

Catalana organitzat pel seu sindicat i estudiants de F. Catalana. Remarca que

aquest tipuJde congrés es planteja com unes jornades de formació alternativa i

complementària, i que enguany està dedicat a Vicent Andrés Estellés. Agraeix el

suport i la col'laboració rebuda i convida a assistir-hi'

Joan Sanchis Muñoz lamenta, en nom del BEA, el rebuig a la proposta del Pla

d'igualtat lingüística i foment de la docència en valencià. Creu que no s'ha

mãterialitzat el programa electoral del rector i li demana que es posicione.clarament

sobre el pla i explique les actuacions que pensa dur a terme en política lingüística.

També pregunta si hi ha alguna línia d'actuació quant a la universitat digital.

Assenyaìa que el sistema que s'utilitza, el Windows, és privat, i caldria fer alguna

cosa én aquest sentit, com també suggereix la possibilitat d'instal'laciÓ de plug-ins

en valencià i de millorar les interfícies de la pàgina web i del correu.

Des del seu sindicat apel'len, doncs, a la implantació de les noves tecnologies a la
Universitat.

Carles Egido, claustral de la F. d'Economia pel BEA íTACA, opina que s'haurien de

convocaiclaustres amb més assiduìTat irevitalitzar la participació en els òrgans de

decisió. També creu que cal potenciar I'extensió d'Ontinyent perquè es troba en una

situació lamentable. Pensa que el paper d'Ontinyent ha de ser vertebrador, i passar

a convertir-se en una referència per als estudiants de la Vall d'Albaida, i que alhora,

el referent seria I'extensió de Gandia a la Politècnica. Per això convida el rector a
que es reunisca amb experts i facen I'anàlisi correcta, perquè hi ha molta gent que

compagina estudis i treball o no té recursos econòmics per a eixir de la seua

comarcã i, per tant, I'extensió d'Ontinyent els permet continuar els estudis.

Aleshores, el seu grup aposta per la continuilat.

Álex Ramos i Alcina, claustral del BEA per la F. de C. Biològiques, demana a la
Universitat una aposta clara pel tramvia i per la prioritat del transport públic.

Manifesta que han iniciat una campanya de signatures perquè es reunisquen

Metrovalencia i els ajuntaments de Burjassot i València per acordar la prioritat

semafòrica del tramvia, ja que és el transport majoritari de la comunitat universitària.
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També demana al Vicerectorat de Sostenibilitat i lnfraestructures que vetle per la
sostenibilitat dels campus, perquè s'incompleixen les normes respecte al reciclatge.

Joan Vicent Girbés lamenta el diferent grau d'interès que hi ha en les eleccions, on

els estudiants no tenen un espai electoral definit. Denuncia la degradaciÓ a què s'ha
arribat i també allò que considera la privatització real de la Universitat: Bolonya,

Estratègia 2015. Pensa que en aquest procés les carreres d'Humanitats han estat
les més perjudicades.

Josep Sanruperto demana suport a I'equip rectoral, al Claustre i a la comunitat

universitària perquè la situació del màster de Gènere es resolga, atès que enguany
s'ha tallat la subvenció que rebia per part de la Generalitat, i en demana la gratuTtat

o la subvenció parcial.

La moderadora cedeix l'ús de la paraula al rector'

El rector considera que el Claustre s'ha convocat dins el termini i la forma escaient, i

s'ha procurat Iliurar tota la documentació.

Es compromet a treballar en la reunió de la Comissió de Política Lingüística i fer el

Pla d'igualtat a través del Consell de Govern; afirma que serà un procés que

implicarà tota la comunitat universitària.

Quant a I'Espai Europeu d'Educació Superior, diu que I'equip de govern farà un

esforç per aconseguir del Consell Social els mitjans necessaris per al suport dels

estaments implicats: PDI i PAS.

Pel que fa a I'extensió d'Ontinyent, s'hi continuarà treballant i es farà allò que

decidisquen el Claustre iel Consell de Govern.

Al Congrés de Filologia Catalana ha confirmat la seua assistència.

De les altres qüestions, n'ha pres nota is'hi treballarà conjuntament'

I com que no hi ha més assumptes pendents, es clou la sessió a les 15 hores i 30

minuts, del contingut de la qual, com a secretària general, done fe, i, amb el vistiplau

del president, estenc aquesta acta.

Vist i plau,

El rector

9^^*, tf '4'4

Esteba Morcillo Sánchez
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ABARCA GONZALEZ, MARIA BELEN
AGUILAR RODRIGUEZ, MARTA
AGUILO LUCIA, MARIA PILAR
ALABAU MARQUEZ, MIGUEL ANGEL
ALBA PAGAN, ESTER
ALBERT RODRIGO, MARIA JOSE
ALCOLEA BANEGAS, JESUS
ALMERICH SILLA, JOSE MANUEL
AÑON ROIG, MARIA JOSE
APARICI PEREZ, CARLA
APARICIO BELLVER, LUIS
APARICIO I PLA, GABRIEL
ARANDIGA LLAUDES, FRANCESC
ARCINIEGA GARCIA, LUIS MANUEL
ARIÑO VILLARROYA, ANTON IO
MCARRAGA FELIU, JOSE ADOLFO DE

BAEZA AVALLONE, VICENTE JOSE
BAEZA BAEZA, JUAN JOSE
BARBER FERNANDEZ, JAUME
BARBERA MARCO, OSCAR
BAREA MORENO, TAMARA ORETO
BARONA VILAR, SILVIA
BARRACHINA HUERTA, JONAS NOEL
BASELGA CASTELLS, ABEL
BELTRAN ROS, MARIA DOLORËS
BENAVENT GARCES, MARIA AMPARO
BENAVENT MAHIQUES, JUAN
BERNARDO PANIAGUA, JOSE MARIA
BIXQUERT CLIMENT, JOSEP FRANCESC
BLAY CHAVEZ, JOSE ANTONIO
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE
BONDIA ALBEROLA, MARIA TERESA
BONET NIAVARRO, .JAIME
BUiGiJES OLIVER, GABRIEL
BUIGUES ROS, MARIA
CALDËRON GARCIA, MARIA HAYDEE
CAMARASA BELMONTE, ANA MARIA
CANET VALLES, JOSEP LLUIS
CANO CANO, ERNEST
CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS
CARDA BATALLA, M. CARMEN
CARDONA PROSPER, MARIA LUZ
CARDONA RUBERT, MARIA BELEN
CARPI LOBATON, ALVAR
CARRASCO SORLI, PEDRO MIGUEL
CASASUS ESTELLES, TRINIDAD
CASCANT I SEMPERE, MARC
CASCANT SEMPERE, CLARA EUGENIA
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CASTAÑO SERRANO, BEATRIZ
CENTENO GUIL, JOSE MARIA
CERDA NICOLAS, JOSE MIGUEL
CERVELLO DONDERIS, VICENTA
CERVERON LLEO, VICENTE
CLAVER IBORRA, JOSE MANUEL
COLL HUERTA, MIQUEL
COLOMER BEA, JOAN FELIP
CONCA MARTINEZ, MARIA
COPERIAS AGUILAR, M. JOSE
CORMA BUFORN, FRANCISCO
CRESPO GARCIA, RAFAEL
CUENCA ORDIÑANA, MARIA JOSEP
DASI COSCOLLAR, MARIA DELS ANGELS
DE LA GUARDIA ANAYA, ALBERTO
DE VALCARCEL GONZALVO, GERMAN JOSE
DIAZ MAYANS, JUAN JAVIER
DOLZ DOLZ, CONSUELO
DOMINGO DEL POZO, SANTIAGO
DURO SANCHEZ, CARLES FRANCESC
EGIDO BOLTA, CARLES
ESTAÑ YAGO, LUIS ANTONIO
ESTELLES CERDA, JOSE LUIS
ESTEVAN DE QUESADA, CARMEN
ESTEVAN ESTEVAN, FRANCISCO RAMON
ESTEVE I GOMEZ, ALFONS
ESTRUCH ESTRUCH, JESUS
FABREGAT MONFORT, GEMMA
FARINOS VIÑAS, JOSE EMILIO
FERRER ROCA, CHANTAL MARIA
FLORES MARTI, PAU
FONS FONT, ANTONIO
FONTELLES RODRIGUEZ, VICENT LLUIS
FONTESTAD GINER, JORGE
FORES CONCHELL, VICENTA D.

FRIAS NAVARRO, MARIA DOLORES
FUENTES FERRER, MARIUS VICENT
GALLARDO PAULS, BEATRIZ
GALLEGO JIMENEZ, JOSE MIGUEL
GANDIA CABEDO, JUAN LUIS
GANDIA FRANCO, JOSE LUIS
GANDIA FRANCO, SOLEDAD
GARCIA AÑON, JOSE
GARCIA BENAU, M. ANTONIA
GARCIA DE LOS RIOS MARTINEZ, MARCOS
GARCIA MASSO, XAVIER
GARCIA RAGA, LAURA
GARCIA RUIZ, CARMEN YOLANDA
GARCIA SAFONT, FRANCISCO JAVIER
GARCIA TESTAL, ELENA
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GARCIA VERCHER, JORGE MAXIMO
GARCIA WISTADT, INGRID
GERIBES BENAVENT, JOAN VICENT
GIMENEZ ALBERT, SALVADOR
GINER SANCHEZ, ROSA
GOMEZ BUENO, GEMMA
GOMEZ SANCHIS, JUAN
GOMEZ VILLORA, MARIA DOLORES
GONZALEZ BARRON, REMEDIOS
GONZALEZ GARCIA, MARIA VIRGINIA
GONZALEZ MORENO, JESUS
GONZALEZ SANJUAN, M. EUGENIA
GRAU ALMERO, ELENA
GRAU MUEDRA, GONçAL ANDREU
GÜEMES HERAS, JAIME
HERMENEGILDO CAUDEVILLA, CARLOS
HERMOSILLA PLA, JORGE
HERNANDEZ JIMENEZ, DIEGO
HERNANDEZ SALA, ARANCHA
HORNOS LLOSA, JUAN RAMON
HUGUET ROIG, ANA MARIA
HURTADO LLOPIS, JULIO
HURTADO MONTERO, MARIA VICTORIA
IBORRA JUAN, MARIA
JEREZ MOLINER, ANGEL FELIPE
JIMENEZ SORIANO, YOLANDA
JORNET MELIA, JESUS M.

JUAN SANCHEZ, JOSE RICARDO
LA ORDEN VANACLOCHA, JOSE
LANDETE CASAS, JOSE
LATORRE SABORIT, JULIO
LERMA MONTERO, IGNACIO
LLORET BADIA, JUAN ANTONIO
LONGARES PEREZ, ESTEBAN JOSE
LOPEZ BONAFONT, FERNANDO
LOPEZ G I NES, CONCEPCION
LOPEZ MARTIN, RAMON
LOPEZ PRECIOSO, MAGDALENA SOLEDAD
LORENTE CACHINERO, M IGUEL
LORENTE CARCHANO, MARIA JOSE
LOZANO ESCRIG, RAMON
MAFE MATOSES, SALVADOR
MANZANA LACUEVA, CARLOS
MANZANO HERNANDEZ, MARIA LUISA
MAÑES VINUESA, JORGE
MARCILLA DIA¿, ANTONIO
MARI GRAFIA, FRANCISCO
MARI MARTINEZ, PAU
MARIN SAEZ, ROSA M.

MARTINEZ ANDREU, ANTONI
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MARTINEZ FUENTES, MARIA CLARA
MARTINEZ PASTOR, JOSE FRANCISCO
MARTINEZ PEREZ, JUAN FRANCISCO
MAS CLIMENT, LAIA
MATALLANA REDONDO, EMILIA
MATEU ARCOS, FRANCISCO
MAURI AUCEJO, ADELA DE LOS REYES
MESTRE ESCRIVA, VICENTA
MILLAN CASADO, LAURA
MILLAS MASCAROS, ELISA
MIÑAMBRES HERRAIZ, ISAAC
MIRALLES MARTI, VICENT
MONFORT PAÑEGO, MANUEL
MONTERDE BORT, HECTOR M.

MONTES SUAY, FRANCISCO
MONTESINOS MARTINEZ, JOSEP
MONTESINOS OLTRA, SALVADOR
MONTIEL ROIG, GONZALO
MONZO GUILLEN, ROCIO
MORCILLO SANCHEZ, ESTEBAN JESUS
MORM ENEO BERNAT, SALVADOR
MOYA MONGE, EUGENIO JOSE
MUÑOZ FERRER, MANUEL
MUÑOZ LLUESA, MARIA
MUÑOZ VIERA, FACUNDO MARTIN

\ uuncut FAUBEL, MARIA AMELIA

\ r.rncHeR ESCRIcHE, JosE M.

\ ruRVNS GIMENEZ, RUBEN
\ omvnRRtA tcLEStA, JESUS

\ or-tvrn cERMES, AMPARo
I OITRR VIDAL, JUAN

ONDO ADA, ERNESTO OBIANG
ORCHILLES BALBASTRE, ANTONI VICENT
PACHO SORLI, LORENA
PALLARDO CALATAYUD, FEDERICO VICENTE
PALOMINO PACSI, GUIDO
PANS SANCHO, MIQUEL ANGEL
PASCUAL-AHUIR GINER, JUAN LUIS
PAVIA MIRALLES, JOSE MANUEL
PEIRO TIMONER, CLARA
PELAYO CARRASCOSA, ANTONIO JAVIER
pEÑN SANCHEZ, JOSE LUIS
PEREZ GISBERT, JOSE MARIA
PERIS MARCO, IRENE
PEYRO FERNANDEZ, MARIA ISABEL
PICHER URIBES, M. TERESA
PICO OROZCO, JOSE
PONS PONS, ANACLETO
PRIMO PLANTA, JORGE JUAN
pRuñoNosA ToMAS, MANUEL
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QUILIS MERIN, MERCEDES
RAGA ESTEVE, JUAN ANTONIO
RAMIREZ MUÑOZ, DIEGO
RAMIREZ SERRANO, RUBEN
RAMOS ALCINA, ALEJANDRO JOSE
RAMOS LOPEZ, JOSE
RECUENCO GARCIA, RAFAEL
ROBLES SABATER, FERRAN
ROCA VELASCO, VICENTE
ROCABERT BEUT, ESPERANZA
RODA SALINAS, FERNANDO JESUS
RODENAS ESTREMS, AMALIA
RODENAS RIGLA, FRANCISCO JOSE
RODRIGO GOMEZ, JOSE MANUEL
ROIG DOBON, SALVADOR
RUIZ PONCE, FELIX
SAEZ LOPEZ, MARIA LUISA
SALINAS LIM, GABRIEL YAN
SALVADOR CRNNTÑO, M. DESAMPARADOS
SALVADOR FERNANDEZ-MONTEJO, OTILIA ALICIA
SAN RUPERTO ALBERT, JOSE
SANCERNI BEITIA, M. DOLORES
SANCHEZ CARMEN, FERNANDO
SANCHEZ MACARRO, ADORACION ANTONIA
SANCHEZ MURCIANO, MARIA
SANCHIS MUÑOZ, JOAN
SANCHO FOMBUENA, MATILDE
SANMARTIN ARCE, JAIME
SANUS VITORIA, LUCIA
SANZ SELVA, ESTHER
SERRA DESFILIS, EMILIA
SERRANO CARACENA, PAULA
SIMON FUENTES, ANTONIO
SIRERA TURO, JOSEP LLUIS
SOLER MARCO, VICENT ENRIC
SOLER OLMOS, JORGE RAFAEL
SORIA BONET, DELFINA
SORIA OLIVAS, EMILIO
SUAREZ DE LEZO LANDECHO, LUIS
SUBIRATS ROIG, CRISTIAN
TARRASO REIG, AINA-MERITXELL
TOMAS PELLICER, CHRISTIAN
TORDERA DONDERIS, VICENTE
TORRES ASENSI, LUIS
TORTOSA SANZ, JOSE ANTONIO
TUR PORCAR, ANA MARIA
ULL SOLIS, M. DE LOS ANGELES
VALENCIA PERIS, ALEXANDRA
VALOR MICO, ENRIC JOSEP
VARGAS RODRIGUEZ, M IGUEL



VERCHER GONZALEZ, MARIA ENRIQUETA
VIDAL I CANET, JOSEP LLUIS
XELVI PEREZ, MARC
ZARAGOZA COLOM, ROSA
ZARAGOZA FERNANDEZ, CRISTOBAL
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