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ENRIQUE MARTÍNEZ ANSEMIL VALEDOR UNIVERSITARIO

O artigo 22 do Regulamento do valedor universitario
da UDC recolle que “O valedor universitario presentará
unha memoria anual sobre a xestión realizada durante
o curso académico e os seus obxectivos para o seguinte curso. A memoria deberá conter información, cando menos, sobre o número e tipo de reclamacións presentadas, as reclamacións obxecto de investigación,
o resultado destas e as recomendacións e suxestións
xerais formuladas para a mellora do funcionamento da
Universidade da Coruña”. Cumprindo, pois, co establecido, na presente memoria resúmense os casos tratados na Oficina do Valedor Universitario e as recomendacións e suxestións formuladas durante o curso académico 2016/17, ao tempo que se presentan os obxectivos
para o curso 2017/18.
Durante o curso académico 2016/17, o contexto normativo básico polo que se rexe o funcionamento das
universidades non experimentou cambios de consideración. Sobre o papel, o novo sistema de ordenación
universitaria, coñecido como “plan Boloña”, está plenamente implantado nas universidades, con opinións
encontradas sobre o seu éxito ou o seu fracaso pero, en
todo caso, deixando ao descuberto toda unha serie de
problemas de diversa índole (algúns de fondo calado),
que convén valorar na súa xusta medida pois están a
lastrar a calidade universitaria e son a principal causa de
moitas das queixas e reclamacións que chegan ás valedorías universitarias.
Sen dúbida, unha parte substancial do fracaso que
puidese achacarse ao plan Boloña débese a que a súa
implantación no canto de vir acompañada dunha importante e necesaria inxección económica, produciuse en
paralelo cunha considerable perda de recursos de todo
tipo (orzamentos, persoal, financiamento da investigación, bolsas para o estudo...). Porén, a calidade e o respecto polos dereitos e as liberdades no seo dunha universidade non responden só a cantidade de recursos dispoñibles, senón tamén ao compromiso e ao esforzo de
todos os membros da comunidade universitaria (especialmente dos órganos de goberno) e mais á existencia
ou non dun marco lexislativo e normativo adecuados.
Como queira que, ao longo de moi diversas reunións
de traballo con outros colegas da Conferencia Estatal
de Defensores Universitarios (CEDU), percibimos que
determinados aspectos lexislativos e normativos estaban a alcanzar cotas moi elevadas de preocupación
entre o colectivo (lexislación inadecuada, obsoleta ou
inespecífica; falta de normas, protocolos ou convenios
que amparen determinados colectivos en situación

de vulnerabilidade...), os valedores da Universidade
de Cantabria (Angel Cobo Ortega), da Universidade
de Murcia (José Manuel Palazón Espinosa) e eu mesmo preparamos un relatorio que leva por título “Crisis
de derechos en las universidades: una perspectiva desde las defensorías universitarias” que presentamos nunha xornada técnica de debate organizada pola propia CEDU en Madrid, en maio de 2017
(www.cedu.es/images/encuentros/jornadas/2017_05_2
6JornadaDebateMayo2017_publico.pdf).
Neste relatorio abórdanse, entre outros, aspectos relacionados coa discriminación dos estudantes
por razón da súa condición socioeconómica; problemas relacionados coa inseguridade xurídica; desatención a determinados colectivos en situación de vulnerabilidade; obsolescencia na lexislación que regula a
carreira profesional do PDI; problemas relacionados
coas taxas de reposición do persoal (PDI e PAS); problemas relacionados coas retribucións e a precariedade laboral do persoal (PDI e PAS); e problemas relacionados co incremento da dedicación docente do PDI.
A solución a algúns destes problemas depende en
maior ou menor medida da elaboración ou a mellora de
regulamentos, procedementos ou protocolos polas propias universidades, da estreita colaboración interuniversitaria, do traslado de propostas aos poderes públicos con
capacidade lexislativa (a través da CRUE, do Consejo de
Universidades e do Consello Galego de Universidades,
fundamentalmente) ou da colaboración e o apoio de entidades e outras administracións da contorna. Así, a implicación de todos os membros da comunidade universitaria da UDC, e especialmente daqueles que en razón
do seu cargo teñen unha maior capacidade de influencia,
pode servir para impulsar ou para reforzar todas as actuacións que sexan precisas de cara a resolver canto antes
algunhas das deficiencias que afectan especificamente á
nosa universidade, ao sistema universitario galego e/ou
ao conxunto do sistema universitario español.
A aprobación do Regulamento sobre o exercicio
do dereito á identidade de xénero na Universidade da
Coruña en setembro de 2017, converte a UDC nunha
das primeiras universidades do estado en ocuparse desta cuestión de marcado carácter social que afecta a un
colectivo especialmente vulnerable, e constitúe un claro
exemplo do que, sen demasiado esforzo nin requirimento de máis recursos, pode facerse desde a propia universidade. Nesa mesma liña de actuacións, cónstanme as
xestións que se están a facer desde a Reitoría na procura de financiamento externo para un máis que necesario
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gabinete psico-social para a UDC, e a predisposición tanto da Oficina para a Igualdade de Xénero como da propia Vicerreitoría de Ferrol e Responsabilidade Social, da
Xerencia e da Secretaría Xeral da UDC a participaren
activamente na procura de convenios de colaboración
con outras universidades, que permitan dar unha xusta e rápida resposta ás vítimas de violencia de xénero
que precisen dun traslado inmediato para poder continuar cos seus estudos (alumnas) ou coa súa actividade
laboral nun contorno similar (PAS e PDI). Desde a Oficina
do Valedor Universitario, agradecemos ese compromiso
social e comprometémonos a seguir prestando o noso
apoio e colaboración, tanto no ámbito da UDC como
no da REDUGA (Rede de Defensores Universitarios de
Galicia) e o da CEDU (anexo 2).
Por segundo ano consecutivo, o número de casos
tratados na nosa oficina experimentou un descenso.
Porén, como poderá apreciarse da lectura desta memoria, a diversidade e a singularidade dos casos e, en ocasións tamén, a reiteración dalgúns órganos no ditado de
resolucións contrarias á norma establecida, seguen a
dar a razón a quen nos momentos previos á aprobación
da Lei orgánica 6/2011, do 21 de decembro, de universidades, decidiu incluír a figura do Valedor Universitario
como un novo órgano das universidades para velar
polo respecto aos dereitos e as liberdades de todos
os membros da comunidade universitaria e pola calidade universitaria en todos os seus ámbitos (disposición

adicional décimo cuarta). En ocasións, resulta frustrante ver como aínda se seguen a dar situacións que delatan actitudes que teñen máis que ver coa prepotencia, a arrogancia e o autoritarismo que coa empatía, a
reflexión e a colaboración.
Agradezo, un ano máis, a todos os membros da comunidade universitaria que coa súa actitude e colaboración
axudan a facer máis doada a sempre difícil tarefa de xestionar os conflitos, e pido desculpas a quen considere ter
recibido un trato inmerecido ou inxusto pola miña parte. A memoria que aquí se presenta é voluntariamente detallada no tratamento das queixas e reclamacións,
como garantía de transparencia e para servir de fonte de
información a todos os membros e órganos de goberno
da universidade que puidesen verse enfrontados a situacións similares. É precisamente para facilitar ese labor
polo que incorporamos as queixas e reclamacións aquí
tratadas ao documento en que as vimos agrupando nos
últimos anos por áreas temáticas (www.udc.es/goberno/organos_colexiados_e_estatutarios/valedor_universitario/memoria.html).
Na Oficina do Valedor Universitario somos dúas persoas, Rosa González Romero e quen subscribe. Rosa é
quen está en primeira liña de fogo, ao ocuparse do traballo de secretariado. Agradézolle unha vez máis o seu
talante e a súa importante colaboración na procura do bo
funcionamento da Oficina.

A Coruña, 16 de maio de 2018

VOLTAR AO ÍNDICE

3

CONSULTAS
E QUEIXAS
Entre o 1 de setembro de 2016 e o 31 de agosto de
2017 tratouse na Oficina do Valedor Universitario un
total de 73 consultas e 29 queixas, reclamacións ou
actuacións de oficio.
Ao igual que en anos anteriores, unha pequena parte
das consultas é de natureza simple e de carácter exclusivamente administrativo, polo que a súa resolución foi
inmediata desde a Oficina ou foron casos que se desviaron ás administracións correspondentes.
Aquelas outras consultas sobre aspectos en que
podería ter cabida máis dunha interpretación son analizadas na propia Oficina desde onde se solicita, con frecuencia, a colaboración de distintos órganos e servizos
da Administración universitaria. Unha parte delas acaba por converterse en queixas ou reclamacións que se
incorporan como tal no relatorio de casos.

A maioría das queixas ou reclamacións que chegan á
Oficina do Valedor Universitario trátase amplamente coa
parte reclamante por vía telefónica ou presencialmente;
con posterioridade, analízanse polo miúdo para, a continuación, proceder á fase de conversa e solicitude de alegacións á outra parte en litixio, á recompilación de toda
canta documentación e informes foren precisos para a
resolución do caso e, finalmente, á redacción do correspondente informe, que se pretende sempre detallado e
claramente motivado.
Da análise dalgunhas queixas ou reclamacións acábanse derivando, en ocasións, recomendacións ou
suxestións de mellora de normas ou protocolos a diferentes órganos ou servizos.

RELATORIO DE CASOS

1. CONSULTAS
Para cada consulta efectuada á Oficina do Valedor
Universitario consígnanse os seguintes datos:
•
•
•
•

O colectivo a que pertence quen a formula.
O centro ou servizo implicado.
A data en que se realiza a consulta.
O asunto obxecto de consulta.

COLECTIVO

CENTRO/SERVIZO

DATA

ASUNTO

Estudantes

Vic. de Oferta Acad. e I.D.

Setembro/2016

Avaliación por compensación

Estudantes

Escola Politécnica Superior

Setembro/2016

Estudos a tempo parcial

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Setembro/2016

Avaliación por compensación

Estudantes

Fac. de Informática

Setembro/2016

Estudos a tempo parcial

Estudantes

ETS de Arquitectura

Setembro/2016

Validacións

Estudantes

EU Politécnica

Setembro/2016

Reclamación de cualificación

Estudantes

ETS de Arquitectura

Setembro/2016

Taxas de materia sen docencia

Estudantes

EU de Enfermaría

Outubro/2016

Normas de matrícula

Estudantes

ETS de Arquitectura

Outubro/2016

Organización do título

Estudantes

Fac. de Socioloxía

Outubro/2016

Reserva de notas e traballos

Estudantes

Fac. de CC. da Educación

Outubro/2016

Matrícula fóra de prazo

PDI

Fac. de CC. da Educación

Outubro/2016

Recuperación de actividades por folga

Estudantes

ETS de Arquitectura

Outubro/2016

Avaliación por compensación

Estudantes

ETS de Camiños, Canais e Portos

Novembro/2016

Réxime de dedicación

Estudantes

ETS de Arquitectura

Novembro/2016

Avaliación por compensación
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Estudantes

Reitor

Novembro/2016

Recurso de alzada

Alleos

Vic. de Oferta Acad. e I.D.

Novembro/2016

Continuación de estudos de doutoramento

PAS

Xerencia

Novembro/2016

Traslado

PAS

Vic. de Oferta Acad. e I.D.

Novembro/2016

Traslado de expediente

Estudantes

ETS de Arquitectura

Novembro/2016

Avaliación por compensación

Estudantes

ETS de Arquitectura

Decembro/2016

Réxime de dedicación

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Decembro/2016

Avaliación por compensación

Estudantes

Vic. de Oferta Acad. e I.D.

Decembro/2016

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

Fac. de CC. da Educación

Decembro/2016

Desacordo cunha cualificación

Estudantes

Fac. de Ciencias

Decembro/2016

Fraude nos exames

PDI

Fac. de Ciencias

Decembro/2016

Fraude nos exames

Estudantes

EU de Arquitectura Técnica

Xaneiro/2017

Dirección da teses de doutoramento

Estudantes

ETS de Camiños, Canais e Portos

Xaneiro/2017

Validacións

PDI

Fac. de CC. da Educación

Xaneiro/2017

Protocolo de acoso

Estudantes

Fac. de Informática

Febreiro/2017

Validacións en convenios bilaterais

Alleos

Fac. de Dereito

Febreiro/2017

Comportamento

PDI

Xerencia

Febreiro/2017

Permisos

PDI

Fac. de CC. da Comunicación

Febreiro/2017

Comportamento

Estudantes

ETS de Camiños, Canais e Portos

Febreiro/2017

Extinción da titulación

Estudantes

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Marzo/2017

Traslado de expediente

Estudantes

Fac. de Dereito

Marzo/2017

Reclamación dunha materia

Estudantes

Vic. de Oferta Acad. e I.D.

Marzo/2017

Comportamento

Estudantes

Secc. de Estud. de Doutoramento

Abril/2017

Defensa da tese

PDI

Fac. de Economía e Empresa

Maio/2017

Conflito entre alumno e PDI

Alleos

ETS de Arquitectura

Maio/2017

Anulación da matrícula

Estudantes

Fac. de CC. da Comunicación

Maio/2017

Oportunidades de examinarse

Alleos

EU de Arquitectura Técnica

Maio/2017

Certificación académica

Estudantes

Vic. de Oferta Acad. e I.D.

Maio/2017

Avaliación por compensación

PDI

Fac. de Filoloxía

Maio/2007

POD

Estudantes

Vic. de Oferta Acad. e I.D.

Maio/2017

Avaliación por compensación

Estudantes

EU. de Arquitectura Técnica

Maio/2017

Prácticas extracurriculares

Estudantes

Fac. de Socioloxía

Maio/2017

Avaliación e guía docente

Estudantes

Fac. CC. do Deporte e a EF

Xuño/2017

Rexistro de documentación

Estudantes

Fac. CC. da Educación

Xuño/2017

Reclamación de exames

PDI

Fac. de Filoloxía

Xuño/2017

Non cualificación dun exame

Estudantes

Fac. de Filoloxía

Xuño/2017

Non cualificación dun exame

PDI

Fac. de CC. da Comunicación

Xuño/2017

Cambio de datas de exames

Estudantes

Fac. de CC. da Comunicación

Xuño/2017

Criterios de avaliación

Alleos

ETS de Arquitectura

Xuño/2017

Comportamento

Estudantes

ETS de Arquitectura

Xuño/2017

Obriga a resolver

Estudantes

EU. de Arquitectura Técnica

Xuño/2017

Defensa do TFG

Estudantes

Fac. de CC. da Educación

Xullo/2017

Situación de acoso

Estudantes

Fac. de CC. da Comunicación

Xullo/2017

Criterios de avaliación e actividade laboral

Estudantes

Fac. de CC. da Comunicación

Xullo/2017

Prazo máximo de entrega de cualificacións

Estudantes

Fac. de CC. da Saúde

Xullo/2017

Estudos a tempo parcial

Estudantes

Fac. de CC. da Comunicación

Xullo/2017

Prazo máximo de entrega de cualificacións
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Estudantes

Fac. de Informática

Xullo/2017

Normas de permanencia

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Xullo/2017

Titoría do TFG

Estudantes

EU. de Arquitectura Técnica

Xullo/2017

Cualificación do TFG

Estudantes

ETS de Náutica e Máquinas

Xullo/2017

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

Fac. de Humanidades e Doc.

Xullo/2017

Reclamación dunha cualificación

PAS

Xerencia

Xullo/2017

Promoción interna

Estudantes

Secc. de Estud. de Doutoramento

Xullo/2017

Baixa na teses de doutoramento

Estudantes

ETS de Arquitectura

Agosto/2017

Adianto de oportunidades de avaliación

Estudantes

ETS de Náutica e Máquinas

Agosto/2017

Criterios de avaliación

Estudantes

Fac. de Filoloxía

Agosto/2017

Expediente disciplinario

Estudantes

ETS de Arquitectura

Agosto/2017

Recurso de alzada

Estudantes

Fac. CC. da Comunicación

Agosto/2017

Revisión do TFG
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2. QUEIXAS
Para cada queixa ou reclamación que se presenta na Oficina do Valedor Universitario consígnanse os
seguintes datos:

da queixa: análise de normativa ou contacto con algún
órgano ou servizo.

• A data con que se presenta o caso; o número de
rexistro avanza normalmente en paralelo coa data de
presentación da queixa, pero en ocasións non existe
unha clara correspondencia por se trataren de casos
que inicialmente chegaron á Oficina como simples
consultas e que, co tempo, acaban derivando en verdadeiras queixas ou reclamacións.

• Os órganos e/ou servizos contactados e/ou a
consulta de normativa para o efecto ou de abundante documentación. Baixo a denominación xenérica de
“dirección do centro” inclúese xeralmente o contacto directo con decanos/as ou directores/as de centro,
mais tamén, en determinados casos, con outros cargos da dirección. De maneira semellante debe entenderse tamén as actuacións con determinadas vicerreitorías, direccións de departamento e outros órganos
citados de forma xenérica.

• O motivo da reclamación, entendendo como tal o
que manifesta a parte reclamante, independentemente da súa veracidade e de que lle asista ou non a razón.

• A resolución da reclamación, incluídos os aspectos
máis relevantes e, de ser caso, os órganos e/ou servizos aos que se lles remite o informe.

• A data de inicio das actuacións, tomando como
tales os primeiros pasos dados de cara á resolución

• A data da resolución, ou de remate do seguimento do caso.

• O número con que queda rexistrado o caso.

CASO 644/421 Data 25/09/2016
Reclamante: Alumna
Inicio: 25/09/2016
Remate: 24/10/2016

Motivo

Ao traballar no estranxeiro, pretende presentar e defender o seu traballo de fin
de mestrado (TFM) de forma non presencial. O traballo realízase baixo a forma
de relatorio en congreso con revisión por pares, será publicado, ademais, como
artigo nunha revista indexada formando parte das actas do congreso. O traballo é
unha evolución doutro previo xa publicado, sobre o que defendera no curso anterior un outro TFM noutro mestrado da UDC. O congreso tivo lugar a comezos de
xullo e o coordinador do mestrado coméntalle a mediados de xuño que non podía
defender o TFM antes de setembro, pasado o congreso, e que o formato para
a achega debía consistir nunha memoria que axudase ao tribunal a facerse unha
idea dos antecedentes, e que incluíse o artigo/relatorio como anexo.
No momento da achega, comunícaselle por terceiras persoas que se comenta
que o seu traballo é un plaxio. Ante a posibilidade de que puidese existir algunha dúbida ao respecto, envía un correo en que explican o contexto do traballo ao
titor, á coordinación do mestrado, á dirección do centro e ao persoal de secretaría, sen obter resposta ningunha.
Ao non obter tampouco resposta á súa solicitude previa de defensa non presencial, recollida no regulamento, e como foi convocada o 12/09/2016 para a defensa do TFM o 21/09/2016, pide información ao respecto ao coordinador, quen lle
comunica que debe xustificar a súa solicitude e ter os medios necesarios para
realizala, ao que responde axiña alegando motivos laborais e facendo unha proposta de medios. Ante a falla de resposta de ningún tipo e a falla de coordinación e planificación para a defensa non presencial, tras varios intentos de obtela
durante os dous días previos ao sinalado para a defensa, o 20/09/2016 envía a
unha terceira persoa ao centro para pedila no seu nome e, finalmente, o coordinador do mestrado respóndelle indicándolle un enderezo de correo para realizar a conexión o día sinalado para a defensa, tras a presentación e defensa dos
demais alumnos.
Cando por fin se conecta co tribunal, o presidente (coordinador do mestrado)
comunícalle que unha normativa de rango superior á que aparece na páxina
web do mestrado non permite defensas non presenciais dos TFM, polo que
a súa cualificación será de Non presentado. Pide entón solucións alternativas
VOLTAR AO ÍNDICE

7

alegando que de térselle comunicado con antelación podería terse desprazado
para defendelo, ante o que o presidente do tribunal respóndelle que a defensa
sería ilegal, que o tribunal non vai actuar en contra da normativa, que ela non é
especial e que non é o seu problema.
Durante a conexión co tribunal nada se lle menciona sobre un posible plaxio ou
auto-plaxio, mais a persoa que acudira ao centro, que estivo fóra da aula cunha copia da súa presentación nun portátil en caso de haber fallos na conexión/
comunicación, agardando sen poder entrar a pesar de ser un acto público,
comunícalle que continúan os comentarios ao respecto.
Ao día seguinte ao sinalado para a defensa (22/09/2016), coas actas aínda abertas, colle un voo para acudir ao centro a primeira hora da mañá do 23/09/2016
e informa disto a todos os axentes implicados (titor, tribunal, dirección e coordinador). Preséntase no centro, fala co director, trata de localizar, sen éxito, os
membros do tribunal para aclarar con eles o asunto do plaxio ou auto-plaxio, e
como queira que non se lle dá ningunha alternativa máis que matricularse de
novo, modificar o traballo sen saber como para que non volva xurdir o tema do
plaxio e acudir para defendelo de xeito presencial, é cando decide acudir ao
valedor universitario na procura de amparo. O mesmo 22/09/2016, o titor do
anterior TFM ponse en contacto con ela polos comentarios que escoitara no
centro, comunícalle que falou co titor do seu actual TFM e que está á súa disposición para facer un informe sobre o seu traballo, pois entende que é claro que
se trata dunha evolución e non dun plaxio, pero que ao seu xuízo é a memoria
de contexto a que debería figurar como anexo no canto do artigo.
Actuacións

Dirección do centro e Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente.

Resolución

Tras falar co director do centro e coa vicerreitora de Oferta Académica e
Innovación Docente, o 29/09/2016 comunico á interesada que debe estar atenta por se nos próximos días se lle autoriza a realizar a defensa do seu TFM a distancia. Ao día seguinte, a vicerreitora confírmame a autorización para a defensa
por videoconferencia, pois o Servizo de Organización Académica considera que
a normativa si o permite. Tendo en conta a situación que me fora relatada pola
interesada e as apreciacións que eu mesmo puiden extraer da miña conversa co
director do centro, aproveito o escrito de notificación desta autorización á interesada para comentarlle diversas cuestións que considero lexitimamente xustas
e axustadas a dereito e que poderían servirlle como argumentos na súa defensa durante a presentación do TFM ou con posterioridade, en caso necesario:
Segundo acaba de comentarme a vicerreitora de Oferta Académica e Innovación
Docente, estanse a dar os pasos para que nos próximos días (seguramente a
comezos da próxima semana e en todo caso antes do día 7 deste mes), poida
vostede defender o seu TFM desde o seu lugar de traballo.
Á vista do que comenta no seu escrito e por se puidese ser do seu interese,
infórmoa do seguinte:
Corresponde aos membros do tribunal xulgar o seu TFM con plena autonomía e, polo tanto, determinar en que medida consideran se hai ou non orixinalidade suficiente no traballo que van avaliar, ou se se trata substancialmente
dunha mera repetición da memoria presentada por vostede como TFM noutro
mestrado.
Polo que aprecio no seu escrito, a súa intención á hora de presentar o seu TFM
era facer uso dalgunha das formas (a ou b) de presentación que se recollen no
artigo 2.5 do Regulamento do Traballo de Fin de Mestrado Universitario aprobado en Comisión Académica o 30 de maio de 2014, do Título de “Master
Universitario en *** pola Universidade da Coruña”
Segundo vostede, aconsellada polo coordinador do mestrado, presentou finalmente unha memoria acompañada dunha publicación como anexo, o que entendo que é unha fórmula mixta que non se recolle en ningunha das cinco posibilidades que recolle o artigo 2.5 do devandito regulamento.
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Das cinco opcións claramente definidas como formas polas que se poden presentar os TFM do mestrado que nos ocupa de acordo co seu propio regulamento, a meu entender, este establece claramente que o formato de presentación
cando se opta pola forma a) “Artigo de revista indexada” ou b) “Relatorio en
congreso con revisión por pares” non é outro que o propio formato da revista
ou do relatorio.
Aínda que como alumna non podería vostede ampararse no descoñecemento
do regulamento do TFM que lle afecta directamente e que é de coñecemento
público, a administración e os órganos directamente implicados tamén teñen
a responsabilidade de explicarlle axeitadamente ao alumnado calquera tipo de
cuestión que se lle suscite, como podería ser o axuste ou non da documentación entregada en prazo na Administración do centro a unha das cinco modalidades estipuladas no propio regulamento do TFM.
Entendo, pois, que se a súa intención era a defensa dun relatorio ou dun traballo publicado, como parece ser o caso, por unha cuestión de forma na que habería máis axentes implicados, non debería de haber problema á hora de centrar o
proceso de avaliación na publicación presentada en prazo, cumprindo así axeitadamente, a meu xuízo, con unha das cinco modalidades de presentación recollidas no regulamento. En calquera caso, corresponde aos membros do tribunal
actuar con base na interpretación que eles mesmos consideren a máis acaída.
Vostede remitiume a publicación titulada “*** ” sobre a que era a súa intención defender o TFM e unha publicación previa que leva por título “*** ” que,
entendo, tería que ver coa defensa do seu TFM no Máster Universitario en ***.
Ambos os traballos foron publicados por vostede e un mesmo coautor na mesma revista; na publicación presentada para a defensa do seu actual TFM faise
referencia explícita á súa publicación previa, polo que entendo que o comité
editorial e os avaliadores externos (presumiblemente expertos na materia) dispoñían de evidencias e coñecementos suficientes como para consideraren ou
non o seu traballo como un plaxio ou como un manuscrito con ou sen entidade e novidades suficientes como para ser admitido como unha publicación. Por
outra banda, os relatorios nos congresos preséntanse diante dun auditorio de
expertos, o que reforzaría, aínda máis, as garantías de calidade e de ausencia de
plaxio no seu traballo.
De cara á defensa do TFM, talvez non estea de máis que vostede teña presente
a seguinte referencia: 18 créditos ECTS equivalen a 450 (18x25) horas totais de
traballo polo alumnado e unha tese de doutoramento para realizar a tempo completo está prevista para ser rematada en tres anos (prorrogables un ano máis),
o que, considerando unha xornada laboral normal de traballo se traduciría nun
mínimo de 4500 horas.
O artigo 9 (Dereitos específicos dos estudantes de máster), do Real decreto
1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante
Universitario, recolle no seu apartado g) o dereito “A contar cunha tutela efectiva, académica e profesional, no traballo fin de máster e, no seu caso, nas prácticas académicas externas previstas no plan de estudos.”
Se finalmente, como parece, se lle vai recoñecer o seu dereito a defender o
TFM diante do tribunal, pense que mantén vostede os mesmos dereitos que
os demais alumnos, entre deles, o dereito a que a súa defensa sexa de carácter público.
Confío en que todo o proceso se desenvolverá axeitadamente e que a vostede
se lle outorgará a cualificación que realmente lle corresponda. En calquera caso,
se por algunha razón recibise vostede unha cualificación que considerase inxusta, aconsellaríalle unha rápida e atenta lectura das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario (http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/ galeria down/academica/
Normas avaliación revisión reclamación consolidado I.pdf).
Para calquera outra aclaración que precise, non dubide en contactar de novo
coa nosa oficina.
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A nova defensa fíxase para o día 19/10/2017 e a véspera a interesada consúltame sobre como proceder ante a petición do presidente do tribunal de que lle
envíe anticipadamente aos membros do tribunal a presentación que utilizará,
para garantir o seguimento da defensa do TFM, así como un posible corte da
comunicación. Ao tempo, maniféstame a súa inquedanza polas noticias que lle
chegan de forma extraoficial sobre que o tribunal non se tomou nada ben a súa
reclamación, que durante o acto de defensa non lle farían preguntas sobre o
contido, que se centrarían sobre os aspectos formais de presentación do traballo e que, finalmente, se lle daría a posibilidade de elixir entre un “Non presentado” ou un “Suspenso”. A este respecto, respóndolle:
A meu entender non ten vostede a obriga de adiantar a súa presentación aos
membros do tribunal, pero nada lle impide facelo, se é o seu desexo.
En calquera caso, se decide facelo, aconséllolle que se centre nunha presentación acorde con un dos cinco formatos que figuran no Regulamento do traballo de fin de mestrado, entre os que figuran: a) Artigo de revista indexada e b)
Relatorio en congreso con revisión por pares. Mesmo, por inhabitual, resultaría
lóxico que vostede anunciase no inicio da presentación a que formato responde
a defensa do seu TFM. De considerar o tribunal que houbo un defecto de forma
na achega da documentación que entregou no seu día, pense vostede no seu
dereito a unha tutela efectiva académica e profesional e en que, aínda que non
necesariamente (dependendo da cuestión), mesmo podería haber outros responsables por acción ou por omisión.
Recoméndolle de novo unha atenta lectura de toda a información/opinión que
sobre a normativa e o seu cumprimento lle enviei no meu correo do pasado 30
de setembro. De estimalo necesario, está vostede autorizada a facer uso do
contido dese correo (mesmo citando a miña autoría, se o desexa) no transcurso
do debate cos membros do tribunal.
Recorde tamén vostede o seu dereito a que a sesión sexa pública.
A alumna defende finalmente o seu TFM, coméntame que só un membro do tribunal fixo unha valoración con respecto ao traballo (de forma, nada de contido),
sen darlle a ela apenas tempo para responder alegando que as preguntas eran
retóricas e que se lle pedira que fose concisa. Outórganlle unha cualificación de
“Suspenso” (2,5) e o centro pídelle que confirme por escrito se está conforme
ou non coa modificación das actas do TFM da convocatoria de setembro, nas
que figura un “Non presentado”. A intervención da nosa oficina remata coa resposta á consulta da interesada sobre como proceder ante ese requirimento e
sobre os prazos de reclamación.

CASO 645/422 Data 29/09/2016
Reclamante: Alumna

Motivo

Traslada o seu expediente desde outra universidade, matricúlase dun número
de créditos inferior ao requirido mesmo para o tempo parcial e sen ter tal condición e, tras pagar o primeiro prazo da matrícula, comunícanlle que ten que
matricularse dun maior número de créditos ou anulala. Cuestiona abertamente
a existencia de mínimos de créditos de matrícula por supor un custo económico
e un tempo de dedicación ao estudo non sempre asumibles por quen precisa
conciliar os estudos coa vida laboral, e solicita poder manter a matrícula ou, de
non ser posible, a devolución íntegra do importe aboado.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Comunícaselle a non admisión a trámite de acordo co Regulamento do valedor
universitario (art. 16.3), ao comprobar que na mesma data da solicitude, a alumna presentara outra reclamación igual ante o reitor.

Inicio: 05/10/2016
Remate: 05/10/2016
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CASO 646/423 Data 04/10/2016
Reclamante: Alumna

Motivo

Ten a maioría das materias aprobadas dunha das dúas titulacións dun dobre
grao e quédanlle por superar a maioría das materias da outra titulación. Ao estar
obrigada, por normativa, a matricularse dun mínimo de 66 créditos e verse forzada a coller só materias desa segunda titulación, encóntrase con que tería que
cursar todos eles nun mesmo cuadrimestre (o primeiro). Pretende que se lle
permita cursar algunhas desas materias durante o segundo cuadrimestre, xunto
cos estudantes da titulación simple, mais no centro non llo permiten.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Comunícaselle que a súa situación non ten ningunha solución de carácter formal, ao serlle ineludiblemente de aplicación diversas normas aprobadas polo
Consello de Goberno da UDC que impiden, tanto ao propio centro como á
Reitoría, unha solución como a que propón.

Inicio: 06/10/2016
Remate: 06/10/2016

Indícaselle que grandes desequilibrios na superación de materias de ambas as
titulacións chocan coa propia organización da dobre titulación e causan serios
problemas para o alumnado que se atopa nesa situación, sen que para iso o sistema, pola súa propia natureza (a simultaneidade), teña previsto ningún tipo de
solución. Dado que a UDC ofrece tamén a posibilidade de estudar cada titulación por separado, non é doado participar formalmente dun sistema mixto para
o que a Administración non ten nada previsto pola propia lóxica da dobre oferta
(un programa de simultaneidade –no que pequenos desequilibrios na superación das materias non causan maiores problemas– e titulacións simples).
Anímaselle a explorar a posibilidade que xa lle apuntaran no centro, consistente
en procurar unha flexibilidade nalgunhas materias en canto ao réxime de asistencia a clases durante o primeiro cuadrimestre e de poder asistir como oínte
noutras durante o segundo cuadrimestre –canda o alumnado do grao simple–
intentando superalas na oportunidade de xullo. Suxíreselle, por último, pensar
na posible conveniencia de abandonar a dobre titulación, matricularse e rematar
primeiro a titulación que ten practicamente acabada e, unha vez feito, matricularse, se o desexa, na outra titulación.

CASO 647/424 Data 10/10/2016
Reclamante: PAS

Motivo

Inicio: 13/10/2016
Remate: 17/01/2017

A Comisión de Formación do PAS denégalle a autorización para acudir a unha
formación externa en horario laboral sen contabilizar os días do curso como días
de permiso, ao considerar que esa formación está relacionada coa súa condición de doutoranda. Tras solicitar información sobre como realizar unha alegación, e ante a ausencia dun titular na Xerencia da Universidade, remite un escrito de alegacións dirixido á presidencia da Comisión de Formación, acompañado
de documentación de apoio.
Incide en que o contido do curso está enfocado á práctica intensiva e residencial de competencias xerais de comunicación, liderado e traballo en equipo en
idioma inglés, e que a condición de ser alumno dun programa de doutoramento
é un requirimento de acceso a ese curso e non de contido, e solicita ao valedor
universitario que organicamente se posibilite unha resolución expresa á alegación presentada e que se lle permita acudir á formación externa en horario laboral, sen que o permiso de ausencia se lle contabilice como de asuntos propios.

Actuacións

Xerencia.

Resolución

Infórmaselle de que o artigo 16.3 do Regulamento do valedor universitario da
UDC recolle, entre outros, que o valedor non entrará no exame daquelas reclamacións que estivesen pendentes de resolución nun procedemento administrativo, e comunícaselle que unha intervención do valedor universitario para solicitar que un procedemento que se está a tramitar en prazo se resolva con carácter urxente, debería, cando menos, atender a unha situación excepcional, tanto
polo seu carácter como pola súa irreversibilidade. Tal circunstancia non se estaría a dar no seu caso, pois xa recibira un primeiro pronunciamento unánime da
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Comisión de Formación e, en caso de ditarse unha resolución favorable á súa
reclamación, podería recuperar os días de asuntos propios empregados para
asistir ao curso. Indícaselle, por último, que, de non recibir unha resolución motivada en prazo ou de considerar que a resolución non atende axeitadamente os
seus dereitos, pode dirixirse de novo á nosa oficina.
Ao non recibir resposta en prazo, o 23/12/2016 a interesada remítenos un novo
escrito de reclamación, achega documentación complementaria, sinala a falla
de resposta e abunda nas argumentacións da súa solicitude inicial.
O 09/01/2017 contacto co xerente e remítolle un escrito en que lle solicito que
se proceda, canto antes, a revisar o asunto, a dar a resposta que se considere máis acaída á interesada e a remitir á nosa oficina unha copia do escrito de
resposta.
O 17/01/2017 recibo copia do escrito de resolución motivada do xerente, quen
resolve asumir o acordo da Comisión de Formación, considerando non procedente a recuperación dos días de asuntos propios utilizados para asistir ao curso.

CASO 648/425 Data 10/10/2016
Reclamante: Alumna

Motivo

A pesar de que na súa titulación o TFG figura como unha materia do 2.º cuadrimestre do 5.º curso, na práctica está organizado para ser realizado ao longo de
dous cuadrimestres (o proxecto básico nun cuadrimestre e o proxecto de execución no seguinte). Ademais de que isto pode xerar problemas coas bolsas de
estudo, quen comeza o TFG no segundo cuadrimestre vese na obriga de pagar
unha segunda matrícula para poder defendelo no curso seguinte. O alumnado
busca non ter que pagar unha segunda matrícula no TFG para poder rematalo;
o asunto lévase ao Consello de Goberno e a resposta do equipo reitoral é que
iso é algo que depende da Xunta de Galicia. Manifesta que contan co apoio da
Escola, do profesorado dos talleres e coa resposta do Consello de Goberno, e
entende que contan tamén co apoio do equipo reitoral, e pide axuda ao valedor
universitario para ver cal pode ser o procedemento co fin de resolvelo.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Tras analizar a normativa e outra documentación relacionada co asunto, envío a
seguinte resposta á interesada:

Inicio: 17/10/2016
Remate: 24/10/2016

Tras botarlle unha ollada ao plan de estudos do Grao en *** (BOE do 18 de abril
de 2011) para tratar de comprender cal podería ser a orixe do problema, infórmoa de que “este plan de estudos ten unha estrutura que, cando menos, cabe
cualificar de atípica, pois trátase dun plan no que o 5º e último curso inclúe un
total de 90 ECTS (10 disciplinas de 6 créditos + 1 TFG de 30 créditos) no canto
de 60 ECTS. No aptdo. 5.1.2. Organización das ensinanzas da Memoria xeral do
título aparece o Proxecto Fin de Grao (30 ECTS) incluído no cuadrimestre n.º 11,
o que resulta contraditorio con que no propio plan de estudos apareza incluído
o TFG no 5.º curso sen asignación de cuadrimestre; asignar un 11º cuadrimestre ao TFG viría a recoñecer que este debería desenvolverse no primeiro cuadrimestre dun hipotético e inexistente 6.º curso, cando a realidade é que, sobre
o papel, a matrícula no TFG aparece asignada ao 2.º cuadrimestre do 5.º curso.
Os plans de estudos, actualmente en extinción, do Grao en *** das diferentes universidades parecen terse configurado con base nunha interpretación
dun acordo do Consello de Ministros do 14 de decembro de 2007 e da Orde
ECI/3586/2007 que establecían que terían unha duración de 300 ECTS e presentación e defensa dun proxecto fin de carreira. Aínda que, ao parecer, a ANECA
(organismo que se encarga de informar sobre os plans de estudo que se someten a verificación para a súa ulterior aprobación) entendía inicialmente que a
realización do TFG (proxecto de fin de carreira) debería contemplarse dentro
dos 300 ECTS, finalmente acabaríase admitindo a asignación de créditos adicionais ao TFG para a súa realización e defensa, atendendo aos requirimentos do
Consello Superior dos Colexios de *** e das escolas de *** .
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Tendo en conta que os créditos europeos (ECTS) se vinculan co tempo de dedicación dun alumno tipo medio á aprendizaxe e avaliación de cada materia (2530 horas/crédito -25 na UDC), mesmo cumpríndose axeitadamente con eses
parámetros (150 horas por cada materia de 6 créditos e 750 horas polo TFG),
a dedicación diaria do alumnado matriculado no 5.º curso completo do grao en
*** impartido na UDC equivalería a unha xornada laboral dun traballador a tempo completo por conta allea durante o 1.º cuadrimestre (750 horas en total) e a
dúas xornadas laborais completas durante o segundo (1500 horas).
Polo que me comenta vostede e polo que observo no Regulamento do proxecto
de fin de grao (“Durante o desenvolvemento da docencia do taller do PFG realizaranse cando menos tres sesións de posta en común ao longo de cada semestre académico...”), o proxecto fin de carreira (TFG) na *** está organizado para
ser realizado en dous cuadrimestres (proxecto básico e proxecto de execución),
o que resultaría contraditorio coa súa condición formal de materia cuadrimestral
(2.º cuadrimestre).
Parece claro que se un plan de estudos está formalmente aprobado para ser
cursado en cinco anos, debe poder ser realizado integramente nese tempo. Se
na práctica iso resulta inviable xorden problemas coa matrícula e coas bolsas,
tal e como vostede me indica, e lamentablemente estes problemas acábaos
sufrindo o alumnado.
Polo que me comenta, contan vostedes co apoio da Escola, polo que supoño
que, chegado o caso, lle posibilitarán a realización íntegra do proxecto no cuadrimestre ao que está asignado (2.º cuadrimestre), tratando de paliar por todos os
medios os problemas derivados da configuración do plan de estudos.
Entendo que se vostede consegue superar as materias que está a cursar de
ERASMUS, disporía de todo o 2.º cuadrimestre deste curso para realizar e
defender o seu proxecto de fin de carreira (traballo de fin de grao) e que tería
dereito a iso: está vostede matriculada no TFG no 2.º cuadrimestre e disporía de
tempo abondo para poder dedicarlle ao proxecto as 750 horas de traballo que se
corresponden cos 30 ECTS do TFG.
Confío en que o problema non sexa que, na práctica, o tempo que precisa dedicar un alumno medio para poder superar o TFG no grao en *** supere moi considerablemente o estipulado no propio plan de estudos, o que resultaría totalmente inadmisible.
Salvo que haxa algún elemento que se me escapa, moito me temo que a Xunta
de Galicia, quen ten que aplicar con carácter xeral os prezos públicos de matrícula que ela mesma aproba anualmente, pouco podería facer para remediar esta
situación, que parece estar viciada en orixe.
En calquera caso, esta é unha primeira valoración que lle transmito á vista exclusivamente do plan de estudos. Para poder pronunciarme cun maior coñecemento de causa precisaría coñecer o detalle da resposta dada a esta importante
cuestión pola Dirección da Escola e polo Consello de Goberno da Universidade.
Se o desexa, pode dicirlles aos seus compañeiros representantes do alumnado no Consello de Goberno que se poñan en contacto comigo para analizar con
eles o asunto.
Agardo a súa resposta e calquera outra información ou documentación adicional
que puidera enviar, antes de proceder á solicitude de información á Escola e á
Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente.
A interesada agradece a resposta e pídeme que antes de dar máis pasos contacte cunha compañeira dela. O 24/10/2016 falo con esta compañeira, quen me
comenta que se puxeron en contacto cos profesores do Taller, que estes lles
dixeron que ían falar coa dirección do centro para buscar unha solución e que
estaban á espera de recibir resposta. Quedamos en agardar a ver que lle respondían e en non dar ningún paso máis desde a nosa oficina mentres non nolo
requirisen de novo.
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CASO 649/426 Data 18/10/2016
Reclamante: Allea

Motivo

Unha ex-alumna da UDC envía un escrito, a través do Rexistro Xeral da Xunta
de Galicia, en que informa da súa experiencia durante a realización do Practicum
dun mestrado e insiste na necesidade dun plan de continxencias para evitar
situacións de risco en laboratorio que estima que mesmo poderían derivar en
casos de responsabilidade civil por parte do alumnado en prácticas.

Actuacións

Normativa.

Resolución

O caso garda relación cunha resolución reitoral que desestimara un recurso da
interesada tras obter unha cualificación de “Suspenso” no Practicum na primeira oportunidade de avaliación. Envíaselle a seguinte resposta motivada:

Inicio: 26/10/2016
Remate: 26/10/2016

En relación co seu escrito do 11 de outubro de 2016 (rexistro de entrada nesta oficina do 18/10/2016), infórmoa, en primeiro lugar, do marco de competencias e atribucións do órgano do valedor universitario que figuran recollidas
no Regulamento do valedor universitario da Universidade da Coruña (en diante
RVU), aprobado polo Claustro Universitario o 5 de maio de 2006, en cumprimento do estipulado na disposición decimo cuarta da Lei orgánica de universidades
(Lei orgánica 6/2001) e nos Estatutos da Universidade da Coruña (Capítulo VI do
Título IV do Decreto 194/2007). Así:
O valedor universitario é o órgano encargado de velar polo respecto dos dereitos e das liberdades de todos os membros da comunidade universitaria nas
actuacións dos diferentes órganos e servizos da Universidade... (art. 1 do RVU).
O valedor universitario supervisará as actividades da Universidade dentro dos
límites establecidos no artigo 1 deste regulamento e coidará, de oficio ou por
instancia de parte, de que fique garantido o pleno respecto dos dereitos e liberdades de todos os membros da Universidade da Coruña, para evitar situacións
de indefensión ou de arbitrariedade. En ningún caso poderá actuar en relación
con actos que esgoten a vía administrativa ou contra os que se interpuxese un
recurso administrativo ou xudicial (art. 12.1 do RVU).
Calquera membro da Universidade da Coruña que invoque un interese lexítimo
poderá dirixirse, sen ningunha restrición, ao valedor universitario (art. 15.1 do
RVU).
As reclamacións formularaas a persoa interesada mediante a presentación dun
escrito que conteña o seu nome e os seus apelidos, o seu número de documento oficial de identidade ou pasaporte, o sector ao que pertence e o seu domicilio
para os efectos de notificación. Nel deberanse concretar, con suficiente clareza, os feitos que orixinan a reclamación, o motivo e o alcance da pretensión formulada e o pedimento que se dirixa ao valedor universitario. (art. 15.2 do RVU).
Por todos estes motivos e, aínda agradecéndolle o seu interese pola mellora do funcionamento da institución universitaria, lamento comunicarlle que
non procede a admisión a trámite da súa reclamación, ao ter sido o seu caso
obxecto de resolución reitoral (vía administrativa esgotada), e carecer vostede neste momento da condición de membro da comunidade universitaria da
Universidade da Coruña. Isto non a obsta, para que, na medida das competencias atribuídas ao valedor universitario, poidamos facer uso da información
que chega por diversas vías á nosa oficina para formular as recomendacións ou
suxestións que estimemos oportunas en defensa dos dereitos e as liberdades
dos membros da comunidade universitaria da Universidade da Coruña.
A presente notificación faise en cumprimento do artigo 16.2 do RVU, que recolle que o valedor universitario rexistrará e emitirá un xustificante de recepción
de todas as reclamacións presentadas que admitirá ou non, motivadamente, no
prazo máximo de quince días hábiles.
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CASO 650/427 Data 30/10/2016
Reclamante: De oficio

Motivo

Unha alumna dun título en extinción pon no meu coñecemento o que, a priori,
parecen serias irregularidades cometidas polo tribunal de avaliación por compensación do centro, que estarían a orixinar problemas moi importantes a preto
dunha trintena de estudantes, algúns deles mesmo co PFC ou o TFG listo para
ser entregado. Solicita unha cita para comentar todos os detalles.

Actuacións

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente e Secretaría Xeral.

Resolución

Tras fixar unha cita para o 02/11/2016, á que poderían acudir todas/os estudantes que o desexaren, achéganse pola nosa oficina a práctica totalidade das persoas afectadas. Falamos abertamente das diferentes casuísticas, prométolles
ocuparme de oficio e de modo urxente de todo o asunto, aconséllolles que preparen recursos de alzada a título individual, cadaquén centrado na súa casuística, e doulles orientacións sobre cando e como presentalos.

Inicio: 31/10/2016
Remate: 10/11/2016

O 04/11/2016 remito un escrito á vicerreitora de Oferta Académica e Innovación
Docente e ao secretario xeral co seguinte contido:
Tendo coñecemento dunha actuación que me semella absolutamente anómala
por parte do Tribunal de Avaliación por Compensación da Escola ***, e considerando que a resolución adoptada por este tribunal pode chegar a causar serios
prexuízos a preto dunha trintena de estudantes dese centro, de non remediarse a situación con carácter urxente, solicítolles a súa intervención para que se
restableza a normalidade canto antes e se proceda por parte da Reitoría, se así
o estima pertinente, á:
• Concesión do aprobado por compensación a todos os estudantes dos plans de
estudo en extinción do título de *** e do grao en *** a quen o propio Tribunal
de Avaliación por Compensación considera que “cumpren cos requisitos administrativos establecidos no artigo 1 do Regulamento de avaliación por compensación (aprobado polo Consello de Goberno da Universidade da Coruña na súa
sesión do 29 de setembro de 2011 e modificado na sesión do 24 de setembro
de 2013)” (véxase o penúltimo parágrafo do escrito que se acompaña).
• Concesión do aprobado por compensación a todos os estudantes do plan de
estudos do título de *** en extinción que solicitaron a avaliación por compensación das materias *** (4,5 créditos) e *** (4,5 créditos), que tal como quedou plenamente demostrado por esta oficina, foron durante moito tempo anormalmente tratadas como unha única materia para todos os efectos salvo para
o aprobado por compensación. Existe precisa información nesa vicerreitoría ao
respecto, que levou en anos precedentes a ditar resolucións reitorais estimatorias para o alumnado en contra do criterio que fora adoptado (e que segue a
selo!) polo Tribunal de Avaliación de Compensación da *** (véxase o antepenúltimo parágrafo do escrito que se acompaña).
Como valedor universitario, considero que o respecto ás normas é algo que nos
incumbe a todos os membros da comunidade universitaria e, dun modo especial, a quen forma parte dun órgano ou comisión responsable da súa aplicación.
Lamentablemente, unha vez máis, aprecio serias e preocupantes carencias nalgunhas actuacións da Escola *** que compre corrixir e atallar.
Ante a anguria e as dúbidas que continuaban a transmitirme unha parte das/os
estudantes interesadas/os, convoco unha nova reunión para o 05/11/2016, á
que asisten, de novo, a práctica totalidade dos afectados. Aclaradas as dúbidas,
e visto que, segundo o que me relataban diversas persoas afectadas, poderían
terse producido incumprimentos e comunicacións de información errónea por
parte do centro que poderían afectar moi negativamente ao seu dereito á avaliación por compensación de aplicarse a normativa modificada en todos os casos,
decido remitir un novo oficio conxunto sobre este particular á vicerreitora de
Oferta Académica e Innovación Docente e ao secretario xeral, o cal se materializa o 08/11/2016 co seguinte contido:
O asunto que motiva o presente escrito garda relación coa versión do
Regulamento de avaliación por compensación que, ao meu xuízo, debe ser
VOLTAR AO ÍNDICE 15

aplicada ao alumnado da Escola *** que solicitou o aprobado por compensación o pasado mes de setembro, partindo da base de que, o pasado 28 de outubro, o tribunal de compensación deste centro considerou que “para favorecer
ao alumnado solicitante, de xeito excepcional nesta convocatoria as solicitudes
deberan ser estudadas segundo o previsto na versión anterior do devandito
Regulamento (aprobado polo Consello de Goberno da Universidade da Coruña
na súa sesión do 29 de setembro de 2011 e modificado na sesión do 24 de setembro de 2013)”.
Ao desestimar o tribunal de compensación todas e cada unha das solicitudes
alegando que “debido á non superación das materias concernidas, os alumnos
solicitantes non acadan a aptitude global para recibir o título oficial de ***/Grao
en ***...”, este tribunal incumpre a súa obriga de aplicar o Regulamento de avaliación por compensación, forzando así á Reitoría a actuar en defensa da correcta aplicación dos dereitos do alumnado.
Atendendo á literalidade da disposición final do Regulamento modificado o 28
de xuño de 2016 (“esta modificación entrará en vigor no curso académico 20162017”) cómpre pensar, a priori, que é o regulamento modificado o que debería
ser de aplicación desde comezos do curso 2016/17. Porén, aínda que por razóns
distintas ás alegadas polo Tribunal de Compensación da ETSA (“favorecer ao
alumnado”), entendo que a modificación do Regulamento non debería aplicarse
no caso que nos ocupa. Así:
As/os estudantes do Título de *** e do Grao en *** que solicitaron o aprobado
por compensación o pasado mes de setembro fixérono sometendo á consideración do tribunal expedientes académicos dispoñibles e non modificados desde ou mesmo antes do peche de actas da última convocatoria/oportunidade de
avaliación do curso académico 2015/16. A formalidade do momento (curso) en
que se materializa a matrícula na materia aprobada por compensación non debería resultar incompatible co espírito da norma. Entendo que nin no ánimo do
equipo reitoral nin do Consello de Goberno que participou na formulación e/ou
aprobación da modificación do Regulamento estaría xerar situacións de agravio
comparativo entre estudantes de distintas promocións, sen tempo para reaccionaren ao cambio da norma.
Durante o curso 2015/16, a *** parece ter incumprido (asunto que precisaría de
maior verificación) co artigo 4 (sobre convocatorias de avaliación por compensación) de ambas as versións do Regulamento de avaliación por compensación.
Ao parecer (asunto que precisaría de maior verificación), a información que se
tería estado comunicando ao longo do curso 2015/16 desde a Administración
do centro ao alumnado potencialmente interesado pola avaliación por compensación, tería levado a este alumnado á certeza de que se abriría a finais de curso
unha convocatoria na que entrarían todos eles e na que lles sería de aplicación
o Regulamento de avaliación por compensación non modificado.
Complementariamente a todas estas razóns que, entendo, avalan sobradamente por si soas a aplicación do regulamento previo á modificación de 28 de xuño
de 2016, cómpre salientar que todas as solicitudes de avaliación que se presentaron en setembro de 2016 corresponden a materias de titulacións en extinción:
o título de *** –a piques de rematar, con escasos resultados de éxito en canto
ao tempo medio empregado polo alumnado para a súa superación–, e o Grao
en *** –unha efémera titulación que presenta un serio problema de configuración (un 5.º curso de 90 ECTS cun 2.º cuadrimestre de dobre xornada laboral:
60 ECTS)–.
Por todo isto, considero de xustiza e, polo tanto, RECOMENDO a aplicación
urxente pola Reitoría do Regulamento de avaliación por compensación na súa
versión previa á modificación de 28 de xuño de 2016 a todo o estudantado
que solicitou a avaliación por compensación na convocatoria de setembro de
2016, quer porque se considere que esta solución resulta formalmente viable,
quer, de consideralo preciso, tras a aprobación dunha moratoria na aplicación do
Regulamento modificado que a faga posible.
Até o 10/11/2017, desde a nosa oficina continúase informado ao alumnado que
o solicita sobre como enfocar a súa reclamación.
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CASO 651/428 Data 26/11/2016
Reclamante: Alumno

Motivo

Inicio: 01/12/2016
Remate: 01/12/2016

Matricúlase de 48 créditos e o 14 de novembro, coa matrícula xa paga e o curso
moi avanzado, anúncianlle que ten que matricularse dun maior número de créditos, ao non ter a condición de estudante a tempo parcial. Comenta que non
pode cursar máis créditos, pois as outras materias que lle restan para rematar
os seus estudos constitúen o taller de quinto curso (dúas materias do primeiro
cuadrimestre e dous do segundo), de obrigada matriculación conxunta en cada
cuadrimestre e o PFC, que na práctica vén supoñer un ano máis de carreira.
Estaría a matricularse e a pagar por materias que non pode cursar, co conseguinte incremento do importe da matrícula o curso seguinte.
Abunda nos serios prexuízos que toda esta problemática está a causar no alumnado da súa titulación e pide que se lle permita recuperar a súa matrícula parcial inicial dadas estas circunstancias, que se estude a posibilidade de que a
Universidade considere a concesión de matrículas parciais sen contar co PFC ou
que, no seu defecto, non se considere o PFC dentro dos créditos que contabilizan para a limitación da matrícula, permitindo ao alumno matricularse do resto
das materias que lle quedan para rematar sen contar o PFC.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Analizado o asunto, respóndese á solicitude do interesado por medio do seguinte escrito:
Estimado alumno,
Unha vez detectados erros na matrícula, a Administración do centro ten a obriga de comunicarllo ao interesado para corrixilos e axustarse ás normas en vigor:
Normativa que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudantes de
grao, aprobada polo Consello de Goberno da UDC o 29 de maio de 2012 e
Normativa de xestión académica para o curso 2016/2017. Porén, parece claro
que se non estiveron activados os oportunos filtros informáticos no proceso de
matrícula e, ademais, a matrícula chega a formalizarse e o alumno non recibe
notificación ata mediados de novembro, a Universidade debería procurar dar as
máximas facilidades para evitar ou, cando menos, minimizar os prexuízos que
se derivan.
Aínda que non podo garantirlle cal sería o resultado, ten vostede dereito a presentar unha reclamación directamente ante o reitor, alegando que a excesiva
tardanza na comunicación lle impide xa solucionar o asunto con materias do
primeiro cuadrimestre e que a solución con materias do segundo cuadrimestre
resulta, no seu caso, especialmente gravosa para os seus intereses académicos
e económicos. Así, a especial configuración que ten o plan de estudos do Grao
en *** da Universidade da Coruña, que forza ao seu alumnado a ter que matricularse simultaneamente das materias que configuran un mesmo taller e que
inclúe un 5.º curso de 90 créditos ECTS (10 disciplinas de 6 + 1 TFG de 30), dos
que 60 (o equivalente a unha dobre xornada laboral) figuran na matrícula do 2.º
cuadrimestre, engaden unha importante dificultade adicional para unha solución
tan tardía ao problema da matrícula.
Corresponde, en primeiro lugar, ao director da ***, na súa calidade de membro do Consello de Goberno, intentar que se recolla unha excepcionalidade na
norma xeral sobre o réxime de dedicación do estudo para evitar os prexuízos
que a súa aplicación está a causar no alumnado do seu centro por mor da singularidade do plan de estudos. Descoñezo se isto se fixo ou non no momento en que a norma foi sometida a aprobación polo Consello de Goberno. A día
de hoxe o asunto do número mínimo de créditos de matrícula parece difícil de
resolver, cando menos a curto prazo, pois no Consello de Goberno do 28 de
xuño de 2016 acaba de aprobarse unha nova proposta de norma que regula o
réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e a progresión dos estudantes
de grao e máster universitario, na que se mantén a esixencia de matrícula en
máis de 48 créditos para os estudantes a tempo completo, e esta nova norma
está a piques de ser aprobada tamén polo Consello Social, quen ten, por lei, as
competencias en materia de permanencia. No que se refire ao proxecto de fin
de carreira (TFG), o asunto parece xa inviable, toda vez que o plan de estudos
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foi formalmente aprobado (BOE do 18 de abril de 2011). En todo caso, debe ter
vostede presente que un crédito ECTS se corresponde con 25-30 horas de traballo polo alumnado (25 na UDC), polo que en ningún modo se lle podería esixir
a un alumno medio unha dedicación superior a 750 horas para a realización do
seu proxecto (o equivalente a unha xornada laboral completa durante un cuadrimestre dedicado ao proxecto en exclusiva).
Como solución parcial de carácter máis inmediato entendo que seguramente
podería vostede matricularse por este curso dunha materia optativa de 4,5 créditos a maiores dos 18 créditos que lle son esixibles no plan de estudos para
este tipo de materias. Deste xeito cumpriría por este curso coa norma que establece a necesidade de matricularse de máis de 48 créditos cando non se dispón
da condición de estudante a tempo parcial, e non tería que volver matricularse
desa materia no próximo curso.
O órgano do valedor universitario carece de capacidade executiva e non pode
suplir os papeis que corresponde inicialmente desempeñar a outros axentes
(membros da xunta de centro, membros do Consello de Goberno...). Tanto
sobre as dificultades organizativas relativas aos talleres como sobre a, cando
menos, atípica configuración do 5.º curso do plan de estudos do Grao en *** en
extinción –que na práctica fai inviable o remate dos estudos en cinco cursos–,
xa me teño pronunciado en detalle en diversos informes e escritos dos que
teñen constancia na Reitoría.

CASO 652/429 Data 21/12/2016
Reclamante: Alumna

Motivo

Inicio: 21/12/2016
Remate: 23/12/2016

Alumna dun plan antigo en extinción (enxeñaría superior) que leva dous anos
intentado aprobar as dúas materias (unha de 3.º e outra de 4.º curso) que lle restan para poder defender o PFC. Comenta que esgotou todas as posibilidades,
o cal, de non haber solución, lle suporía un tremendo retroceso nos seus estudos ao perder máis de douscentos créditos e pasar a un grao sen competencias
profesionais, cando mesmo ten o PFC listo para ser presentado. Relata, tamén,
que a última das materias que acaba de suspender, e que pensaba poder superar para compensar logo a outra, non foi capaz de aprobala non só polo alto nivel
de coñecementos esixidos no exame, mais tamén polo pouco tempo que deron
para resolvelo, situación que se leva producindo desde hai tempo como pode
verse no alto índice de suspensos e de aprobados por compensación.
Solicita unha opción para poder aprobar a materia e rematar a carreira sen ter
que cambiar de grao.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Tras falar extensamente coa alumna, o 23/12/2016 respondo a súa solicitude
por medio dun escrito en que a informo dalgunhas cuestións normativas, así
como da canle que debe seguir antes de presentar unha reclamación, chegado
o caso, ante o valedor universitario:
Estimada alumna,
En relación co seu escrito do 21 de decembro, no que me explica a súa difícil situación académica e me solicita unha opción para poder aprobar a materia *** e así rematar a carreira de Enxeñaría *** sen ter que cambiar ao grao,
comunícolle:
1) Que o Valedor Universitario é un órgano sen capacidade executiva, que ten
por obxecto velar polo respecto dos dereitos e das liberdades de todos os
membros da comunidade universitaria, procurando un axeitado cumprimento
das normas aprobadas polos diferentes órganos de goberno da universidade e
suxerindo ou recomendando a súa implantación ou a súa mellora na procura dun
incremento da calidade universitaria.
2) Que, salvo para consultas ou análises de calquera tipo de situacións coas
persoas interesadas, a intervención do valedor universitario prodúcese ante as
actuacións dos diferentes órganos de goberno e servizos da universidade ou as
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situacións de conflito que puideren xurdir entre os propios membros da comunidade universitaria, mais sempre que así for requirido de común acordo polas
partes implicadas.
3) Que as Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos
estudos de grao e mestrado universitario da UDC, que analizamos en detalle o
propio día 21 de decembro na miña oficina, dan cabida aos diferentes supostos
relacionados cos resultados dun proceso de avaliación.
4) Que, polo que comentamos detalladamente na miña oficina o propio día 21
de decembro, a esixencia desmedida e o escaso tempo de resolución dunha
proba son causas que, convenientemente argumentadas, poden ser consideradas nun proceso de reclamación sobre a cualificación dunha materia.
5) Que estando vostede en prazo, e dispoñendo a UDC dun procedemento
regulado, de carácter garantista e perfectamente homologable aos procedementos ao uso nas universidades públicas españolas, asístelle o dereito a presentar ante a dirección do centro unha reclamación da cualificación que lle foi
outorgada na materia ***.
6) Que, unha vez que se resolva a súa reclamación, pode vostede acudir de
novo a esta oficina para analizar a resolución que lle será trasladada pola dirección do centro. De persistir a súa desconformidade coa cualificación, terá vostede un mes de prazo para presentar un recurso de alzada ante o reitor, período
que podería aproveitar, se o desexa, para solicitar a miña intervención directa
no asunto.

CASO 653/430 Data 12/01/2017
Reclamante: Alumno
Inicio: 12/01/2017
Remate: 20/03/2017

Motivo

Para a realización das prácticas curriculares, inicia a xestión dun convenio motivado de prácticas nunha entidade non incluída na listaxe ofertada polo centro. O
inicio da xestión realízase tras unha consulta verbal ao coordinador de prácticas,
quen lle responde que era posible, mais que ía xusto de tempo e que non se
debería compaxinar coa solicitude de prácticas nunha das entidades ofertadas
directamente polo centro.
Dous días despois de iniciado o contacto coa entidade e á espera de resposta
sobre a posibilidade do convenio, e ante a inminencia do peche do prazo para
solicitar a realización das prácticas nunha das entidades ofertadas polo centro, o
30/11/2017 procede a presentar unha solicitude de asignación consignando as
cinco prazas da súa preferencia de entre a listaxe ofertada.
O 12/12/2017 contacta coa entidade coa que iniciara a xestión para a sinatura do preceptivo convenio e indícanlle que este está listo para ser asinado. O
13/12/2017 asígnanlle o centro de prácticas que lle correspondeu de entre as
cinco opcións prioritarias por el consignadas na súa solicitude do 30/11/2017. O
centro asignado está situado en Santiago de Compostela.
Preocupado pola situación coa entidade, envía un correo á coordinadora do
Practicum e do grao reconstruíndo o sucedido e pedindo que se comunique á
entidade a decisión pola que non se procederá á sinatura do convenio.
En presenza dunha vicedecana, cando acode a recoller a “Comunicación de
asignación de centro de titorización”, os coordinadores maniféstanlle que os
feitos que relata no seu correo non se corresponden coa realidade do sucedido,
que se senten inxuriados, e invítano a enviarlles un escrito de desculpas para
dar “carpetazo” ao sucedido. Séntese intimidado, acepta pedir desculpas recoñecendo que non redactou fielmente parte do seu correo, pero que non o fixo
intencionadamente. Asina e recolle a comunicación de asignación do centro.
Cita diversos puntos do Procedemento de xestión de prácticas da titulación, co
fin de dar a entender que lle asiste a razón, e solicita a mediación do valedor universitario para resolver a situación coa entidade coa que xestionara a sinatura do
convenio que non chegou a termo.
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Actuacións

Normativa e coordinadores das prácticas curriculares.

Resolución

Analizada a normativa de aplicación, remito o escrito de queixa á coordinadora e
pídolle que, na medida en que a proposta e a intervención do alumno de cara á
sinatura do convenio de cooperación educativa para poder realizar as súas prácticas na entidade da súa elección foran realizadas en tempo e forma, non se
produzan agravios comparativos co resto do alumnado e non se prexudique a
terceiras persoas, se atenda ao espírito e ao fondo da norma, na que se consideran canles para dar unha cabida flexible á iniciativa do alumnado para a realización das súas prácticas curriculares externas. Solicítolle unha análise das cuestións sometidas á miña consideración polo alumno e un informe sobre as súas
consideracións ao respecto e das actuacións que, no seu caso, decida poñer en
marcha para satisfacer total ou parcialmente as súas demandas.
O detallado informe que me remite a coordinadora o 30/01/2017 desvela cuestións relevantes que eu descoñecía e descarga toda a responsabilidade no
alumno quen, segundo ela, como todo o alumnado, fora debidamente informado sobre os dous procedementos de elección de prácticas, ambos excluíntes.
Remata o escrito invitándome a manter unha reunión con ela e co outro coordinador para aclarar calquera dúbida, se o considero oportuno, e sinalando que
ambos os coordinadores consideran que resultaría totalmente inapropiado e un
agravio comparativo co resto do alumnado, ademais do posible prexuízo para
a empresa que o acolle, frear e modificar as prácticas curriculares do alumno.
O 09/02/2017 remito un amplo correo ao interesado, acompañado dunha copia
da miña solicitude de informe á coordinadora e do informe que me foi remitido por ela, ao tempo que lle formulo tres cuestións concretas que considero
relevantes para clarificar definitivamente o seu caso e que lle pido que manifeste expresamente a súa conformidade ou discrepancias co contido dese
informe. Para que poida responder as cuestións con pleno fundamento e total
coñecemento de causa, pídolle unha atenta lectura da información e consideracións que, en relación con esas cuestións, lle envío de maneira concisa en cinco puntos.
O 16/02/2017 o alumno contesta as tres cuestións formuladas, sinala que, polo
que respecta á conformidade ou discrepancias co informe da coordinadora,
entende que isto non nos leva a ningunha solución útil, comenta que non desexa seguir realizando a análise dos feitos senón simplemente continuar coas
súas prácticas e os seus estudos, e remata o seu escrito defendendo a súa
honorabilidade e manifestando que en ningún dos seus escritos agrede aos
coordinadores na súa persoa e que el si se sente, porén, ofendido polas palabras recollidas no escrito remitido pola coordinadora.
Tras reunirme cos coordinadores, o 02/03/2017, para tratar de clarificar algúns
extremos do procedemento e falar sobre a posibilidade de que contactasen
directamente coa entidade para explicarlles os motivos polos que non se chegou a formalizar a sinatura do convenio, o 10/03/2017 envío un detallado informe ás partes, que remato coas seguintes consideracións:
Aprecio que o alumno acudiu á Oficina do Valedor Universitario porque o embargaba unha fonda sensación de frustración nas súas expectativas, doído porque
se lle pedira diante dunha vicedecana a rectificación dunhas afirmacións que
poñía en boca dos coordinadores e que estes consideraban falsas ou erróneas,
e molesto porque desde a coordinación do Practicum non aceptaran contactar coa *** toda vez que, tanto pola súa parte como pola desa entidade, xa se
deran todos os pasos para a sinatura do convenio.
Vista a normativa e demais documentación e información dispoñible e recoñecida polas partes, que inclúe o Procedemento de xestión das prácticas do grao en
***, o documento informativo “Presentación Practicum 2016-2017”, a presentación do Practicum nunha xornada de encontro con empregadores e a información que lle é trasladada por escrito ao alumnado potencialmente interesado na
sinatura dun convenio motivado, non cabe a menor dúbida de que as prácticas
do grao en *** están a ser adecuadamente organizadas e coordinadas.
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Entendo que, se a pesar de ser advertido o alumno da incompatibilidade das
dúas vías para solicitar a realización das prácticas curriculares, como o propio
alumno recoñece, lle xorden dúbidas nalgún momento sobre como proceder,
ante a tardanza na sinatura do convenio motivado que está a xestionar, e para
non quedarse sen facer as prácticas durante o curso, debería terse posto en
contacto el con calquera dos dous coordinadores para aclaralas.
Do modo de proceder do alumno en todo este asunto podería colixirse, como
o fan os coordinadores, unha intencionalidade por dispoñer de dúas vías alternativas de acceso, optando pola unha ou pola outra en función da praza que lle
resultase adxudicada de entre as cinco solicitadas da listaxe ofertada polo centro. Os coordinadores séntense moi molestos porque a pesar de ter recoñecido
o alumno os seus propios erros acuda a outras instancias para seguir cuestionando o seu labor. Pola súa parte, o alumno parece sentirse moi molesto porque os coordinadores poñan claramente en cuestión a súa honorabilidade.
Partindo da base de que o alumnado universitario é xeralmente xente nova en
pleno proceso de formación, en ocasións pouco avezada aínda na interpretación
do verdadeiro significado e alcance das normas, que mesmo pode chegar a percibir como unha presión desmedida o feito de que lle pidan unha rectificación en
presenza dun órgano de goberno do centro, e dispoñendo de información abondo como para presumir que as queixas formais que se presentan ante o valedor universitario serán obxecto dunha análise en detalle, considero que existen,
cando menos, dúbidas razoables sobre a verdadeira intencionalidade do alumno *** en canto á procura ou non de vantaxes usando a dobre vía de acceso ás
prácticas curriculares e en canto á súa consciencia ou non no traspaso das súas
propias responsabilidades aos coordinadores do Practicum.
Aclarado o asunto nos seus aspectos formais e ante as dúbidas sobre a verdadeira intencionalidade ou non do alumno nas súas controvertidas actuacións,
pido aos coordinadores do Practicum que dean o caso por pechado, como o solicita o propio alumno, e eviten facer recaer sobre el a pesada lousa dunha firme
posta en cuestión da súa honorabilidade.
Aínda que, seguindo o procedemento establecido e o que lle foi notificado ao
alumno polo coordinador ***, no seu correo do 23 de novembro, é ao alumno a
quen lle corresponde establecer os contactos e promover o convenio ata a súa
sinatura pola entidade colaboradora, dado que no seu correo do 23 de decembro a persoa de contacto co alumno na *** lle notifica a este que xa teñen asinado o convenio, parece procedente que, unha vez coñecido isto, desde a coordinación do Practicum falen coa persoa de contacto do alumno para explicarlle
brevemente os motivos (procedemento e prazos) polos que o convenio foi finalmente abortado e para agradecerlle a súa disposición a colaborar.

CASO 654/431 Data 13/01/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

O caso garda relación co expediente de referencia 652/429. Tras presentar no
centro unha reclamación sobre a cualificación da materia que precisaba aprobar
para rematar os seus estudos de Enxeñaría sen ter que pasarse a un grao sen
competencias profesionais cunha perda que cifraba en máis de 200 créditos, a
alumna recibe unha resolución desestimatoria. Consulta co valedor universitario
e apréciase que parecía terse dado unha notable carencia no procedemento que
levou á devandita resolución. Tras aconsellarlle que solicitase unha copia completa do expediente da súa reclamación, comprobamos que, en efecto, a resolución ditárase sen a preceptiva participación da Comisión de Docencia do centro
e que podería haber fundamentos, cando menos, para unha repetición da proba
de avaliación. O 13/01/2017 a alumna pide formalmente o amparo do valedor
universitario por medio dun detallado escrito de reclamación.

Actuacións

Dirección do centro.

Resolución

O 16/01/2017 remito un oficio ao director do centro co seguinte contido:

Inicio: 16/01/2017
Remate: 10/03/2017
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Estimado director:
Acabo de recibir un escrito de reclamación da alumna *** a respecto do exame
da materia *** que tivo lugar o *** (derradeira convocatoria) (xúntase copia).
No seu escrito de reclamación, a alumna cuestiona o nivel de esixencia e o
escaso tempo outorgado para a realización de diversas partes do exame, o que,
segundo ela, lle agravou aínda máis a situación de estrés na que se atopaba
debido á súa delicada situación académica.
Visto o contido do escrito de reclamación, que me foi presentado pola interesada, e analizados os documentos que o acompañan, aprecio diversas cuestións
que, a priori, chaman a miña atención e me levan a indagar a fondo sobre se
existen verdadeiramente ou non elementos de peso suficientes como para estimar e apoiar a inusual petición da reclamante de render novo exame perante un
tribunal. A este respecto, solicítolle que me remita a seguinte documentación:
1. Informe sobre os motivos que terían levado á dirección do centro a resolver
a reclamación presentada pola alumna o 23 de decembro de 2016 sen que, ao
parecer, se producise o preceptivo acordo da comisión docente do centro cumprindo co procedemento estipulado nas Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario (art.
30.4).
2. Copia do exame.
3. Número de alumnos matriculados e taxas de éxito e de rendemento académico por curso de todas as materias do 4.º curso da titulación *** nos últimos
10 anos.
4.Número de alumnos matriculados e taxas de éxito e de rendemento académico na materia *** en cada convocatoria a partir do curso 2011/12.
5. Listaxe de estudantes que se presentaron ao exame da materia o 9 de decembro de 2016.
6. Calquera información ou documentación que vostede considere relevante
para un total esclarecemento do caso.
O 30/01/2017 recibo resposta do director do centro, que incorpora, entre outra
documentación, o informe da Comisión Docente, que se reúne o 20/01/2017,
e acorda unanimemente que non procede a modificación da cualificación solicitada pola alumna.
Contacto telefonicamente cos tres únicos alumnos que, xunto coa reclamante, se presentaran ao exame, para anunciarlles o envío dunha pequena enquisa sobre o exame e as condicións en que este se realizou e para comunicarlles
que deben responder a enquisa coa maior atención e obxectividade posibles.
Tras unha análise da queixa realizada exclusivamente con base na documentación achegada polo centro e na enquisa ao alumnado, procedo á elaboración dun
amplo informe que dirixo á reclamante e ao director do centro o 16/02/2017, e
cuxas consideracións finais se reproducen integramente a continuación:
Consideracións finais
Lamentablemente, con tres únicos estudantes ademais da reclamante, os
resultados da enquisa formulada ao alumnado teñen un nivel de significación
moi escaso. Aínda así, unha cuestión obxectiva e facilmente verificable, caso do
traslado de aula con anterioridade á realización do exame e a coincidencia das/
os tres estudantes en canto á súa percepción de que o alumnado está sometido
a un elevado ou moi elevado nivel de estrés tanto en termos absolutos como en
comparación con outras materias da titulación, merecen ser destacadas.
Formular exames cun tempo moi axustado para cada pregunta para logo verse abocados a incrementalo considerablemente por insuficiente, contribúe a
aumentar innecesariamente e dunha maneira moi notable o nivel de estrés ao
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que xa de por si se atopa sometido o alumnado cando se presenta á súa realización. Ese plus de estrés afecta, ademais, dunha maneira moi desigual aos diferentes estudantes, que poden estar a pasar por circunstancias de índole persoal
ou académica moi diferentes.
As taxas de rendemento académico acadadas polo alumnado da materia ***,
como as da outra materia que ten pendente de superar a reclamante (***),
parecen excesivamente baixas, tendo en conta especialmente que se trata de
materias de cursos avanzados e comparando os resultados cos acadados no
conxunto das materias do mesmo curso.
Aínda sen poñer en dúbida a profesionalidade e a responsabilidade dos profesores que levan impartido e avaliado a materia *** da titulación *** nos últimos
cursos, penso sinceramente que hai razóns abondas como para outorgar unha
nova oportunidade de avaliación á reclamante e permitirlle a defensa dos seus
coñecementos sobre a materia ante un tribunal de avaliación nomeado para tal
efecto. No seu apoio entendo que pode considerarse como unha razón de peso
adicional o feito de que na Universidade da Coruña non está aínda regulada a
solicitude de avaliación ante tribunal á que se fai explícita referencia no artigo
28 do Estatuto do estudante universitario (RD 1791/2010, do 30 de decembro):
“Os estudantes poderán solicitar avaliación ante tribunal de acordo coas condicións e regulación que a tal fin dispoñan as universidades.”
A alumna decide presentar recurso de alzada contra a resolución do centro.
O 10/03/2017 recibo un escrito do director do centro en relación co meu informe do 16/02/2017, en que, entre outras consideracións e a solicitude de aclaracións sobre o procedemento que cumpriría seguir a partir daquela, manifesta: “Non é a miña intención establecer un debate sobre o contido do informe
a pesar de non compartir nin o ton nin o contido dalgunhas das súas frases.
Tamén se bota de menos no proceso de investigación para o informe que non
se pediu ningunha información nin aclaración aos profesores da materia en relación co tempo da proba e das respostas da alumna.”
O propio día 10 de marzo procedo a dar resposta ao escrito do director e dou por
rematada a miña intervención no caso:
Estimado director,
Entendo como algo normal que poida haber discrepancias entre a súa valoración
como director dun centro e a miña como valedor universitario.
Acolléndose aos seus dereitos, a alumna presentara unha queixa na miña oficina e a partir de aí procedín a analizala botando man da documentación que constaba xa no procedemento, e dunha concisa enquisa ao alumnado que se presentou á mesma convocatoria de avaliación. Non considerei preciso pedir ningún
tipo de información nin aclaración adicional aos profesores da materia en relación co tempo da proba e das respostas da alumna, dado que sobre ese particular xa se manifestaran amplamente no seu escrito de alegacións con data do
27 de decembro de 2016.
Toda vez que a alumna presentou un recurso de alzada, nesta fase do procedemento a decisión de concederlle ou non unha nova oportunidade de avaliación
depende xa da Reitoría, onde terán que dirimir, en definitiva, se o exame foi realizado ou non conforme ao estipulado no artigo 8 d) das Normas de avaliación,
revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario da UDC, que recolle explicitamente o dereito dos estudantes a que
as probas de avaliación, de existiren, se desenvolvan nas mellores condicións
posibles de lugar e tempo.
Lamento as discrepancias, ao tempo que lle reitero o meu agradecemento pola
súa colaboración.
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CASO 655/432 Data 07/02/2017
Reclamante: Alumna
Inicio: 07/02/2017

Motivo

Denuncia a venda de chapas con contido denigrante e ofensivo para as mulleres no servizo de reprografía dun centro e envía fotografías que así o proban.

Actuacións

Vicerreitora de Ferrol e Responsabilidade Social e directora de Oficina de
Igualdade de Xénero.

Resolución

Infórmase á Vicerreitoría de Ferrol e Responsabilidade Social e mais á directora
da OIX e solicítaselles que se adopten canto antes as medidas oportunas para
impedir a venda desas chapas en dependencias da UDC.

Remate: 09/02/2017

O 09/02/2017, a directora da OIX comunícame que falou coa persoa responsable do servizo de reprografía quen, tras pedir desculpas, manifestoulle que ían
retirar esas chapas. O que notifico á denunciante ao tempo que lle agradezo a
súa colaboración.

CASO 656/433 Data 06/02/2017
Reclamante: Alumno

Motivo

Inicio: 10/02/2017
Remate: 17/02/2017

Denuncia que, ao saír dun exame, foi agredido por outros dous alumnos do
centro e que, tras ser golpeado por un deles e seguindo indicacións do conserxe da súa facultade, diríxese a urxencias do hospital privado que lle indican. No
hospital entréganlle o informe de urxencias e o certificado médico para o seguro escolar, tramitan un parte xudicial, recoméndanlle presentar unha denuncia
do sucedido na policía e derívano a un especialista noutro centro da propia clínica. Formula a denuncia e pasados catro días precisa acudir de novo ao médico. Acode ao seu médico de atención primaria da Seguridade Social e derívano
a urxencias dun hospital do Servizo Galego de Saúde. Manifesta ter problemas
cos gastos derivados da súa asistencia médica, ao indicarlle na propia facultade
que o seguro cobre accidentes, pero non agresións.
O 25/01/2017 remite un escrito ao decano en que expón a situación e solicítalle: a) Axuda para poder identificar os agresores, tal e como lle solicitan desde
a policía nacional; b) Intervención ante a compañía de seguros para non ter que
asumir os gastos derivados da asistencia médica; e c) Poder acudir ao centro
sen temor e que se lle respecte a súa integridade física, psíquica e moral mentres curse estudos nel.
O 06/02/2017 remíteme un escrito en que detalla todas estas cuestións e pide a
intervención do valedor universitario para que se resolva canto antes.

Actuacións

Dirección do centro e SAPE.

Resolución

Tras falar co decano, na Oficina do Valedor Universitario decidimos ocuparnos
directamente do asunto. Analizada a documentación relacionada, e tras falar co
SAPE, o 14/02/2017 comunicamos a seguinte información ao interesado:
No que se que refire ao asunto do seguro, no SAPE comunícannos que o tema
está resolto, no senso de que a compañía de seguros contratada pola UDC faise cargo de todas as actuacións médicas relacionadas co seu caso e que así llo
comunicarían a vostede desde a propia compañía.
A respecto da identificación do agresor ou do seu acompañante, a Universidade
ten que respectar a Lei de protección de datos e non pode proporcionarlle ese
tipo de información a ninguén que non estea debidamente autorizado (vía policial, vía xudicial).
Comprendo a inseguridade que vostede poida sentir despois dos acontecementos que nos narra, pero a Universidade non dispón de medios preventivos para
a protección da seguridade física dos membros da súa comunidade. En caso de
ameaza ou de agresión, as persoas afectadas ou os seus acompañantes deben
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chamar inmediatamente á policía. Se os acontecementos teñen lugar dentro
dalgún edificio da propia universidade, ademais de á policía, a persoa agredida
debe poñerse inmediatamente en contacto coa conserxaría do centro.
En caso de que lle xurda calquera outra dúbida ao respecto, non dubide en contactarnos de novo.
O alumno agradece a atención prestada e manifesta que, en caso necesario,
contactará de novo coa nosa oficina.

CASO 657/434 Data 28/03/2017
Reclamante: PDI
(Director de Dpto.)

Motivo

Inicio: 30/03/2017

A directora da biblioteca da facultade dirixe un correo electrónico a todo o profesorado do centro, en que tacha ao PDI dun departamento de irresponsable e
non sensato. O correo distribúese desde a conta de correo do decanato.
Desde o departamento solicitan ao decano unha desculpa da directora da biblioteca pola mesma canle para reparar o dano causado, mais as desculpas non se
producen. Pola contra, a directora envía un correo desde a súa conta á do decanato en que pide desculpas á secretaria do decano e ao decano polos problemas que lles puido causar ao enviar o correo a través do decanato, pero manifesta estar disposta a repetir o que puxera no seu correo, tanto na xunta de
facultade como no consello do departamento. Case de xeito simultáneo o director do departamento recibe un correo do decano, quen se desculpa polo erro
do envío do correo electrónico e indica que non comparte nin no fondo nin nas
formas o seu contido. Desde o departamento, agradecen a mensaxe do decano
e pídenlle que difunda o seu correo de desculpa pola mesma canle que utilizou
a directora da biblioteca.

Remate: 31/03/2017

Ao non haber resposta do decano, por acordo do consello do departamento
deciden poñer os feitos en coñecemento do vicerreitor de Política Científica,
Investigación e Transferencia, da xefa do Servizo de Biblioteca e do xerente, a
quen solicitan que se tomen as medidas necesarias para solucionar a situación.
Pasados 22 días sen recibir resposta ao seu escrito, o 28/03/2017 o director do
departamento pide a intervención do valedor universitario por medio dun escrito
explicativo acompañado da documentación que o sustenta.
Actuacións

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia.

Resolución

Tras analizar o asunto, contacto coa Vicerreitoría de Política Científica,
Investigación e Transferencia e o 30/03/2017 envío o seguinte escrito ao
vicerreitor:
Estimado vicerreitor,
Acabo de recibir unha queixa do director do Departamento de *** a respecto
dunha actuación levada a cabo pola directora da biblioteca da Facultade de ***
que estaría a afectar ao seu profesorado (achégase copia).
Entendo que o contido do correo dirixido pola directora da Biblioteca a todo o
profesorado da facultade o 13 de febreiro de 2017 podería estar a vulnerar algún
dos principios e regras de actuación establecidas no Capítulo VI. Deberes dos
empregados públicos. Código de Conduta do RDL 5/2015, do 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado
público, que informarán a interpretación e aplicación do réxime disciplinario dos
empregados públicos. Así, coa súa actuación esta empregada pública podería
estar a conculcar os seguintes preceptos:
Artigo 53. Principios éticos
3. Axustarán a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe coa
Administración en que presten os seus servizos e cos seus superiores, compañeiros, subordinados e cos cidadáns.
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Artigo 54. Principios de conduta
1.Tratarán con atención e respecto os cidadáns, os seus superiores e os restantes empregados públicos.
Pola súa banda, a Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, recolle supostos tipificados como faltas graves ou leves nos que podería encaixar a
actuación da directora da Biblioteca (arts. 186 e 187).
Dado que o asunto está nestes momentos en mans desa vicerreitoría, da
que depende organicamente o Servizo de Biblioteca, confío en que adoptarán
as medidas máis acaídas para reparar o dano incomprensiblemente causado á
imaxe do Departamento de *** pola directora da Biblioteca da Facultade de ***.
Entendo que abondaría cunha petición de desculpas por parte da directora da
biblioteca polo mesmo vieiro que utilizou para denigrar a imaxe do departamento (remisión de escrito a todo o profesorado do centro). A pesar de que esta vía
parece bloqueada, a xulgar polo contido do correo remitido por ela mesma ao
decano da facultade o 14 de febreiro, suxiro incidir nela para darlle unha oportunidade de rectificación unha vez transcorrido tempo abondo como para ter
reflexionado de maneira repousada sobre o verdadeiro alcance da súa conduta. De negarse a a rectificar o seu comportamento, entendo que debería, cando
menos, producirse unha desautorización por parte dalgunha instancia superior
mediante un escrito dirixido a todo o profesorado do centro.
Agradézolle que me manteña informado dos pasos dados por esa vicerreitoría
de cara a unha xusta resolución do conflito.
Ao non ter noticias sobre actuación ningunha por parte da Vicerreitoría, o
15/05/2017 falo de novo co vicerreitor de Política Científica, Investigación e
Transferencia, quen me comenta que a xefa do Servizo de Biblioteca chamara seriamente a atención á directora da Biblioteca. Aproveito para comunicarlle
de novo ao vicerreitor que entendo que, se ben non sería preciso abrir ningún
expediente, parecía oportuno que, cando menos, se producise unha resposta
nos termos en que me referira no meu escrito do 30/03/2017.

CASO 658/435 Data 04/04/2017
Reclamante: PAS

Motivo

Inicio: 04/04/2017

É rexeitado para participar nos cursos de formación para o persoal de administración e servizos na convocatoria extraordinaria.
O sistema informático do Portal do persoal da UDC permitiulle apuntarse en
sete cursos sen alertalo do feito de que o máximo que permitían as bases da
convocatoria eran tres.

Remate: 06/04/2017

Solicita que lle deixen facer os cursos demandados, xa que son de elevado interese para o seu traballo e non prexudica a ninguén dado que hai prazas vacantes. Pide, tamén, que haxa coherencia entre as convocatorias e os sistemas
informáticos para non dar lugar a malentendidos.
Actuacións

Xerencia.

Resolución

A reclamación vai dirixida conxuntamente ao xerente e ao valedor universitario.
Desde a nosa oficina contactamos coa Xerencia, onde se ocuparan de dar resposta ao interesado, a quen lle comunico que o artigo 16.3 do Regulamento do
valedor universitario recolle que este non entrará no exame daquelas reclamacións que estivesen pendentes de resolución nun proceso xudicial ou nun expediente administrativo.
O 07/04/2017, o xerente remítenos unha copia do seu escrito de resolución,
que dirixe ao interesado.
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CASO 659/436 Data 06/04/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

Inicio: 11/03/2017

Anúlaselle un exame aprobado dunha materia do 1.º cuadrimestre dun mestrado semipresencial, ao consideraren as/os profesores que a imparten que se producira fraude durante a súa realización.
Tras apelar en dúas ocasións aos responsables da materia, facendo fincapé na
súa inocencia, acode ao valedor universitario para que o seu exame non sexa
anulado ou, para que, no seu defecto, se lle permita repetilo nas mesmas condicións que o anterior e poder así desfrutar de dúas oportunidades para superar
a materia.

Remate: 16/05/2017

Actuacións

Normativa e profesorado da materia.

Resolución

Cítase á alumna na nosa oficina, na procura dun maior esclarecemento dos feitos que relata. Segundo comenta, o exame foi realizado a destempo (tras o
peche de actas da 1.ª oportunidade de avaliación) por ela e outras compañeiras
dun grupo que realizou as prácticas da materia en xaneiro, de común acordo
co profesorado. A proba foi realizada por vía telemática, pero as/os profesoras/
es deciden anulalo tras considerar que se cometera fraude por parte de todo o
alumnado durante a súa realización.
Tras falar coa interesada, e á vista da normativa que podería ser de aplicación ao
caso, o 12/04/2017 remítolle o seguinte correo:
Estimada alumna,
Visto o seu escrito do 6 de abril de 2017, tras a conversa que mantivemos o
pasado martes nesta oficina, e unha vez analizada a lexislación e demais normativa de aplicación (Normativa de xestión académica da UDC 2016/17; Estatuto
do estudante universitario -Real decreto 1791/2010, do 30 de decembro-;
Normas de avaliación, revisión e reclamación dos estudos de grao e mestrado
universitario), comparto as seguintes consideracións:
ASPECTOS NORMATIVOS
a) Todo alumno matriculado nunha materia na Universidade da Coruña ten dereito a unha convocatoria por curso académico, formada por dúas oportunidades
de avaliación. As datas para a realización das probas finais de avaliación e as
datas de peche das actas para as dúas oportunidades de avaliación deben estar
fixadas antes do comezo do período de matrícula.
b) A programación das probas de avaliación non pode alterarse salvo que, por
imposibilidade sobrevida, resulten irrealizables segundo o establecido. En calquera caso, o feito de que se chegase a un acordo entre o profesorado e o
alumnado para un cambio de data, en ningún modo pode anular o dereito básico do alumnado a reclamar a súa cualificación, de acordo co procedemento
establecido.
c) As/os estudantes teñen o deber de absterse da utilización ou cooperación en
procedementos fraudulentos nas probas de avaliación.
d) O profesorado encargado da realización dunha proba debe ter constancia
da identidade das/os estudantes que se presentan a esta. O profesorado ten
tamén a obriga de velar porque durante a realización dunha proba de avaliación
non se produza quebra dos principios de decoro, legalidade ou mérito individual
(uso de documentos non permitidos, copia de resultados, comunicación entre
estudantes...).
e) Xunto coa publicación das cualificacións, no taboleiro oficial do centro, na
plataforma de formación e a través do servizo de notificación por SMS, deberá
facerse pública a data, o lugar e o horario en que os estudantes terán dereito a
revisar as actividades, os traballos e as probas que sirvan para a súa avaliación e
a recibiren explicación razoada da cualificación que obtiveron.
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f) Unha vez publicadas as cualificacións definitivas (tras o proceso de revisión)
o alumno ten dereito a presentar unha reclamación, seguindo o procedemento
detallado no Título VII. Reclamacións das normas de avaliación, revisión e reclamación da UDC.
CONSIDERACIÓNS SOBRE O CASO
a) Admitir unha fraude xeneralizada, resolvendo a anulación da proba, implica
admitir que fracasaron os mecanismos de planificación e control que debe exercer o profesorado durante o proceso de avaliación.
b) Tendo en conta a responsabilidade do profesorado á hora de evitar a comisión
de fraude durante a realización das probas de avaliación, calquera interpretación
a posteriori de que tivo lugar a comisión dunha fraude resulta xeralmente moi
cuestionable, especialmente cando se aplica dun modo colectivo e sen discriminar entre quen realmente puido tela cometido e quen non.
c) Nos casos en que o profesorado xulgue que, ao seu xuízo, hai evidencias claras de que un determinado alumno cometeu fraude, o previsto pola norma é
outorgarlle un “0” como cualificación na convocatoria, pero en ningún caso se
lle pode privar do seu dereito a defenderse presentando a oportuna reclamación
ante o decanato.
d) Sobre a cuestión formulada por vostede, como valedor universitario non podo
ir máis aló, polo momento, pois á marxe de atender as consultas formuladas,
as intervencións deste órgano universitario prodúcense tras as actuacións dos
diferentes órganos e servizos da universidade, que, polo que me comenta, non
interviron aínda no asunto.
RECOMENDACIÓN
Aconséllolle pedir cita para falar abertamente de todo este asunto coa profesora
responsable da materia ou co conxunto do profesorado que a imparte e, de ser
preciso, coa coordinadora do mestrado ou co decano.
Confío no bo criterio do profesorado e da coordinadora do mestrado para dar coa
solución máis xusta a esta situación, que podería verse agravada no seu aspecto formal pola realización da avaliación fóra do prazo aprobado polo Consello
de Goberno da Universidade para o peche de actas das materias do primeiro
cuadrimestre.
Logo de recibir o correo, a alumna comunícame que seguirá a miña recomendación e falará de novo cos profesores da materia.
O 24/04/2017 a alumna envíame un correo en que me notifica que o mesmo
12/04/2017 remitira un correo ao profesorado da materia e á coordinadora do
mestrado para pedirlles cita, comentándolles que eu mesmo lle recomendara
falar con ela/es. Sinálame que aínda non obtivo resposta.
O 25/04/2017 contacta comigo a profesora responsable da materia e pídeme
reunirme con ela e co resto do profesorado para falar do asunto.
Na reunión, que tivo lugar o 27/04/2017, falamos abertamente dos problemas
que xera a realización de exames fóra do período oficial pois, aínda que se faga
coa intención de beneficiar ao alumnado para que poida compaxinar mellor o
seu calendario laboral ou a asistencia ao centro, en ningún modo se lle debería
privar do seu dereito a reclamar formalmente seguindo a normativa de reclamacións e os prazos nela marcados. Sobre a anulación do exame, o profesorado
defende que o responsable é anulalo, toda vez que consideran que se produciu
fraude, o que, de ser así, tería todo o sentido, pois o resto do alumnado (o que
realizara o seu exame na data oficialmente prevista) fixera o seu exame normalmente, sen cometer fraude.
Pedinlles que, en calquera caso, valorasen seriamente a posibilidade de repetir
o exame para quen non quedara moi clara a comisión da fraude. Ante os prexuízos que se estarían a causar nos casos en que non se dera realmente comisión
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de fraude, ben pagaba a pena dar unha nova oportunidade, realizando un novo
exame en condicións normais; non debía esquecerse a responsabilidade do propio profesorado por non ter preparado unha proba de avaliación coas suficientes
garantías. Aínda que seguían convencidos de que a alumna reclamante tamén
cometera fraude, deciden reunirse con ela para falar directamente do seu caso.
A reunión do profesorado da materia coa alumna ten lugar o 05/05/2017. O
16/05/2017 recibo un correo da interesada, quen continúa a defender que ela
non cometeu fraude, que non hai indicios de plaxio textual e que todas as compañeiras dispoñían dun material de estudo común e compartido. Subliña que o
feito de que en dúas respostas se aprecie unha estrutura e un contido similares
non é proba suficiente para concluír que intercambiaron información durante a
realización da proba. Indica, por último, que dado que non figura como presentada na primeira oportunidade e que o TFM ten que defendelo en xullo de todos
modos, non vai a reclamar ante o decano. Remata o seu correo agradecendo
expresamente a axuda que se lle prestou na nosa oficina en todo momento.

CASO 660/437 Data 06/04/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

Inicio: 07/04/2017

Quéixase sobre o trato que reciben os estudantes na cafetaría dun centro e pregunta que facer para que cambie a situación.
Tanto ela como as súas compañeiras teñen sufrido varios desplantes por parte
de quen serve a comida. O trato ao alumnado é moi distinto ao que se dispensa ao profesorado e aos traballadores de mantemento que sempre comen alí, a
quen serven o dobre de comida polo mesmo prezo que aos estudantes.

Remate: 29/05/2017

Actuacións

Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica.

Resolución

Infórmaselle á alumna que na Oficina do Valedor Universitario só se intervén
tras as actuacións dos órganos de goberno ou dos servizos da Universidade
con responsabilidade na materia e que o asunto que relata compete ao Servizo
de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica. Porén, indícaselle que, se o
desexa, nós mesmos podemos poñernos en contacto con ese servizo e remitirlle a queixa para que actúen do modo máis conveniente.
Unha vez feito, tras a encomenda expresa da alumna nese senso, o 20/04/2017
o xefe do Servizo anúncianos que procederán a analizar o asunto e que remitirán as queixas ao concesionario, lembrándolle a obrigatoriedade de cumprir con
todas as condicións do seu contrato.
O 26/05/2017 recibimos copia dun escrito dirixido ao concesionario da cafetaría
do centro polo xefe do Servizo de Contratación, en que informa das queixas e
lle indica que “Tendo en conta estas queixas, e sen entrar inicialmente en máis
comprobacións, lémbraselle que a prestación do servizo debe realizarse sen
que se produza ningún tipo de discriminación entre os/as usuarios/as (a favor ou
en contra) que supoña unha diferenza de trato, advertíndoselle que, de seren
certas, deberán corrixirse de inmediato. De demostrárense estes feitos, e de
seguírense repetindo, o órgano de contratación poderá determinar a imposición
das correspondentes penalizacións ou a resolución do contrato, segundo a gravidade do caso.”
O 29/05/2017 infórmase á interesada.
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CASO 661/438 Data 26/04/2017
Reclamante: Alleo

Motivo

Rematou os seus estudos dunha titulación do antigo sistema de ordenación universitaria no curso académico pasado e estivo a piques de non poder defender o
seu proxecto fin de carreira en prazo. Levaba varios anos bastante desligado da
Universidade por mor do traballo e ninguén o avisou de que estaba xa moi preto
da data límite para a extinción da súa titulación. Puido salvar a súa situación e conseguir o título grazas á excepcional disposición do seu titor e á axuda do persoal
administrativo, e para evitar que lle volva suceder a outras persoas solicita “que
se notifique a todo o alumnado matriculado nunha titulación que se extinguirá
no curso actual as datas da última oportunidade para conseguir a súa titulación.”

Actuacións

Administración de varios centros e Servizo de Organización Académica.

Resolución

Tras recibir a solicitude, puxémonos en contacto coas administracións dos
centros implicados para interesarnos porque o acceso a este tipo de información fose o axeitado (publicación na web e no taboleiro dos centros, consulta á
Administración...).

Inicio: 05/05/2017
Remate: 19/05/2017

Contactamos co xefe de Servizo de Organización Académica para solicitarlle
a implantación dun mecanismo de aviso automático dos prazos de extinción a
todo o alumnado que se matricula en calquera plan de estudos dunha titulación
en extinción, tanto do antigo como do novo sistema de ordenación universitaria.
O 19/05/2017 envío ao interesado o seguinte correo:
Estimado Sr.,
Comentei co xefe do Servizo de Organización Académica da UDC a importancia
de que o alumnado dos plans de estudo de titulacións en extinción estea perfectamente informado da data de remate.
Falamos de que unha boa medida podía ser a inclusión da dita información no
impreso de matrícula desas titulacións. Aínda que as últimas titulacións do anterior sistema de ordenación universitario en extinción teñen xa neste curso as
súas últimas convocatorias (agás para a presentación do proxecto de fin de
carreira en cinco delas), a información podería ser tamén de grande utilidade para
os graos e especialmente para os mestrados (carácter xeralmente máis efémero) no momento en que se vexan inmersos nun proceso de extinción.
O xefe de servizo agradeceu a recomendación e quedou en falar co Servizo de
Informática para ver como implementar a dita medida. Grazas de novo pola súa
preocupación.
CASO 662/439 Data 10/05/2017
Reclamante: Alumnado

Motivo

Un grupo de estudantes presenta unha queixa sobre un profesor. Indican que
tiveron múltiples problemas con el, que non se adecúa ás normas que el mesmo establece e relatan toda unha serie de anomalías que din terse producido:
esixe puntualidade ao alumnado e el é impuntual, trata con falla de respecto ao
alumnado...

Actuacións

Normativa.

Resolución

Infórmoos que polo contido das queixas, parecen xuntarse cuestións do pasado
con outras do presente e descoñezo ata que punto algunhas desas cuestións
foron tratadas ou non polo centro ou a Reitoría, como sería preceptivo.

Inicio: 11/05/2017
Remate: 16/05/2017

Coméntolles tamén que, coa actual formulación, a queixa non pode ser admitida
a trámite e ser tratada directamente na Oficina do Valedor Universitario, convídoos a se reuniren comigo para falar polo miúdo de como abordar as diferentes
situacións que relatan.
Reunidos o 16/05/2017, falamos abertamente sobre todas as cuestións, infórmoos amplamente da normativa e de como proceder en cada caso no momento en que os feitos se producen, antes de que prescriban. Entre outras cuestións, coméntolles que no tocante aos contidos da materia impartida e ao seu
axuste ou non á memoria de verificación poden acudir directamente á dirección
do Departamento e que non necesariamente todo ten que pasar polo decanato.
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CASO 663/440 Data 15/05/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

Inicio: 19/05/2017
Remate: 01/06/2017

A día 15/05/2017 non efectuara aínda ningún pagamento de matrícula. Pide que
se lle permita realizar os exames e pagar de maneira fraccionada no que resta
de curso. Quéixase do trato dado pola administradora do centro, advertindo ao
profesorado de que non podía ser examinada nin cualificada por falla de pagamento e da indiscreción cometida por un profesor que a avisou desa situación
a través dunha compañeira (presenta notificación do profesor á compañeira e
posterior escrito de desculpas deste).
A pesar de que xa a finais do 1.º cuadrimestre lle fora notificada a desistencia
de matrícula pola Administración do centro, figuraba en actas e foi cualificada en
varias materias. Procederíase á anulación das actas.

Actuacións

Servizo de Organización Académica.

Resolución

Por todo documento notificando dificultades económicas, a interesada achégame unha fotocopia dun escrito (manuscrito) asinado por ela o 20 de outubro de
2016, sen que figure por ningún lado o destinatario, en que tras identificarse co
seu nome e DNI recolle exclusivamente “debido a problemas económicos no
he podido pagar el plazo de matrícula en el período establecido, y me comprometo a pagarlo cuando me sea posible, posiblemente en las primeras semanas
de noviembre.”
Tendo en conta que o prazo para a solicitude de axudas para o estudantado da UDC en situación de dificultades económicas remataba o 30/05/2017,
o 19/05/2017 solicito unha análise da situación ao Servizo de Ordenación
Académica.
O 26/05/2017, o xefe do Servizo de Organización Académica avánzanos que,
analizada a situación, hai razóns de peso polas que a desistencia da matrícula
debe ser efectiva. O 30/05/2017 remíteme un detallado escrito en que se concretan as diferentes notificacións que lle foron efectuadas á alumna (con xustificante de recepción), así como as advertencias da Administración de que de non
regularizar a súa situación non podía examinarse e a desistencia da súa matrícula faríase efectiva. A alumna sempre fixo caso omiso das notificacións e das
advertencias, nunca presentou alegacións e, pola contra, seguía intentando realizar os exames.
O 01/06/2017 envío unha copia do informe do xefe do Servizo de Organización
Académica á interesada e, sobre a cuestión da matrícula, comunícolle que a
Universidade da Coruña, en tanto que Administración pública, ten a obriga de
xestionar adecuadamente os recursos económicos que, na parte de ingresos que corresponde satisfacer directamente ao alumnado, vén estipulada no
Decreto 80/2016, do 23 de xuño da Xunta de Galicia, que a Normativa de xestión académica da UDC para o curso 2016/2017 recolle no seu artigo 13.3 os
prazos en que a/o estudante debe efectuar o pagamento da súa matrícula, así
como as consecuencias derivadas da falta de pagamento, e que o 21 de outubro de 2016, a UDC publicou unha convocatoria de axudas para o estudantado
en situación de dificultades económicas no curso 2016/2017, para concluír que
“Tendo en conta que toda esta información está dispoñible e é facilmente accesible na páxina web da UDC, que as persoas interesadas son tamén informadas
na Administración dos centros, que proporcionan calquera tipo de aclaración ou
información adicional que se lles solicite, e que vostede non atendeu a ningún
dos requirimentos da Administración nin achegou ningún tipo de documentación acreditativa das súas dificultades económicas ao longo de todo o curso,
debo comunicarlle que, por moito que lamento a súa situación persoal, non dispoño de argumentos para apoiar unha posible excepcionalidade á norma forzando un proceder da Administración que, no tocante ao cobramento e á desistencia da súa matrícula, parece axustado a dereito.”
A respecto da divulgación da súa situación pola administradora do centro, indícolle que “se a persoa responsable da Administración traslada a información ao
profesorado dun modo discreto non habería nada que obxectar, pois o profesorado debe coñecer a situación para actuar en consecuencia (realización de exames, cualificación) e evitar problemas de índole administrativa.”
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En relación coa actuación do profesorado indícolle: “da documentación que vostede achega, aprecio que só no caso do profesor *** parece terse cometido
unha indiscreción movido polo ánimo de axudala. Aínda que cadaquén, en función das súas particulares circunstancias e do seu modo de entender as relacións interpersoais, pode percibir con maior ou menor intensidade un sentimento de ofensa ou de atentado contra a súa honra, como valedor universitario,
penso que a clara petición de desculpas deste profesor, a súa expresa manifestación dun profundo desgusto polo sucedido e a súa aberta disposición a proporcionarlle as explicacións que vostede lle pida merecerían ser consideradas
como suficientes.”

CASO 664/441 Data 27/06/2017
Reclamante: PAS

Motivo

Quéixase pola escaseza de medicións e de información sobre os niveis de
gas radon no edificio en que traballa e por que non se lle fai un recoñecemento médico específico. Solicita que se tomen as medidas oportunas para, por
unha banda, realizar medidas en todas as dependencias do edificio (polo menos
naquelas onde non se fixo) e, pola outra, que se tomen as medidas oportunas
para paliar os niveis de radon no edificio e ser incluída no protocolo específico
de recoñecemento médico.

Actuacións

Xerencia e Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

Resolución

Tras conversar coa xefa do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, o
30/06/2017 remito o contido da queixa ao xerente, a quen solicito unha análise desta e doutras solicitudes semellantes que puidesen existir ao respecto, e
que, na medida do posible, se reforcen aínda máis as medidas para garantir a
tranquilidade de todo o persoal que realiza ou ten realizado a súa actividade diaria en dependencias do edificio. Solicítolle tamén, por último, información sobre
as previsións de acondicionamento (prazos) das dependencias afectadas.

Inicio: 30/06/2017
Remate: 24/07/2017

O 17/07/2017 o xerente remíteme un informe asinado por un técnico do Servizo
de Prevención de Riscos Laborais, en que se detallan as medidas adoptadas
para a protección do persoal en situación de risco potencial, incluíndo o traslado
a outras dependencias ou edificios e a oferta de recoñecemento médico específico ao persoal que desenvolve ou desenvolveu traballos nos espazos con concentracións de radon que superan os límites indicados na IS 33 do Consello de
Seguridade Nuclear. No informe detállanse, igualmente, as reunións de traballo
dos responsables dos diversos órganos e servizos con capacidade de decisión
e/ou competencias técnicas na cuestión, así como as reunións de carácter informativo e o envío de información ás persoas responsables do centro, servizos e
unidades e ao persoal que desenvolve o seu traballo no edificio.
Recóllese tamén no informe que, neste ano, ata un total de 15 persoas de diversos centros da UDC solicitaran o recoñecemento médico específico por radon
na campaña de vixilancia da saúde e que, salvo erro, non se lles aplicou o protocolo de radon no seu recoñecemento médico por non ter estado expostas no
seu lugar de traballo a concentracións por riba do indicado na normativa vixente. Sinálase, igualmente, que, nalgún caso, se realizaron analíticas aplicando o
protocolo de radiacións ionizantes por erro, máis non se continuou co protocolo.
En canto ás previsións de acondicionamento das dependencias afectadas,
comunícase que as obras se pospoñen ata que se planifiquen os usos aos que
se destinarán os locais, momento ata o que estarán fóra de uso.
De todo isto dou conta á interesada, nun informe remitido ás partes o 24/07/2017,
que remata coas seguintes conclusións e recomendacións:
Ante un traballo que se presume serio e rigoroso, dentro dos límites marcados
pola lexislación nacional vixente, realizado por expertos cun alto nivel de cualificación, a cargo dunha institución como a Universidade da Coruña que, nesta
materia, está a dar claras mostras de responsabilidade e a servir de exemplo
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para toda a comunidade autónoma, entendo que as dúbidas que razoablemente
puidesen terse xerado nalgunhas persoas poden verse disipadas en boa medida
tras a lectura do informe remitido polo xerente. Confío en que esa será tamén
a percepción da interesada, malia a que poida ou non considerar ou ter a sensación de que os límites preventivos fixados pola lexislación do noso país resultan
pouco esixentes.
En calquera caso, máis aló de todas as evidencias técnicas e de toda racionalidade científica, este tipo de situacións poden xerar nalgunhas persoas un elevado
nivel de estrés ou outro tipo de trastornos que poden chegar a afectar seriamente á súa saúde e que mesmo poderían traducirse nunha baixada de rendemento no seu posto de traballo. De apreciarse indicios neste senso, entendo que
cumpriría igualmente unha actuación desde o Servizo de Prevención de Riscos
Laborais, valorando e tratando a situación na súa xusta medida.

CASO 665/442 Data 07/07/2017
Reclamante: Alleo

Motivo

Graduado italiano que quere preinscribirse en tres mestrados da UDC e nos tres
está tendo problemas burocráticos. Solicita que se clarifique e se solucione a
situación.

Actuacións

Vicerreitoría de Organización Académica e Innovación Docente, Servizo de
Organización Académica, coordinación de mestrados e Vicerreitoría de Relacións
Internacionais e Cooperación.

Resolución

Os escritos presentados polo interesado amosan diferencias no contido e no
momento da achega da documentación requirida, segundo o mestrado. Vista
estaa documentación e a normativa de aplicación, e tras conversar con diversos
axentes implicados e mediar na procura dunha solución aos problemas aos que
se enfronta ese potencial alumno, envío o seguinte escrito de análise e recomendacións dirixido á vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente:

Inicio: 10/07/2017
Remate: 19/07/2017

Estimada vicerreitora,
A raíz dunha queixa presentada por unha persoa cun título de grao obtido nunha
universidade italiana, que solicita ser admitida en varios mestrados impartidos
en distintos centros da UDC, percibo que non existe homoxeneidade na documentación que se lle está a esixir por parte das administracións dos distintos
centros durante o período de preinscrición: tradución ou non de documentos,
esixencia ou non de remisión de documentos compulsados durante a fase de
preinscrición ou mesmo esixencia (nun primeiro momento) de copia do pasaporte como documento de identificación persoal.
Parece, pois, necesario clarificar diversas cuestións relativas á presentación
de documentación polas persoas con titulacións estranxeiras que desexen
acceder a algún dos mestrados universitarios que se están a impartir na nosa
universidade.
Ademais de que unha información correcta e homoxénea por parte das administracións dos distintos centros resulta moi importante para a imaxe da institución, unha mellora na información e un alixeiramento de trámites na fase de
preinscrición –na medida do posible–, poderían resultar moi beneficiosas para a
captación de posibles estudantes estranxeiros e, polo tanto, tamén para a UDC
(internacionalización, captación de recursos, alivio na carga de traballo do persoal das administracións...).
Como valedor universitario non podo máis que apoiar que desde a administración universitaria se extreme o celo en verificar que toda persoa que acabe por
matricularse nun mestrado universitario na UDC o faga cumprindo con todos os
requisitos legais esixibles para tal efecto. Porén, na medida en que sexa posible,

VOLTAR AO ÍNDICE 33

entendo que unha excesiva rixidez no tipo de documentación que se debe achegar xa na fase de preinscrición ou unha completa e pormenorizada verificación
formal da autenticidade da documentación (cotexo cos orixinais, documentos
compulsados) conviría que fosen adiadas e condicionar, daquela, a admisión no
mestrado á achega de toda a documentación necesaria durante o proceso de
matriculación. Se, poñamos por caso, un estudante, ademais dun certificado de
estudos nunha lingua que non precisa de tradución oficial, presenta unha copia
do SET na que figura que acadou o grao nun determinado país do EEES, non
debería ser suficiente para recoñecer que, academicamente, vai poder formalizar a súa matricula no máster de ser admitido no proceso de selección, e máis
se no propio SET figura explicitamente recollido que ese título lle dá acceso no
seu país aos estudos de nivel de mestrado do proceso de Boloña?
Unha parte importante do tempo de traballo do persoal da Administración
dun centro dedícase lamentablemente a ter que dar resposta a persoas que
se dirixen innecesariamente a ela dun modo reiterativo e, ás veces, ata compulsivo, sen mesmo molestarse en mirar as normas, pero estou tamén convencido de que, en ocasións son a presenza dalgún defecto, a falla de claridade ou a complexidade das normas, as que poden estar na orixe dunha parte
do problema. Cada vez hai máis estudantes estranxeiros que tratan de preinscribirse en moi diversos mestrados e universidades e, finalmente, acaban por
matricularse só nun deles, perdéndose polo medio moitas horas de traballo da
Administración. Se aos posibles candidatos a preinscribirse lles queda clara cal
é a documentación que forzosamente terían que achegar ao centro no caso de
seren admitidos no mestrado (mesmo para reforzalo poderíaselles pedir, talvez,
que asinen unha declaración xurada de que así o farán se son elixidos e deciden matricularse), serían moi poucos os casos frustrados de entre os admitidos
que levarían a tirar da listaxe de agarda por non ser quen de presentar a documentación requirida, comparado coa cantidade de casos frustrados de estudantes admitidos que non chegan a matricularse como consecuencia lóxica da súa
elección entre varios mestrados nos que foron admitidos a un tempo. Ademais
de facilitar os trámites aos candidatos, a comprobación formal da autenticidade
de toda a documentación necesaria para poder matricularse limitaríase entón ao
alumnado inicialmente admitido que optase finalmente por matricularse, alixeirando así de carga de traballo á administración.
Unha última cuestión que me preocupa garda relación coa reserva dun 30% de
prazas para estudantes universitarios estranxeiros e máis coa prioridade dos
españois en caso de presentarse nos prazos xerais, que se recolle na Normativa
de xestión académica para o curso 2017/2018. Aínda que entendo como algo
moi positivo facilitar e potenciar o acceso de alumnado estranxeiro á nosa universidade, xórdeme a dúbida de se isto non poderá estar a interferir con algún
dereito á libre mobilidade dos cidadáns entre os diferentes países que integran
o EEES, que permitise como únicas restricións a adecuación do título esixible para o acceso ao mestrado (o grao) e os principios de capacidade e mérito
das persoas graduadas, independentemente do país de procedencia, propio ou
alleo.
Na medida en que algunha das cuestións suscitadas, especialmente na parte inicial deste escrito, se puidesen arranxar durante o prazo de reclamacións,
mesmo de oficio de darse o caso de erros que puidesen ser imputables a algunha das administracións ou das comisións de selección dalgúns mestrados, sería
desexable que así se fixese da maneira mais flexible posible, condicionando en
todo caso a admisión a que no momento da matrícula se acheguen todos os
documentos que proporcionen a necesaria garantía xurídica.
Son consciente de que todos os procedementos administrativos teñen un marco de regulación do que non se pode saír. Só pido homoxeneidade de criterios
na aplicación do procedemento e que este se flexibilice ao máximo ata onde
sexa posible sen perda das necesarias garantías xurídicas.
Grazas pola súa colaboración.
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CASO 666/443 Data 13/07/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

Inicio: 18/07/2017
Remate: 12/09/2017

Alumna estranxeira, con serias dificultades económicas, que tras sufrir un accidente e despois dunha baixa por maternidade retoma os seus estudos de mestrado. Do curso anterior quedáballe pendente a presentación duns traballos para
superar catro materias e a preparación do TFM. No curso actual matriculouse só
do TFM, pensando que coa presentación dos traballos nas outras materias xa
non tiña que matricularse de novo delas.
Cando a coordinadora do mestrado, profesora dunha das catro materias, vai
cubrir as actas da súa materia, percibe que a alumna non figura nelas e descobre que só está matriculada no TFM.
Solicita que se lle conserve o pagamento da matrícula no TFM, aínda que sexa
para o próximo curso, tendo que aboar só o pagamento do resto das materias.

Actuacións

Coordinadora do mestrado, Servizo de Organización Académica, Dirección e
Administración do centro.

Resolución

Tras falar coa Administración do centro e analizar a documentación, confírmase
que a alumna formalizou e pagou unha matrícula que nunca podería chegar a
serlle efectiva. O artigo 1.3 da Normativa reguladora da matrícula e a defensa do
TFG e do TFM recolle: “Para poder formalizar a matrícula do TFM será requisito
imprescindible matricularse tamén de todas as materias necesarias para rematar o plan de estudos do mestrado”.
Aínda que o descoñecemento da norma non exime do seu cumprimento, non
se aprecia mala fe por parte da alumna, quen nunca podería tirar beneficio desa
acción e, pola contra, resultaría ser a única prexudicada, por terse matriculado
e pagado a matrícula só no TFM (mesmo con recargos), sen que iso lle dera
ningunha opción a poder defendelo e rematar os seus estudos. Por outra banda, entendo que a responsabilidade recae igualmente na propia administración
universitaria, pois finalmente o sistema permitiu á alumna matricularse en contra da norma, e mesmo non parece térselle advertido en ningún momento de
que a súa matrícula carecía de efectividade, a pesar de que en varias ocasións a
Administración do centro se dirixiu a ela para reclamarlle o pagamento dalgúns
dos prazos da súa matrícula no TFM.
Tanto por parte da coordinación do mestrado como do decanato, amósanse
favorables a unha das dúas solucións de carácter excepcional que, tras falar coa
interesada, decido propoñer e defender abertamente (admisión de matrícula
fóra de prazo nas demais materias ou desistencia de matrícula con devolución
de importe no TFM). Concédeselle, finalmente, a desistencia na matrícula do
TFM, coa devolución do importe pagado.
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CASO 667/444 Data 14/07/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

Inicio: 14/07/2017
Remate: 09/11/2017

A profesora dunha materia vulnera os seus dereitos como persoa e estudante
por discriminación, agravio comparativo e actitude inadecuada. Denuncia que
lle facilitou menos tempo para a realización do exame do que lle corresponde
como persoa con discapacidade cun grave problema visual.
Destaca que figura cun “Non presentado” a pesar de que fixo o seu exame
“notablemente” o 28/06/2017, e solicita que este lle sexa “revisado e cualificado” por unha “comisión cualificadora” xa que, mesmo despois de acreditar a
enfermidade e morte da súa nai, a profesora púxolle un ”Non presentado” no
primeiro cuadrimestre.
Xunto co seu escrito dirixido ao valedor universitario o 14/07/2017 remítenos
unha copia doutro escrito similar dirixido, nesa mesma data, á valedora do pobo.

Actuacións

Dirección do centro, Servizo de Organización Académica e ADI.

Resolución

A pesar de que xa lle explicara en detalle –ao longo de varios días e horas de
conversa telefónica– o procedemento establecido que debía seguir para reclamar a súa cualificación e máis as limitacións da figura do Valedor Universitario
para intervir nesa fase do procedemento, o 21/07/2017 reitérolle toda esa información nun detallado escrito, ao que vou incorporando unha síntese das novas
e reiterativas conversas telefónicas ao respecto (a cualificación de “Non presentado” que dicía ter recibido no segundo cuadrimestre e na que seguía a
insistir tras a publicación –en prazo– das cualificacións provisionais da materia o
18/07/2017 non era tal, pois na listaxe publicada nesa data figuraba cunha cualificación de 2,6...).
Unha vez informada de novo polo miúdo dos pasos que cumpriría dar para reclamar a súa cualificación, de non considerala xusta, remato o meu informe coa
indicación de: “Tan pronto como rematen as actuacións relacionadas co proceso de reclamación no seu centro e reciba a correspondente resolución do decano, tería vostede a posibilidade, se o precisa e o estima oportuno, a) de presentar ante min, como valedor universitario, unha concreta queixa ou reclamación
sobre a dita resolución, b) de presentar directamente ante o reitor un recurso
de alzada ou c) de adoptar libremente calquera outra medida legal que vostede estime oportuno en defensa dos dereitos que lle asisten como alumna da
Universidade da Coruña. Conviría, en todo caso, ser prudentes e non prexulgar
cal vai ser a actuación das diversas persoas que se verán implicadas na análise
e resolución do seu proceso de reclamación na Facultade de ***.”
Dado que a interesada parecía vincular en todo momento a súa cualificación
cun comportamento persoal indebido da profesora o día do exame, e que o
enfoque que lle estaba a dar ao caso resultaba confuso, o 24/07/2017 envío un
breve escrito ao decano (con copia do informe remitido por min á interesada),
que remato coa seguinte consideración: “Máis aló do comportamento errático
da alumna ***, en canto ao procedemento de reclamación que parece estar a
seguir, e sen entrar a valorar cal puido ter sido o comportamento das dúas partes en conflito (cando menos si hai testemuñas do sucedido o propio día do
exame), entendo que, dado o tipo de acusacións que a interesada profire contra a profesora, cómpre, na medida do posible, extremar o celo e analizar a fondo toda esta cuestión, tanto no que se refire á revisión das probas de avaliación
pola comisión do departamento como o relativo ao comportamento persoal, con
independencia dos resultados da devandita revisión”.
O 10/08/2017 a interesada remíteme unha copia do escrito de reclamación presentado ante o decano e solicita a miña intervención.
O 18/10/2017 recibo un novo escrito da interesada, desta vez, para queixarse
porque a reclamación que presentara se viu interrompida ao comprobarse que
non acudira á revisión do seu exame coa docente na data fixada para a revisión.
Remíteme unha copia da resolución decanal (rexistro do 22/09/2017) e pide a
miña intervención.
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Logo de consultar coa Asesoría Xurídica e co Servizo de Organización Académica,
verbo da obrigatoriedade ou non de ter que acudir ao proceso de revisión para
non perder o dereito a reclamar unha cualificación ante a dirección do centro,
infórmaseme que, coa normativa actual, a asistencia á revisión considérase preceptiva. Ao entender eu que, en calquera caso, a interesada estaba realmente a recusar á profesora mesmo con carácter previo á corrección das probas
(exame realizado o 29/06/2017, escrito dirixido ao reitor o 10/07/2017, publicación das cualificacións o 18/07/2017 e data fixada para a revisión das probas o
20/07/2017), o 18/10/2017 remito un novo oficio ao decano en que solicito a
reconsideración da continuidade do procedemento iniciado, tomando en consideración o que a respecto da recusación lle detallo como un novo elemento
que cómpre considerar, e recalcando que, en definitiva, o que se está a dilucidar non é máis que a revisión dunha cualificación dun exame, mantendo a profesora todo o seu dereito a explicar a cualificación por ela outorgada no trámite
de alegacións, e que a revisión do exame por outros profesores non faría máis
que resolver unha cuestión litixiosa con maiores garantías para todas as partes.
Nun detallado escrito de resposta recibido o 09/11/2017, o decano relata todos
os pasos dados antes de interromper a tramitación do expediente (alegacións
da profesora co visto e prace da profesora responsable da proba oral, informe
do Departamento), que “ofrece resposta a todas as circunstancias referidas na
reclamación e inclúe unha explicación detallada das razóns da cualificación”. Ao
entender que “pódese considerar satisfeita a petición da reclamante de avaliación-revisión por parte dunha comisión”, o decano resolve non continuar co
procedemento.

CASO 668/445 Data 17/07/2017
Reclamante: Alumno

Motivo

Solicita o cambio de dous membros do tribunal do TFG. A recusación fundaméntase en numerosas e notorias diferenzas públicas con ambos os profesores
na súa etapa de representante de estudantes na xunta de centro e en diversas
comisións, incluída a defensa pública dunha candidatura contraria nas últimas
eleccións á dirección do centro.

Actuacións

Presidente do Tribunal e Administración do centro.

Resolución

O que nos remite o alumno non é máis que unha copia dun escrito de recusación, do 17/07/2017, dirixido por el ao presidente do tribunal que lle correspondeu para a defensa do seu TFG o 20/07/2017.

Inicio: 17/07/2017
Remate: 20/07/2017

Antes de levar a cabo ningún tipo de acción, o propio 17/07/2017 o presidente
do tribunal (único membro non recusado) ponse en contacto comigo para consultarme sobre como proceder. Dado que a responsabilidade de designar membros dos tribunais de avaliación dos TFG non recae no seu presidente, debería
trasladar de inmediato o caso á dirección do centro para que resolva. En caso de
que a resolución (estimatoria ou desestimatoria) da recusación non se produza
con anterioridade á data aprobada para a defensa do TFG, debería actuar cos
seus membros titulares; tempo habería daquela de anular ou de dar por válida
a cualificación en función da aceptación ou non da recusación formulada polo
alumno.
A poucas horas da data de defensa, desde a Administración do centro infórmannos de que a recusación foi rexeitada.
A defensa do TFG ten lugar e o alumno aproba.
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CASO 669/446 Data 21/06/2017
Reclamante: Alumno

Motivo

Quéixase do interese que ten a vicedecana responsable de Calidade do centro en que plasme por escrito as súas queixas. A queixa consiste nun correo
electrónico de denuncia do mal funcionamento do centro (réxime de titorías,
vacacións do profesorado en período lectivo, regulamento de réxime interno,
guías docentes...) enviado polo interesado á devandita responsable do centro
con copia á Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria,
á Vicerreitoría de Ferrol e Responsabilidade Social, á Unidade de Atención á
Diversidade, ao Servizo de Organización Académica e ao valedor universitario.

Actuacións

Unidade de Atención á Diversidade (ADI) e Servizo de Organización Académica
(SOA).

Resolución

No correo do alumno apréciase unha clara intencionalidade de denigrar a
imaxe da vicedecana. O escrito, ademais de improcedente, resulta claramente irrespectuoso.

Inicio: 26/06/2017
Remate: 19/07/2017

Tras conversar con responsables da ADI e do SOA, e visto que o caso estaba
a ser tratado coa participación da Secretaría Xeral en contacto coa dirección do
centro, deixamos o asunto en mans da Reitoría.

CASO 670/447 Data 26/07/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

Ve frustrada a posibilidade de rematar os seus estudos dun plan antigo en extinción. Coincidiu o período de preparación de exames das materias que lle quedaban por superar cunha enfermidade grave dun familiar en primeiro grao, o
cal veu sumarse á súa necesidade de seguir acudindo ao traballo. Solicita unha
oportunidade para repetir o exame.

Actuacións

Administración do centro.

Resolución

Na Administración do centro infórmannos de que xa se están a ocupar do asunto, en contacto coa alumna, tratando de atopar unha solución positiva.

Inicio: 27/07/2017
Remate: 01/08/2017

Dado que a alumna presentou a mesma reclamación ante o director do centro e
máis o reitor, comunícaselle que os trámites na Oficina do Valedor Universitario
deben interromperse, en cumprimento do artigo 16.3 do Regulamento do valedor universitario, pero que unha vez recibida resposta, se o precisa e o considera oportuno, pode poñerse de novo en contacto connosco.

CASO 671/448 Data 01/08/2017
Reclamante: Alumno

Motivo

Non lle recoñeceron todas as materias que levaba no seu contrato Erasmus+ no
curso 2014/15 e non se dá conta disto ata abril de 2017, en que intenta solucionalo en contacto coa Administración do seu centro, sen que polo momento se
solucionase o asunto. Tanto no curso 2015/16 como no 2016/17 aparece matriculado automaticamente en dúas das materias que presumía recoñecidas, e o
28 de xuño presentou o TFG ao seu titor, quen lle comunicou uns días despois
que o aprobara cun sete.

Actuacións

Coordinadora de Erasmus no centro.

Resolución

O asunto iníciase tras un contacto telefónico do alumno coa nosa oficina, en que
pide a nosa implicación para que na Administración do centro lle corrixan, sen
máis dilación, o seu expediente académico.

Inicio: 01/08/2017
Remate: 27/09/2017

Contactamos coa coordinadora de Erasmus do centro, quen, a pesar de estar
desfrutando do seu período de vacacións fóra de Galicia, comunícanos que o día
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8 de agosto, aproveitando o seu paso pola Coruña, consultará o expediente do
alumno e nos informará ao respecto.
Tras informar disto ao interesado por medio dun correo electrónico enviado o
02/08/2017, o 07/08/2017 ten entrada na nosa oficina unha reclamación formal
do interesado, enviada a través dunha oficina de correos o 04/08/2017. Ademais
de ao valedor universitario, a reclamación vai dirixida ao reitor, ao decano, á
actual coordinadora e ao anterior coordinador de Mobilidade do centro.
O 11/08/2017 notificamos ao alumno a interrupción da intervención da nosa oficina no seu caso, cumprindo co artigo 16.3 do Regulamento do valedor universitario, ao tempo que lle comunicamos que, se unha vez recibida resposta á súa
reclamación o precisa e o considera oportuno, pode poñerse de novo en contacto connosco.
O 27/09/2017 recibimos un escrito asinado polo decano e a vicedecana de
Relacións Internacionais de Estudantes do centro (coordinadora de Mobilidade),
en que se detallan as dilixencias administrativas e as circunstancias en que se
produciron. A análise do caso faise por parte da Comisión de Mobilidade, convocada para tal efecto. No relato do alumno teríanse producido erros de gravidade e afirmacións falsas, mais tendo en conta que unha desacertada decisión
adoptada pola coordinadora en beneficio do alumno en setembro de 2015 puido
estar na base da situación, a Comisión acorda dar todas as facilidades legalmente posibles ao alumno para arranxala.

CASO 672/449 Data 27/08/2017
Reclamante: Alumno

Motivo

Matriculouse nun programa de simultaneidade e pasóuselle o primeiro prazo
para o pagamento fraccionado da súa matrícula (04/08/2017 a 14/08/2017). O
27/08/2017, cando se dirixe a aboar o importe dese prazo, indícanlle que ten
que pagar un recargo de 30 euros. Alega motivos de traballo, considera inxusto
que lle apliquen o recargo e di que non quere pagalo porque está aberto aínda
o período de matriculación.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Informáselle ao reclamante de que na Administración dos centros están suxeitos á aplicación da Normativa de xestión académica da UDC, en cuxo artigo 10.3
b) se recolle que en caso de elixir o pagamento fraccionado pagarase o 1.º prazo
nos dez días naturais seguintes ao día de efectuar a matrícula, e que se imporá unha recarga de 30 euros, en concepto de gastos de xestión e tramitación,
en caso de existir un atraso no pagamento dos prezos públicos que se deban
satisfacer.

Inicio: 29/08/2017
Remate: 29/08/2017
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ANÁLISE
DE DATOS 1
Nesta sección inclúese unha pequena análise de
datos sobre os casos presentados durante o curso académico 2016/17, apoiada por un pequeno soporte gráfico que permita ver facilmente a tipoloxía e a distribución
dos casos por colectivos, órganos e servizos.

Para unha correcta interpretación dos resultados que
aquí se presentan, cómpre ter en mente as seguintes
consideracións:

• Non todas as consultas que chegan á Oficina do
Valedor Universitario teñen a súa orixe nunha falla de
atención por parte do centro ou do servizo ao que correspondería dar resposta.

• O número de estudantes, PDI e PAS varía considerablemente segundo o centro.

• Non todas as queixas ou reclamacións que se presentan na Oficina responden necesariamente a unha
mala actuación do órgano ou servizo contra o que se
reclama.
• Aínda que boa parte da normativa que é de aplicación nos centros ten un carácter universal, os centros
e os departamentos poden presentar unha certa especificidade en función to tipo de estudos que neles se
impartiren.
• En cada centro estase a impartir un determinado
número de títulos de grao e posgrao que pode diferir
moito duns centros a outros.

• O número e as funcións do PAS varían considerablemente segundo o servizo.
• O grao de vinculación dos servizos centrais coas
vicerreitorías en que se integran é moi diverso, polo que
con frecuencia é difícil deslindar responsabilidades ante
determinadas queixas ou reclamacións. Así, no tratamento de datos sobre casos relacionados cos servizos
centrais e/ou as vicerreitorías, procederemos á súa agrupación por vicerreitorías. Así mesmo, dado que en xaneiro de 2016 tivo lugar un cambio de denominación e de
competencias dalgunhas vicerreitorías, para o tratamento de datos, os casos anteriores a esa data vinculáronse ás novas vicerreitorías con base nas competencias
actuais.

1

Moita da información de base á que aquí se fai referencia pódese
consultar na Memoria do reitor do ano 2016 (http://www.udc.es/cifras/
memorias_xestion/memoria2016.html)
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DISTRIBUCIÓN
DE CASOS
POR COLECTIVOS

79
10
6
6
1

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

78%
10%
6%
6%

DISTRIBUCIÓN
DE CASOS
POR CAMPUS

96
6

A CORUÑA

FERROL

94%
6%

102
TOTAL

VALEDOR UNIVERSITARIO

102
TOTAL

DISTRIBUCIÓN
DE CONSULTAS
POR COLECTIVOS

DISTRIBUCIÓN
DE QUEIXAS
POR COLECTIVOS

58 80%
9 12%
3
4%
3
4%

21 75%
1 11%
3 11%
3
3%
1

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

73
TOTAL

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

VALEDOR UNIVERSITARIO

29
TOTAL
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DISTRIBUCIÓN
DE CASOS
POR SEXO
CONSULTAS

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

QUEIXAS
M

H

32
5
3
1

26
4
0
2

41

32

M

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

H

CONSULTAS

M

M

H

14
0
2
1

7
1
1
2

17

11

H

QUEIXAS

ESTUDANTES
PDI
PAS
ALLEOS
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS
POR ÁREA TEMÁTICA
ÁREA TEMÁTICA

( C ) CONSULTAS
( Q ) QUEIXAS

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

C

Q

C

Q

C

Q

C

Q

14

5

0

1

1

0

1

2

Validacións, adaptacións e recoñecementos

2

2

0

0

0

0

1

0

Organización e actividade docente

6

2

3

0

0

0

0

0

24

6

2

0

0

0

0

0

Organización e actividade investigadora

2

0

0

0

0

0

0

0

Bolsas e axudas ao estudo

0

0

0

0

0

0

0

0

Oposicións, concursos e contratos

0

0

0

0

0

0

0

0

Comportamento

2

1

3

1

0

0

2

0

Infraestrutura e funcionamento dos servizos

0

2

0

0

0

1

0

0

Procedementos e recursos

6

0

1

0

1

2

0

0

Outros

1

2

0

0

1

0

0

1

TOTAL

57

20

9

2

3

3

4

3

Acceso, taxas e xestión académica

Exames e criterios de avaliación

CONSULTAS

Acceso, taxas e xestión académica
Validacións, adaptacións e recoñecementos
Organización e actividade docente

ESTUDANTES
PDI
PAS
ALLEOS

Exames e criterios de avaliación
Organización e actividade investigadora
Bolsas e axudas ao estudo
Oposicións, concursos e contratos
Comportamento
Infraestrutura e funcionamento dos servizos
Procedementos e recursos
Outros
QUEIXAS

Acceso, taxas e xestión académica
Validacións, adaptacións e recoñecementos
Organización e actividade docente
Exames e criterios de avaliación
Organización e actividade investigadora
Bolsas e axudas ao estudo
Oposicións, concursos e contratos
Comportamento
Infraestrutura e funcionamento dos servizos
Procedementos e recursos
Outros
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS
POR CENTROS
CONSULTAS
Escola Politécnica Superior

QUEIXAS

1

2

12

5

ETS de Camiños, Canais e Portos

3

0

ETS de Náutica e Máquinas

2

0

EU de Enfermaría

1

1

EU de Arquitectura Técnica

5

2

EU Politécnica

1

0

Facultade de Ciencias

2

1

Facultade de Ciencias da Educación

6

1

Facultade de Ciencias da Comunicación

8

0

Facultade de Ciencias do Deporte e a EF

1

1

Facultade de Ciencias da Saúde

1

0

Facultade de Dereito

2

1

Facultade de Economía e Empresa

4

2

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

1

0

Facultade de Filoloxía

4

1

Facultade de Humanidades e Doc.

1

0

Facultade de Informática

3

0

Facultade de Socioloxía

2

3

60

20

ETS de Arquitectura

TOTAL

Escola Politécnica Superior
ETS de Arquitectura
ETS de Camiños, Canais e Portos
ETS de Náutica e Máquinas
EU de Enfermaría
EU de Arquitectura Técnica
EU Politécnica
Facultade de Ciencias
Facultade de Ciencias da Educación
Facultade de Ciencias da Comunicación
Facultade de Ciencias do Deporte e a EF
Facultade de Ciencias da Saúde
Facultade de Dereito
Facultade de Economía e Empresa
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Facultade de Filoloxía
Facultade de Humanidades e Doc.
Facultade de Informática
Facultade de Socioloxía

CONSULTAS
QUEIXAS
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS
POR ÓRGANOS DE
GOBERNO DA REITORÍA
CONSULTAS

QUEIXAS

Reitor

1

1

Secretaría Xeral

0

0

Vicerreitoría de Estudantes, Paticipación e Extensión Universitaria

0

0

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

0

1

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

0

0

Vicerreitoría de Económica, Infraestruturas e Sostibilidade

0

0

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

0

0

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

0

0

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente

9

2

Xerencia

3

5

TOTAL

13

9

Reitor

CONSULTAS
QUEIXAS

Secretaría Xeral
Vicerreitoría de Estudantes, Paticipación e Extensión Universitaria
Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social
Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Vicerreitoría de Económica, Infraestruturas e Sostibilidade
Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente
Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación
Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente
Xerencia
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DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL DOS CASOS
CONSULTAS
QUEIXAS

TEMPO
DE RESOLUCIÓN
DOS CASOS

1 A 7 DÍAS
7 DÍAS A 1 MES
1 A 3 MESES
+ 3 MESES

74%
16%
5%
5%
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NÚMERO DE ACTUACIÓNS
POR COLECTIVO E
CURSO ACADÉMICO

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

2010 / 11

2011 / 12

65
5
4
5
0

93
6
7
14
1

2012 / 13

2013 / 14

2014 / 15

95 105 113
13 13 25
8
2
5
11
8
6
1
2
1

2015 / 16

2016 / 17

82
18
1
12
2

79
10
6
6
1

VALEDOR

TOTAL

79 121 128 130 150 115 102

2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017

VOLTAR AO ÍNDICE 47

RECOMENDACIÓNS/
SUXESTIÓNS
Da análise dalgunhas das queixas derívanse recomendacións ou suxestións a distintos órganos ou servizos,
aos que se lles solicita o seu concurso, ben para que
velen polo cumprimento das normas, ben para que procedan á súa adaptación ou mellora (650/427, 653/430,
654/437, 657/434, 661/438, 664/441, 665/442, 666/443
e 667/444.)

OBXECTIVOS
Os obxectivos que nos propoñemos acometer ao
longo do curso académico 2017/18 confúndense coas
propias competencias atribuídas por lei ao órgano do
Valedor Universitario. Isto é, velar polos dereitos e as
liberdades de todos os membros da comunidade universitaria e pola calidade universitaria en todos os ámbitos.
Dado que as consultas e as queixas ou reclamacións
que chegan á nosa oficina nos veñen dadas por quen as
formula, o noso cometido de base non pode ser outro
que o de analizalas e resolvelas como mellor corresponda. Porén, da análise dalgúns destes casos, chéganse
a percibir deficiencias nalgunhas normas ou mesmo a
falta de normativa sobre algúns aspectos, que cómpre
solucionar na procura dunha universidade cada vez máis
humanizada, xusta e equitativa, en que se conxuguen
axeitadamente os dereitos e as liberdades dos diferentes membros e colectivos que a integran. Así, á vista dos
casos analizados ao longo do curso 2016/17, pensamos
que para o curso 2017/18 convén poñer especialmente
o foco sobre as tres seguintes cuestións:

a) Dar un paso máis na procura de avaliacións xustas
da aprendizaxe do alumnado, impulsando a regulación
na UDC do artigo 28 do Real decreto 1791/2010, do 30
de decembro, polo que se aproba o Estatuto do estudante universitario (Tribunais de avaliación).
b) Continuar co impulso ao amparo das vítimas de violencia de xénero, na procura da aprobación de convenios, normas e protocolos que posibiliten o inmediato
traslado entre universidades das vítimas que o soliciten,
e de procedementos sinxelos que garantan eficazmente o seu anonimato cando estuden ou traballen na UDC.
c) Procurar que se garanta eficazmente o dereito ao
estudo a tempo parcial, pois a pesar de terse experimentado unha mellora substancial durante o curso
2016/17, queda aínda moito por facer nalgúns centros e
departamentos.
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PRESENTACIÓN
PERANTE O CLAUSTRO

A memoria anual sobre a xestión realizada durante o
curso académico 2016/17, xunto cos obxectivos para o
curso 2017/18, foi posta a disposición dos claustrais cunha semana de antelación a que tivese lugar a sesión do
Claustro, o 16 de maio de 2018.
Na presentación perante o Claustro, comézase por
salientar a falla de cambios de consideración durante o
curso académico 2016/17 no contexto normativo básico
polo que se rexe o funcionamento das universidades, e
menciónanse algunhas notables carencias que persisten
ou que se poñen de manifesto tras a plena implantación
do denominado plan Boloña, en paralelo cunha notable
perda de recursos de todo tipo e por mor dunha lexislación deficiente ou obsoleta en aspectos moi relevantes,
que lastran a calidade universitaria e son a principal causa de moitas das queixas e reclamacións presentadas.
Deseguido, preséntanse sucintamente os principais
datos de xestión relativos ás consultas e queixas por
colectivos, campus, sexo, área temática, centros e órganos de goberno da Reitoría, a súa distribución temporal
ao longo do curso e mais o tempo investido na súa resolución. Destácanse, especialmente, algunhas das actuacións máis singulares ou relevantes que derivaron en
recomendacións ou suxestións dirixidas a diversos órganos de goberno, para corrixir de inmediato a situación

ou para modificar ou aprobar novas normas ou procedementos que se estiman necesarios.
Por último, e sobre todo a partir das carencias observadas durante o tratamento dalgúns dos casos que requiriron da intervención da nosa oficina, resáltanse os tres
obxectivos máis relevantes de cara ao curso académico
2017/18, que se resumen en: a) impulso á regulación na
UDC do artigo 28 do Estatuto do estudante universitario (“Tribunais de avaliación”); b) impulso á aprobación
de convenios interuniversitarios, normas e protocolos de
amparo ás vítimas de violencia de xénero no seo da universidade; e c) procura de que se garanta eficazmente o
dereito ao estudo a tempo parcial.
Para axudar a paliar canto antes as carencias ou deficiencias observadas, pídese a colaboración de todos
os membros da comunidade universitaria e, nomeadamente, a dos diferentes órganos e servizos que a integran, así como unha decidida aposta pola colaboración
interuniversitaria e unha actitude pro-activa e firme da
Reitoría no traslado de propostas aos poderes públicos con capacidade lexislativa (a través da CRUE, do
Consejo de Universidades estatal e do Consello Galego
de Universidades, fundamentalmente) e na procura da
colaboración e o apoio doutras administracións e entidades da contorna.
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GASTOS NA OFICINA DO
VALEDOR UNIVERSITARIO (2017)

CRÉDITO INICIAL

4.500,00

Gastos de funcionamento

373,70

Axudas de custo

740,08

Gastos de viaxe

1202,19

Mobles e equipamento

516,27

Equipamento informático

482,79

TOTAL GASTOS

ANEXO 1

3.315,03
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ESCRITO AO PRESIDENTE
DA CEDU

ANEXO 2
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ESTATUTOS DA
UNIVERSIDADE
DA CORUÑA

ANEXO 3

(Aprobados polo Decreto 101/2004 do 13 de maio
e modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro)

CAPÍTULO VI
DO VALEDOR UNIVERSITARIO
Artigo 103
1. O valedor universitario é o órgano encargado de
velar polo respecto dos dereitos e das liberdades dos
membros da comunidade universitaria.
2. O valedor universitario será nomeado, entre os
membros da comunidade universitaria, polo claustro universitario, por maioría absoluta dos seus membros, cada
catro anos. Poderá ser dispensado total ou parcialmente
das súas tarefas académicas.
3. O valedor universitario non estará sometido a mandato imperativo ningún e actuará con plena autonomía e
independencia de calquera órgano universitario.
Artigo 104
1. Correspóndelle ao valedor universitario:
Propoñerlle ao claustro para a súa aprobación o seu
regulamento de funcionamento.
Demandar das distintas instancias universitarias canta información considere oportuna para o cumprimento
dos seus fins.
Elaborar cantos informes lle sexan solicitados ou considere oportuno emitir en relación coas actuacións en
curso.
Efectuar as propostas que considere axeitadas para
a solución dos casos que sexan sometidos ao seu
coñecemento.
2. O valedor universitario non poderá actuar en relación con actos que esgotasen a vía administrativa ou
contra os que se interpuxese recurso administrativo ou
xurisdicional.
3. O valedor universitario deberá presentar anualmente ante o claustro universitario unha memoria da súa actividade coas recomendacións e suxestións oportunas.
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ANEXO 4

REGULAMENTO
DO VALEDOR
UNIVERSITARIO
DA UNIVERSIDADE
DA CORUÑA
Aprobado polo Claustro na súa sesión
do día 5 de maio de 2006
Preámbulo
En cumprimento do establecido na disposición adicional décimo cuarta da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (BOE do 24 de decembro) e
no artigo 104.1.a) do Decreto 101/2004, do 13 de maio
(DOG número 100, de 26 maio 2004), polo que se aproban os Estatutos da Universidade da Coruña, a presente disposición normativa, aprobada polo Claustro da
Universidade na súa sesión de 5 de maio do 2006, ten
como finalidade regular a figura do valedor universitario como órgano independente encargado da defensa e
da protección dos dereitos e das liberdades de todos os
membros da comunidade universitaria, e cuxas actuacións están sempre dirixidas a mellorar o funcionamento
da Universidade da Coruña como servizo público.
Título I
Disposicións xerais

2. Co fin de mellorar a calidade universitaria en todos
os seus ámbitos, o valedor universitario cumpre as funcións que ten encomendadas con independencia, con
obxectividade e con autonomía no marco que establecen os Estatutos da Universidade da Coruña e o resto do
ordenamento xurídico.
3. A Universidade da Coruña garante a protección e o
abeiro do valedor universitario por razón das súas actuacións. Ao valedor universitario non se lle poderá abrir un
expediente nin se lle poderá sancionar por causa das opinións expresadas ou das accións realizadas no exercicio
das súas funcións.

Título II
Elección, nomeamento e cesamento
do valedor universitario

Artigo 1
Artigo 4
O valedor universitario é o órgano encargado de velar
polo respecto dos dereitos e das liberdades de todos
os membros da comunidade universitaria nas actuacións
dos diferentes órganos e servizos da Universidade da
Coruña e tamén nas situacións de conflito que puideren
xurdir entre os propios membros da comunidade universitaria, mais sempre que así for requirido de común acordo polas partes implicadas.
Artigo 2
Na Universidade da Coruña, o valedor universitario,
para os efectos de protocolo e de complemento retributivo, será equiparable a vicerreitor. Poderá ser dispensado total ou parcialmente das súas tarefas académicas
coa Universidade.
Artigo 3
1. No exercicio das súas funcións, o valedor universitario non está sometido a mandato imperativo de ningún
tipo, nin recibe instrucións de ningunha autoridade académica nin órgano de goberno unipersoal ou colexiado.

1. O valedor universitario será elixido polo Claustro da
Universidade entre os membros da comunidade universitaria de recoñecida probidade e imparcialidade.
2. A duración do seu mandato será de catro anos e
será posible a súa reelección consecutiva por unha soa
vez.
Artigo 5
1. En representación do Claustro, a coordinación do
proceso de elección do valedor universitario recae na
Mesa do Claustro.
2. Por instancia da Mesa do Claustro, a elección do
Valedor Universitario será convocada publicamente polo
reitor nos dous meses inmediatamente anteriores á
expiración do mandato do valedor universitario.
3. A convocatoria, que será comunicada a todos os
membros do Claustro, establecerá a data e o lugar da
votación, que deberá ter lugar 30 días lectivos despois
da súa publicación. Na convocatoria publicarase tamén o
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censo actualizado dos membros do Claustro e o calendario electoral.
Artigo 6
1. As candidaturas deberán estar secundadas, como
mínimo, por 15 claustrais.
2. Na candidatura deberá facerse constar o nome e
os apelidos da persoa que se presenta como candidata, o seu número de documento oficial de identidade ou
pasaporte e o centro ao que pertence e a súa sinatura
de aceptación da candidatura. Igualmente, debe facerse
constar o nome e os apelidos dos/as claustrais que presentan a candidatura, o sector e o centro ao que pertencen e a sinatura de cada unha delas.
3. O prazo de presentación de candidaturas será de
oito días lectivos desde a publicación da convocatoria.
Artigo 7
1. Finalizado o prazo de presentación de candidaturas, a Mesa do Claustro procederá, no prazo máximo de
tres días lectivos, a realizar a proclamación provisoria de
candidatos.
2. Dentro do prazo de tres días lectivos a partir da
data de proclamación provisoria de candidatos, poden
presentarse reclamacións ou solicitudes de rectificación
mediante un escrito dirixido á presidencia da Mesa do
Claustro. As reclamacións e as solicitudes de rectificación deberán resolverse nun prazo de tres días lectivos,
que se contarán desde a finalización do prazo de súa
presentación.
3. Se non se presentaren reclamacións nin solicitudes
de rectificación no prazo fixado, ou unha vez resoltas, a
Mesa do Claustro procederá á proclamación definitiva de
candidatos.
Artigo 8
1. A elección efectuarase por votación secreta dos
claustrais.
2. Será elixido valedor universitario o candidato que
obteña o voto favorable da maioría absoluta dos membros do Claustro en primeira volta.
3. No caso de varias candidaturas, se ningunha das
persoas candidatas obtiver esa maioría, a Mesa do
Claustro proclamará os dous candidatos máis votados e
anunciará o día e a hora da segunda volta, que deberá ter
lugar cando transcorran dous días lectivos desde a primeira volta. Será proclamado candidato electo en segunda votación o que obtiver o voto favorable da maioría
absoluta dos membros do Claustro.

4. O reitor nomeará como valedor universitario a persoa candidata que resulte elixida.
Artigo 9
1. O valedor universitario finalizará o seu mandato
polas seguintes causas:
a) Por propio pedimento.
b) Por expiración do prazo do seu mandato, aínda que
permanecerá en funcións ata que o Claustro elixa quen
o vai suceder.
c) Por deixar de ser membro da Universidade da
Coruña.
d) Por morte ou por incapacidade sobrevida para desempeñar as súas funcións.
e) Por moción de dúas terceiras partes do Claustro
tras proposta do vinte por cento dos claustrais no caso
de incumprimento das súas obrigas e dos seus deberes
inherentes ao cargo. A solicitude de cesamento dirixida
á Mesa do Claustro deberá indicar as causas polas que
este se solicita, os nomes e os apelidos das persoas solicitantes, os números dos seus documentos oficiais de
identidade ou pasaportes, o sector e o centro ao que
pertenceren.
Por instancia da Mesa do Claustro, o reitor convocará nun prazo non superior a quince días lectivos, que hai
que contar desde a presentación da solicitude de cesamento, unha sesión claustral que terá como único punto da orde do día a solicitude de cesamento do valedor universitario e enviará aos claustrais a proposta de
cesamento.
Nesta sesión claustral intervirán unha das persoas
solicitantes do cesamento e o valedor universitario, por
unha soa vez e durante o tempo previamente fixado pola
Mesa do Claustro, que deberá serlles comunicado cun
mínimo de sete días lectivos de antelación á realización
desta sesión claustral. Finalizadas as súas intervencións,
votarase a proposta de cesamento. Será necesario o
voto das dúas terceiras partes dos membros do Claustro
para que esta prospere. Se a proposta de cesamento
prosperar, convocarase o proceso electoral previsto neste regulamento no prazo máximo dun mes, mais, se non
prosperar, entón ningunha das persoas asinantes poderá
promover unha nova solicitude ata que transcorra un ano
desde a votación da primeira.
2. Nos casos de finalización do mandato polas causas
a), c) e d) o Claustro Universitario iniciará no prazo máximo dun mes o proceso de elección dun novo valedor
universitario de conformidade co procedemento previsto neste regulamento para a elección do valedor universitario. Mentres tanto, actuará como tal o/a catedrático/
a en activo de maior idade e con máis antigüidade na
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Universidade da Coruña que non desempeñe ningún
cargo académico nin de goberno nin de representación.
Tamén poderá actuar como tal no caso de que o valedor universitario se atope imposibilitado temporalmente para exercer as súas funcións ou deba absterse de
intervir naquelas actuacións en que, como membro da
comunidade universitaria, tivese intereses persoais.
Título III
Normas xerais de funcionamento
Artigo 10
O valedor universitario réxese pola Lei orgánica de
universidades, os Estatutos da Universidade da Coruña
e o presente regulamento.

para o cumprimento dos seus fins. A dotación económica necesaria para o seu funcionamento consignarase,
cada ano, nos orzamentos da Universidade da Coruña,
tras a proposta razoada presentada polo propio valedor.
Título IV
Procedementos de actuación
Artigo 14
O valedor universitario actúa de oficio ou por instancia
de parte en todas as situacións que foren susceptibles
de necesitar o seu abeiro. Na tramitación dos procedementos perante o valedor universitario seguiranse todas
as garantías previstas legalmente para os procedementos administrativos.

Artigo 11
A condición de valedor universitario é incompatible
co desempeño de calquera cargo de representación ou
goberno universitario.

Capítulo I
Por instancia de parte
Artigo 15

Artigo 12
1. O valedor universitario supervisará as actividades
da Universidade dentro dos límites establecidos no artigo 1 deste regulamento e coidará, de oficio ou por instancia de parte, de que fique garantido o pleno respecto
dos dereitos e das liberdades de todos os membros da
Universidade da Coruña, para evitar situacións de indefensión ou de arbitrariedade. En ningún caso poderá
actuar en relación con actos que esgoten a vía administrativa ou contra os que se interpuxese un recurso administrativo ou xudicial.
2. O valedor universitario poderá solicitar da administración universitaria a colaboración que considere axeitada para o desenvolvemento das súas funcións. Os
órganos colexiados e unipersoais, así como os diversos
servizos da Universidade da Coruña, deberán prestarlle a axuda necesaria para o cumprimento das súas funcións, dentro do prazo que fixe o valedor. Tamén poderá solicitar asistencia técnica xurídica dentro ou fóra da
Universidade, caso de que a precise para a realización
das súas funcións.
3. O valedor universitario poderá solicitar a súa asistencia como observador ás sesións de calquera órgano
da Universidade, cando el considere que se tratan materias relacionadas coas súas funcións.
Artigo 13
A Universidade da Coruña proporcionará ao valedor
universitario os medios materiais e persoais necesarios

1. Calquera membro da Universidade da Coruña que
invoque un interese lexítimo poderá dirixirse, sen ningunha restrición, ao valedor universitario.
2. As reclamacións formularaas a persoa interesada
mediante a presentación dun escrito que conteña o seu
nome e os seus apelidos, o seu número de documento oficial de identidade ou pasaporte, o sector ao que
pertence e o seu domicilio para os efectos de notificación. Nel deberanse concretar, con suficiente clareza, os
feitos que orixinan a reclamación, o motivo e o alcance
da pretensión formulada e o pedimento que se dirixa ao
valedor universitario.
3. O escrito da reclamación presentarase con liberdade de forma, sen prexuízo da existencia de impresos
que faciliten a presentación da reclamación por parte das
persoas interesadas, que ademais poderán solicitar asesoramento para cubriren os impresos ou presentaren os
seus propios escritos de reclamacións.
Artigo 16
1. O valedor universitario contará cun rexistro propio, non integrado no sistema xeral de rexistros da
Universidade da Coruña, aínda que deberá estar en coordinación con el. Este rexistro terá carácter reservado co
fin de garantir a confidencialidade dos asuntos tramitados e, especialmente, a identidade de quen formalice a
solicitude de intervención do valedor universitario.
2. O valedor universitario rexistrará e emitirá un
xustificante de recepción de todas as reclamacións
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presentadas que admitirá ou non, motivadamente, no
prazo máximo de quince días hábiles. Non admitirá as
reclamacións anónimas, as formuladas con insuficiente
fundamento ou inexistencia de pretensión e todas aquelas outras cuxa tramitación prexudiquen dereitos lexítimos de terceiras persoas.
3. Tampouco entrará no exame daquelas reclamacións que estiveren pendentes de resolución nun proceso xudicial ou nun expediente administrativo. E suspenderá calquera actuación se, no transcurso da súa tramitación, se iniciar un procedemento administrativo ou se
interpuxer demanda ou recurso perante os tribunais de
xustiza.

Capítulo II
De oficio
Artigo 19
Se o valedor universitario tiver coñecemento fidedigno de feitos que puidesen atentar contra dereitos de calquera membro da comunidade universitaria, individual
ou colectivamente, ou do mal funcionamento administrativo dalgunha unidade, pode iniciar unha investigación
de oficio, de conformidade co disposto nos artigos 16
e 17 deste regulamento, que daría lugar a un informe e
que sería remitido ás partes interesadas ou ás autoridades universitarias correspondentes para repararen estes
feitos ou erros.

Artigo 17
1. Admitida a reclamación, o valedor universitario
adoptará as medidas de investigación que considere
necesarias para o esclarecemento dos feitos. Nestes
casos, dará conta do contido substancial do escrito á
persoa ou ao órgano administrativo pertinentes para
que, no prazo de quince días hábiles, fagan as alegacións
oportunas, entreguen a documentación conveniente ou
comparezan para informar. Se se obviasen tales requirimentos, o valedor universitario informará deles á autoridade universitaria que corresponda para esta proceder
en consecuencia.
2. Ademais, durante esta fase de instrución, o valedor
universitario poderá acudir a calquera dependencia da
Universidade para comprobar todos os datos que fosen
necesarios, facer as entrevistas persoais debidas ou proceder ao estudo da documentación necesaria. Para tales
efectos, terá acceso a todo expediente ou documentación administrativa que teña relación coa investigación,
sen prexuízo do que dispoña a lexislación vixente sobre
a protección de datos persoais.
3. A información obtida durante a tramitación deste
procedemento terá carácter estritamente confidencial.
Artigo 18
1. O valedor universitario resolverá no prazo de tres
meses desde que foi presentada a reclamación.
2. Deberá notificarlles formalmente a súa resolución
ás persoas interesadas. Tamén a comunicará ao órgano
universitario afectado, coas suxestións ou as recomendacións que considere convenientes para a emenda, no
seu caso, das deficiencias apreciadas.
3. As decisións e as resolucións do valedor universitario non teñen a consideración de actos administrativos
e non serán obxecto de ningún recurso. Tampouco son
xuridicamente vinculantes e non modificarán por si propias acordos ou resolucións emanadas dos órganos da
Universidade da Coruña.

Capítulo III
De mediación e conciliación
Artigo 20
1. Con aceptación expresa das partes implicadas, o
valedor universitario iniciará os actos de mediación e de
conciliación conducentes á solución pactada dos conflitos que se produciren entre membros da comunidade
universitaria.
2. As solicitudes de mediación e de conciliación formalizaranas as persoas interesadas no Rexistro do valedor universitario mediante escrito asinado polas dúas
partes e en que se conteñan os seus datos persoais, os
sectores aos que pertencen e os seus enderezos para
os efectos de notificación. Nel concretaranse con clareza os feitos que motivan a solicitude, o alcance da pretensión que se formula e o pedimento mediador ou conciliador que se dirixa ao valedor universitario.
3. O valedor universitario, no desenvolvemento da
súa actuación, servirase dos medios que considere adecuados para lograr unha solución pactada do conflito. Os
acordos que resultaren da sesión de mediación ou da de
conciliación poderán recollerse nunha acta que deberá
figurar asinada polo valedor universitario e polas persoas
que solicitaran a mediación ou a conciliación. Só terán
carácter vinculante entre as partes implicadas os acordos adoptados en conciliación.

Titulo V
Informes e recomendacións
Artigo 21
1. O valedor universitario poderá presentar perante os
órganos colexiados da Universidade da Coruña os informes que entenda oportunos, por iniciativa propia ou cando así sexa requirido por unha quinta parte dos membros
do órgano colexiado correspondente.

VOLTAR AO ÍNDICE 57

2. Tamén poderá formularlles aos distintos órganos
da Universidade da Coruña recomendacións e suxestións sobre a protección dos dereitos dos membros da
comunidade universitaria, que en ningún caso poderán
revisar ou revogar resolucións ou actos administrativos.
Titulo VI
Memoria anual
Artigo 22
1. O valedor universitario presentará nunha sesión do
Claustro da Universidade unha memoria anual sobre a
xestión realizada durante o curso académico e os seus
obxectivos para o seguinte curso. A memoria deberá conter información, cando menos, sobre o número e o tipo de reclamacións presentadas, as reclamacións obxecto de investigación, o resultado destas e as
recomendacións e suxestións xerais formuladas para a
mellora do funcionamento da Universidade da Coruña.

Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas todas aquelas disposicións que
ditaron os órganos da Universidade da Coruña, de rango
inferior ou igual, que se opoñan ao disposto na presente
normativa e sinaladamente o Regulamento da Comisión
de Garantías, aprobado polo Claustro Universitario na
súa sesión do 3 de abril de 2002.

Disposición final
O presente regulamento entrará en vigor aos vinte
días seguintes da súa aprobación polo Claustro. O seu
texto darase a coñecer entre a comunidade universitaria
a través daqueles medios que garantan a súa difusión.
Incluirase igualmente o seu texto nas memorias anuais
que elabore o valedor universitario desde ese momento.

2. Na memoria anual non constarán datos persoais
que permitan a identificación das persoas interesadas
no procedemento de investigación.
3. Para coñecemento da comunidade universitaria, a memoria será divulgada e unha copia desta será
enviada a todos os órganos colexiados e unipersoais da
Universidade.

Título VII
Reforma do Regulamento do Valedor Universitario
Artigo 23
1. A modificación do presente regulamento compete
ao Claustro da Universidade da Coruña.
2. A iniciativa para a modificación deste regulamento
corresponde ao propio valedor universitario ou a un terzo dos membros do Claustro universitario. A iniciativa
deberá ir acompañada da relación detallada dos preceptos e das disposicións cuxa modificación se propón e do
seu texto alternativo.
3. A aprobación da modificación esixirá o voto afirmativo da maioría absoluta dos membros do Claustro, en
sesión convocada para o efecto
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