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ENRIQUE MARTÍNEZ ANSEMIL VALEDOR UNIVERSITARIO

Afronto esta memoria a piques de rematar o meu
segundo e derradeiro mandato como valedor universitario. Permítanme, pois, que, como colofón a estes oito
anos de dedicación a este honroso cargo, me tome neste
limiar a pequena licenza de realizar unha breve reflexión
sobre os principais problemas que, a meu xuízo, están a
aqueixar á universidade pública española no seu conxunto e á Universidade da Coruña dun modo particular.
Tras alcanzar, a mediados da pasada década, unhas
cotas de calidade docente e investigadora máis que
aceptables (ben recoñecidas e valoradas fóra das nosas
fronteiras) e especialmente meritorias se consideramos
a súa notable escaseza de financiamento no contexto
da Unión Europea e da OCDE, vimos asistindo (dunha
maneira coido que excesivamente impasible) a unha
acelerada deterioración da universidade pública española. O curso 2017/18 transcorreu sen que se producise
ningún dos grandes cambios aos que xa nos temos referido noutras ocasións, e que consideramos imprescindibles e urxentes para apuntalar, dar coherencia e relanzar
un sistema universitario que está a esmorecer a pasos
de xigante (véxase web aquí).
Sen posibilidades reais de acceso aos estudos universitarios por unha parte substancial da poboación debido á carestía dos estudos e á escaseza de bolsas, québranse os principios de capacidade e mérito e xérase
unha profunda frustración e perda de talento que repercuten moi negativamente no benestar e no progreso do
conxunto da sociedade.
Sen un cadro de persoal docente e investigador (PDI)
estable e suficientemente remunerado sofre considerablemente a calidade da docencia, a investigación e ata a
calidade democrática no seo dos departamentos.
Sen un estatuto do PDI que regule especificamente a
carreira profesional, as funcións, a dedicación, o réxime
de incompatibilidades, a participación nos resultados da
investigación, os dereitos e os deberes do persoal docente e investigador, adaptándose á nova realidade tras os
cambios introducidos pola Lei orgánica de universidades
e polo Estatuto básico do empregado público, estanse a
xerar importantes disfuncións. Sirva como exemplo ilustrativo o seguinte: os sexenios de investigación, creados

a finais da década dos 80 como un complemento de produtividade por investigación (Real decreto 1086/1989),
viron incrementado notablemente o nivel de esixencia
en paralelo cunha brutal diminución dos orzamentos para
investigación, e acabaron por converterse nunha auténtica bomba na liña de flotación da docencia coa publicación do Real decreto-lei 14/2012, eufemisticamente chamado “de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo”. Este RDL, que mesmo entra en aberta contradición (sen derrogalo) co RD
898/1985 en que se establecían as obrigas docentes
do profesorado funcionario en termos de horas de clase semanais, regula incomprensiblemente a dedicación
docente do profesorado en termos de créditos ECTS,
ignorando o propio concepto de crédito no EEES (claramente definido no artigo 3 do Real decreto 1125/2003)
e “castigando” a non obtención de sexenios cun moi
notable incremento das horas de dedicación docente do
PDI. Desta maneira, e sen que coubese esperalo, unha
parte apreciable do PDI vese empurrado ao fondo dun
pozo con difícil retorno. Que se pode esperar agora dun
profesorado vocacional que, responsablemente, viña
tratando de compaxinar equilibradamente a docencia, a
investigación e a extensión universitaria ou mesmo que
se embarcara en cargos de xestión e ve profundamente
comprometido o seu futuro sen tempo para reaccionar?;
cales son as expectativas de estabilidade e de progreso
do exiguo grupo de docentes que accedeu ás universidades nos últimos anos?; como repercutirá todo isto na
calidade docente das universidades? Témome que, nesta loita pola supervivencia, gañen unha vez máis aqueles
que mellor “gabeen”, sen importarlles que a mochila da
docencia se afunda para impulsarse.
Sen un cadro de persoal de administración e servizos
(PAS) abondo que permita realizar unha xestión áxil e eficaz, materializar en pouco tempo os cambios normativos
que se precisen e descargar o profesorado de moitas
das tarefas que non lle son propias, a universidade vese
forzosamente abocada a unha política de corta e pega e
de improvisación que poden chegar a afectar moi negativamente a súa calidade e a súa imaxe.
Sen todo isto e cuns orzamentos a todas luces escasos, non se comprende ese empeño que se percibe
por parte dalgúns en denigrar a imaxe da universidade
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pública española como se todos os males viñesen desde dentro. Primeiro estrangulan a universidade para logo
vendernos que a súa salvación pasa por introducir o
mundo da política no seu máximo órgano de goberno e
por implantar un modelo de xestión e de produción moito máis propio do mundo fabril. Entre unha vida meramente contemplativa e a participación como un mero elo
dunha cadea de produción ou como un mero tecnócrata,
hai todo un mundo que arela escrutar na súa orixe, comprender a diversidade que o rodea, avanzar con pasos
sólidos pero de maneira reflexiva poñendo por diante as
persoas (todas as persoas!) e, en definitiva, un mundo
propio dunha auténtica Universidade, en que a filosofía,
a ciencia e a tecnoloxía avancen acompasadamente. Aos
membros da poboación da especie á que pertencemos
(Homo sapiens L.) gustaríanos cando menos sentir que
se nos respecta o apelido.
Mais unha parte de todas estas carencias ou despropósitos que sofre a institución universitaria pode
ser amplificada ou mitigada no seo de cada universidade en función de como se distribúan os escasos recursos materiais e persoais dispoñibles e de como se utilicen por parte de cada órgano de goberno, de cada servizo e de cada membro da comunidade universitaria.
Denunciar as carencias e disfuncións internas que se
perciben e realizar recomendacións ou suxestións para
palialas constitúen unha tarefa propia das valedorías universitarias. Deseguido resumo os asuntos que, entendo, deben ser obxecto de maior preocupación interna
na UDC, quer porque a súa regulación precisaría de ser
mellorada ou implementada, quer porque algúns dos
membros ou órganos de goberno da universidade non
están a comportarse ou a atendelos como corresponde
malia as intervencións e as recomendacións realizadas
desde esta valedoría:
Preocúpame que a pesar de todos os cambios normativos tendentes a corrixilo, sigan a producirse resultados
de avaliación nalgunhas materias que non parecen compatibles con criterios de racionalidade.
Preocúpame que unha parte substancial do profesorado e algúns responsables de centros e de departamentos non acaben de asimilar que a condición de estudante
a tempo parcial é tan legal como a de estudante a tempo completo e que, para facela posible, deben ofrecerse
condicións diferenciadas e flexibles nas guías docentes
das materias, sen por iso rebaixar o nivel de esixencia na
avaliación de coñecementos e competencias.
Preocúpame que haxa quen condicione a avaliación
na 2.ª oportunidade á asistencia á maioría das clases na
1.ª e á achega durante esta de traballos ou memorias

que moi ben poderían completarse ou realizarse para a
2.ª, sen ter en conta o dereito dos estudantes a seren
avaliados polo 100% da cualificación sempre que iso
sexa realmente posible.
Preocúpame que non dispoñamos aínda dun regulamento que considere todo tipo de acoso moral, completando os xa existentes sobre o acoso sexual ou por
razón de sexo e sobre violencia psicolóxica e física no
traballo.
Preocúpame que, por cuestións orzamentarias, aínda
sigamos sen dispoñer dun gabinete psicosocial na UDC.
Preocúpame que se estean comezando a dar casos
de alumnos estranxeiros que se matriculan en estudos
na UDC para os que, pola súa propia natureza, se require
dun coñecemento da lingua que non posúen.
Preocúpame que nalgunhas áreas de coñecemento
prevaleza aínda a antigüidade ou mesmo o autoritarismo
na elección de materias para a distribución da docencia,
sen atender preferentemente á especialización docente
de cada profesor/a.
Preocúpame a falla de implicación do profesorado
dalgunhas áreas de coñecemento na cobertura urxente
da docencia das materias cando se producen baixas ou
vacantes inesperadas do seu profesorado.
Preocúpame a lentitude na emenda dalgunhas deficiencias ou desaxustes detectados na RPT do PAS.
Preocúpame tamén que haxa profesorado que encadea ano tras ano contratos precarios sen un horizonte de
estabilidade, a pesar de contar con acreditacións e méritos contrastados máis que necesarios.
Recoñecer as carencias e os problemas que nos
aqueixan é imprescindible para tentarmos de poñerlles
remedio. En maior ou menor medida, as preocupacións
aquí recollidas estanse a dar e seguirán a darse en todas
as universidades, pois son froito da condición humana e a comunidade universitaria da UDC está integrada
por preto de 20.000 persoas. Os valedores universitarios temos tendencia a escudriñar nas excepcionalidades e en sacalas á luz para mirar de poñerlles remedio,
pois detrás de cada caso hai sempre unha ou máis persoas que puidesen estar afectadas. Tendo plena consciencia de que, sen querelo, podemos estar a magnificar determinados problemas, sería inxusto tamén que as
nosas críticas levasen a unha visión da nosa universidade que non se corresponde coa realidade. Para ser xusto, debo dicir que tras numerosas reunións de traballo
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con colegas doutras moitas universidades ao longo de
todos estes anos, penso que, en xeral, na UDC estase a avanzar con bo rumbo na procura da calidade universitaria e en defensa dos dereitos e liberdades da súa
comunidade.
Cumprindo co artigo 22 do Regulamento do valedor
universitario da UDC, na presente memoria resúmense
os casos tratados na Oficina do Valedor Universitario e
as recomendacións e suxestións formuladas durante o
curso académico 2017/18, ao tempo que se presentan
os obxectivos para o curso 2018/19. Unha vez máis, 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
UDC que puidesen chegar a verse enfrontados a situacións similares.

Agradezo moi sinceramente o talante e o compromiso manifestados pola inmensa maioría dos membros da
comunidade universitaria ante as situacións de desencontro ou de conflito que nos tocou compartir. Deixando
de lado algunhas lamentables excepcións, creo non
equivocarme se afirmo que teño a sorte de formar parte
dunha universidade cun notable nivel de colaboración e
de compromiso.
Un ano máis, non podo deixar de mencionar aquí a
quen colaborou estreitamente comigo ao longo de todos
estes anos, Rosa González Romero, acompañándome
con empatía e entusiasmo polos numerosos e tortuosos
camiños que nos tocou percorrer xuntos sempre na procura dunha única meta: a de procurar que cada membro
da comunidade universitaria da UDC cumpra axeitadamente coas súas obrigas, velando así pola equidade, a
xustiza e a calidade en todos os ámbitos.

A Coruña, 14 de decembro de 2018
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CONSULTAS
E QUEIXAS
Entre o 1 de setembro de 2017 e o 31 de agosto de
2018 tratouse na Oficina do Valedor Universitario un
total de 76 consultas e 34 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

PDI

ETS de Arquitectura

Setembro/2017

POD

PDI

EU de Arquitectura Técnica

Setembro/2017

Comportamento

Alleos

LERD

Setembro/2017

Traslado de expediente

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Setembro/2017

Convocatoria adiantada

Estudantes

Fac. de Dereito

Outubro/2017

Revisión de cualificación

Estudantes

Fac. de CC. da Saúde

Outubro/2017

Titor do TFM

Estudantes

Fac. de Dereito

Outubro/2017

Cambios de quenda de materias

Estudantes

Vic. de Estudantes, Part. e E.U.

Novembro/2017

Falla de resposta a unha reclamación

Alleos

USC

Novembro/2017

Anulación de matrícula

PDI

Fac. de CC. da Saúde

Novembro/2017

Comportamento dun estudante

Estudantes

Fac. de CC. da Educación

Novembro/2017

Mal funcionamento dun mestrado

Estudantes

Fac. de Dereito

Xaneiro/2018

Normas de avaliación propias do centro

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Xaneiro/2018

Criterios de avaliación e resultados

PAS

Ser. de Organización Académica

Xaneiro/2018

Criterios de avaliación

PDI

Vic. de Profesorado e Plan. Doc.

Xaneiro/2018

Cambio de departamento
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PDI

Vic. de Estudantes, Part. e E.U.

Xaneiro/2018

Cursos de posgrao

Estudantes

Secretaría Xeral

Xaneiro/2018

Retirada de datos persoais da web

Estudantes

Fac. de Dereito

Xaneiro/2018

Reclamación de cualificación

Estudantes

Fac. de Filoloxía

Xaneiro/2018

Dereito a cambio da data dun exame

Estudantes

Fac. de CC. da Educación

Xaneiro/2018

Comportamento

Estudantes

Vic. de Oferta Acad. e I.D.

Febreiro/2018

Estado dunha reclamación

PAS

Fac. de Fisioterapia

Febreiro/2018

Réxime de estudo dun alumno accidentado

Estudantes

Fac. de Filoloxía

Febreiro/2018

Plaxio nun traballo

Estudantes

Escola Politécnica Superior

Febreiro/2018

Avaliación por compensación

PDI

ETS de Arquitectura

Febreiro/2018

POD

Estudantes

ETS de Camiños, Canais e Portos

Febreiro/2018

Criterios de avaliación

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Marzo/2018

Falla de resposta formal a unha reclamación

PDI

ETS de Arquitectura

Marzo/2018

Normativa interna de departamento

Estudantes

Fac. de Fisioterapia

Marzo/2018

Faltas de asistencia a prácticas

Estudantes

EU de Enfermaría

Marzo/2018

Cambio de prácticas por accidente

PDI

EU de Enfermaría

Marzo/2018

Comportamento dun alumno

PDI

ETS de Arquitectura

Marzo/2018

POD

Estudantes

Fac. de Socioloxía

Marzo/2018

Distintos criterios de avaliación por grupo

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Marzo/2018

Elevado atraso en resposta a unha reclamación

PAS

Xerencia

Marzo/2018

Valoracións para concurso-oposición

Estudantes

Xerencia

Abril/2018

Seguro escolar

Alleos

Ofic. de Relacións Internacionais

Maio/2018

Información sobre programa de mobilidade

PDI

Ofic. de Relacións Internacionais

Maio/2018

Cursos de formación en inglés

PDI

Fac. de Dereito

Maio/2018

Criterios de avaliación

Estudantes

ETS de Náutica e Máquinas

Maio/2018

Criterios de avaliación

PDI

Ser. de Prev. de Riscos Laborais

Maio/2018

Intervención da CIMAC

Estudantes

Vic. de Estudantes, Part. e E. U.

Maio/2018

Falla de resposta a unha reclamación

Estudantes

Fac. de CC. da Saúde

Maio/2018

Criterios de avaliación

PDI

ETS de Arquitectura

Maio/2018

Normativa interna de departamento

PDI

ETS de Arquitectura

Xuño/2018

Cambios de horario de clases

Alleos

Unidade de Atención á Diversidade

Xuño/2018

Adaptacións

Estudantes

Fac. de Dereito

Xuño/2018

Programa e criterios de avaliación

PDI

Fac. de Filoloxía

Xuño/2018

POD

Estudantes

ETS de Arquitectura

Xuño/2018

Comportamento

Estudantes

Fac. de CC. da Educación

Xuño/2018

Prácticas externas

Estudantes

ETS de Náutica e Máquinas

Xuño/2018

Menú da cafetaría

PDI

Secc. de Estud. de Doutoramento

Xuño/2018

Título de doutoramento

Alleos

LERD

Xuño/2018

Probas ABAU

Estudantes

ETS de Camiños, Canais e Portos

Xuño/2018

Publicación da cualificación fóra de prazo

Estudantes

Ofic. de Relacións Internacionais

Xuño/2018

Información Erasmus

Estudantes

Fac. de Ciencias

Xuño/2018

Comportamento

Estudantes

Vic. de Estudantes, Part. e E.U.

Xuño/2018

Ruído nunha aula de estudo

PDI

ETS de Arquitectura

Xuño/2018

Estabilidade do profesorado

Estudantes

Fac. de CC. da Comunicación

Xuño/2018

Estudos a tempo parcial

Estudantes

Fac. de Fisioterapia

Xullo/2018

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

Fac. de CC. da Comunicación

Xullo/2018

Criterios de avaliación
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Estudantes

Fac. de Fisioterapia

Xullo/2018

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Xullo/2018

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

ETS de Náutica e Máquinas

Xullo/2018

Recoñecemento de créditos en Erasmus

Estudantes

Fac. de CC. do Deporte e a E.F.

Xullo/2018

Preinscrición nun mestrado

Estudantes

EU de Deseño Industrial

Xullo/2018

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

Escola Politécnica Superior

Xullo/2018

Titulación en extinción

Alleos

Fac. de Economía e Empresa

Xullo/2018

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

Fac. de Fisioterapia

Xullo/2018

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Xullo/2018

Falta de resposta formal a unha reclamación

Estudantes

Fac. de Fisioterapia

Xullo/2018

Criterios de avaliación

Estudantes

Fac. de CC. do Deporte e a E.F.

Xullo/2018

Preinscrición nun mestrado

PDI

Fac. de Ciencias

Agosto/2018

Expediente disciplinario

Estudantes

Fac. de Filoloxía

Agosto/2018

Reclamación dunha cualificación

Estudantes

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Agosto/2018

Programación de prácticas

Estudantes

Fac. de Economía e Empresa

Agosto/2018

Pagamento da matrícula
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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 673/450 Data 12/09/2017
Reclamante: Alumno

Motivo

Por motivos laborais e por segundo ano consecutivo non pode acudir á avaliación continua dunha materia para a que considera que está formado pola propia
práctica do traballo laboral que está a desenvolver e que lle impide a asistencia
ás clases. De non asistir ás prácticas no centro os profesores non lle permiten
examinarse en ningunha das dúas oportunidades de avaliación.

Actuacións

Dirección do centro e dirección do departamento.

Resolución

Procédese a unha reunión conxunta coa dirección do centro e a dirección do
departamento para analizar a situación no marco dos dereitos do alumnado a
compaxinar os seus estudos coa vida laboral e no das posibilidades de recoñecemento de créditos por actividades laborais e profesionais, sen que se vexa
afectado o nivel de esixencia dos coñecementos e competencias na materia. O
alumno non se chegara a matricular a tempo parcial porque na guía docente non
se prevía ningunha alternativa para ese réxime de dedicación ao estudo.

Inicio: 12/09/2017
Remate: 11/10/2017

A dispensa de asistencia a clases e a posibilidade de examinarse parecían a
opción máis rápida e razoable e tanto a dirección do centro como a do departamento, coñecedores da materia e da situación do alumno, amósanse conformes cunha solución dese tipo. Quedaron en falalo co profesorado da materia
e así o fixeron ata chegar ao acordo de que o alumno, ao ter unha experiencia
acreditada, podería presentarse ao exame da segunda oportunidade de avaliación sen ter que acudir ás prácticas.
O director do centro comunícame que, a partir do próximo curso, este tipo de
circunstancias se recollería nas guías docentes das materias.
O 11/10/2017 informamos dos resultados das xestións ao interesado.
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CASO 674/451 Data 12/09/2017
Reclamante: Alleo

Motivo

Informar ao valedor universitario do mal funcionamento en xeral da UDC e os
seus docentes: “Me dirijo a Vd. con el único fin de mantenerle informado acerca del funcionamiento de la Universidad de A Coruña y sus docentes, mi queja
es general pues somos bastantes las familias afectadas, es importante que Vd.
esté al corriente de los problemas con que se encuentran los alumnos universitarios coruñeses que deben desplazarse a las Universidades en Ferrol diariamente. Puede leer mi oinión en la página de UDC en Facebook, no he faltado
al respeto a nadie pero si explico la realidad de este alumnado puesto que solo
publican la cara bonita de ésta Universidad y a muchas familias nos parece una
falta grave de respeto que los docentes no acudan a impartir sus clases mientras nosotros pagamos el transporte diario, que no es económico precisamente, para que los alumnos vayan a sus clases. Le agradezco la atención recibida,
ya sé que nadie va a hacer absolutamente nada y que el funcionariado docente
seguirá disfrutando de sus privilegios, no obstante, muchos nos encargaremos
de aliviar esta injusticia allá donde vayamos”.

Actuacións

Análise da documentación enviada pola reclamante.

Resolución

A xefa do Gabinete de Comunicación da UDC enviara un correo á reclamante o
propio 12/09/2017 para comunicarlle que os órganos competentes xa estaban
avisados e que se ía proceder a pedir un informe ao centro agora que a propia
interesada acababa de informala do centro en que sucedera o asunto (correo
das 16:20h do 11/09/2017). Tras comentarlle que por parte da Reitoría se estaban a dar os pasos correctos e que non se pode xulgar un caso sen oír primeiro
as dúas partes, a xefa do Gabinete de Comunicación remata o seu correo coa
indicación á reclamante de que se aínda así considera que non están facendo o
suficiente, pode acudir ao valedor universitario.

Inicio: 12/09/2017
Remate: 12/09/2017

Vista a petición expresa que me dirixe a reclamante “con el único fin de mantenerle informado”, visto que o asunto estaba xa en mans da Reitoría, e dado que,
en todo caso, a persoa que debería terse dirixido a min nunha cuestión desta
índole era o propio alumno, como membro da comunidade universitaria, procedo ao arquivo do caso.

CASO 675/452 Data 26/09/2017
Reclamante: Alumno

Motivo

Sentimento de persecución e acoso por parte dun membro do tribunal durante a
defensa do TFG, con trato despectivo, falta de respecto e insidias sobre a verdadeira autoría do traballo, que derivaron no cuestionamento e pregunta directa ao
respecto por parte doutro profesor que non participara no tribunal, antes de que
se fixesen públicas as cualificacións. Reclamación da cualificación outorgada.

Actuacións

Dirección do centro.

Resolución

Como queira que o escrito de reclamación ía dirixido ao decano, ao valedor universitario e á Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente, notifícolle que o asunto debe ser resolto en primeira instancia no propio centro e que
pedirei ao decano que me manteña informado. Coméntolle, igualmente, que se
unha vez recibida a resolución sobre a súa reclamación está desconforme con
ela, poderá presentar unha reclamación ante o valedor universitario ou un recurso de alzada ante o reitor.

Inicio: 27/09/2017
Remate: 28/09/2017

O 28/09/2017 envío oficio ao decano para solicitarlle que me manteña informado; o 10/10/2017 recibo unha copia do escrito de resolución que lle foi notificada
ao alumno con rexistro de saída do 06/10/2018.
O asunto dáse por pechado ao non recibir reclamación nin comentario ningún
por parte do alumno.
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CASO 676/453 Data 27/09/2017
Reclamante:
Dúas alumnas

Motivo

Inicio: 02/10/2017

En maio e xuño do pasado curso presentaron dous escritos, un dirixido ao secretario académico do seu centro e outro ao reitor, en que solicitaban o recoñecemento dos seus dereitos como alumnas con dedicación a tempo parcial.
Á data de inicio desta reclamación manifestan que non tiveron resposta ningunha, e solicitan que se lles informe de todos os pasos que cómpre seguir para
poder continuar coa solicitude de recoñecemento dos seus dereitos (flexibilidade na asistencia, elección de grupo) e que se inclúa a dispensa especial nas
guías docentes.

Remate: 10/10/2017

Actuacións

Servizo de Organización Académica, dirección do centro e normativa.

Resolución

Tras contactar co Servizo de Organización Académica e co secretario académico do centro, o 05/10/2017 envíase a resposta ás alumnas que deseguido se
recolle:
En relación coa súa solicitude dirixida ao reitor, segundo nos informa a xefa da
Sección de Estudos de Grao do Servizo de Organización Académica, deixouse o
asunto en mans do centro para que resolvese.
En relación coa súa solicitude dirixida ao secretario da facultade, postos en contacto con el, indícanos que xa falara con vostedes do asunto, que llo comunicara
ao profesorado e que se dera publicidade na páxina web do centro á norma que
regula o réxime de dedicación ao estudo na UDC. Comentounos que pensaba,
pois, que xa non era preciso remitirlles unha resposta por escrito.
Pola nosa parte, verificamos as guías docentes do curso 2017/18 das materias
que recollen no escrito dirixido por vostedes ao secretario do centro e comparámolas coas do curso pasado. Aínda que apenas se produciron cambios nas
metodoloxías docentes nin nos criterios de avaliación, e mesmo non se fala
xeralmente de condicións específicas de flexibilidade para o alumnado a tempo
parcial, apreciamos que (salvo como é lóxico nas Estadías ***) apenas houbo
nin hai requirimentos expresos nas guías docentes desas materias en canto á
obrigatoriedade ou á necesidade de asistir ás clases para poder superalas, e
que, no caso onde se dá un requirimento de presencialidade notable (***) introduciuse na guía docente do presente curso a posibilidade de obter condicións
de flexibilidade para o alumnado a tempo parcial, deixando o asunto ao criterio
da comisión académica do centro.
O secretario académico do centro comentounos que se se lles presentaba
algún problema nalgunha materia podían acudir a el para ver se podía dárselle
solución.
Se vostedes consideran que nalgunha materia determinada teñen algún problema concreto e que lles asiste o dereito de que llelo resolvan favorablemente para os seus intereses, en tanto que estudantes cun réxime de dedicación a
tempo parcial, recoméndolles que acudan de novo a falar co profesor e, en caso
de que non lles dean unha solución axeitada, fagan unha solicitude sobre esa/s
materia/s concreta/s nun escrito motivado dirixido á decana da facultade, quen
deberá responderlles igualmente por medio dun escrito motivado.
Aínda que a lexislación e as normas internas da UDC sobre o réxime de estudos
a tempo parcial inciden en que ser estudante a tempo parcial é un dereito e que
o alumnado a tempo parcial ten que poder gozar de condicións de flexibilidade
que lle posibiliten compaxinar o estudo co traballo, na práctica, estas cuestións
xenéricas que marcan unha clara tendencia do que debería facerse (iso si, dentro das dispoñibilidades orzamentarias da universidade), deberían concretarse
nas guías docentes das materias para ser operativas. Lamentablemente, só o
“dereito preferente a elixir quenda cando existan dous ou máis grupos con horarios diferentes nunha determinada materia ou disciplina” figura explicitamente
recollido nas normas da UDC como criterio concreto de obrigado cumprimento, con independencia da opinión ou do criterio do profesorado responsable da
materia; segue sendo común nesta universidade, como en moitas outras, atoparse con guías docentes nas que aínda continúa sen contemplarse para nada
ningún tipo de condicións específicas nin sobre metodoloxías docentes nin
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sobre criterios de avaliación diferenciados para os estudantes a tempo parcial.
Co único fin de orientalas sobre o alcance dos seus dereitos no que se refire á
dedicación ao estudo a tempo parcial, sinálolles as principais referencias normativas que delimitan o marco real destes estudos no que atinxe ao alumnado que
cursa estudos na UDC.
Real Decreto 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o estatuto do
estudante universitario (véxanse os artigos 7.2 e 25).
Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e a progresión dos estudantes de grao e máster universitario na Universidade da Coruña
(véxanse os catro primeiros parágrafos do limiar e os artigos 2, 3, 6 e 7, 8 e mais
a disposición adicional terceira).
Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de
grao e mestrado universitario da UDC (véxase o limiar (4.º parágrafo) e artigo
7.3).
Toda esta normativa atópase publicada na páxina web da UDC, na Vicerreitoría
de Oferta Académica e Innovación Docente (http://www.udc.es/normativa/academica/index.html)
Por último, sinálolles que deben vostedes ter presente de cara á interpretación
da normativa que, en ocasións, os dereitos dun determinado colectivo poden
chegar a bater de fronte cos dereitos doutros colectivos e que, nese caso, a
situación debe ser valorada polo profesorado (ou se é preciso pola comisión académica do centro), tendo en conta os dereitos de ambas as partes.
O 06/10/2017 maniféstanme que agradecen as miñas palabras pero que non
están conformes, e inciden en que non lles contestan con carácter oficial.
Insisten en que teñen dereito a que lle inclúan a dispensa especial nas materias
como dereito de toda a comunidade universitaria e en que queren que se faga
fincapé na elección do lugar de prácticas. Sinalan, por último, que, se é preciso,
presentarán un recurso de alzada, pois o seu obxectivo é conseguir un escrito oficial asinado polo reitor en que se reflictan os seus dereitos, dado que na
facultade non llelo resolven.
O mesmo 06/10/2017 contéstolles ás alumnas por medio dun correo cuxo contido reproduzo:
Desde logo que lles asiste o dereito a que o secretario académico do centro dea
curso formal ao seu escrito e a que lles respondan desde o centro por medio
dun escrito motivado. Se vostedes consideran que co que falaron co secretario non é suficiente ou que falar de novo con el non serviría para arranxar nada,
anímoas a exerceren ese dereito, quer recordándolle verbalmente ou por medio
doutro escrito que seguen á espera de que lles responda, quer remitindo un
escrito ao reitor denunciando que, a pesar do prazo transcorrido, seguen sen
recibir unha resposta motivada por escrito nin do centro nin da Reitoría, e pedindo que se lles responda sen máis dilación.
A opción de sinalar cuestións concretas en guías docentes concretas aludindo a
presuntas conculcacións de dereitos concretos con base na normativa vixente
suxerínllela porque penso que pode ser máis eficaz. Ademais de ir directamente
ao centro de cada cuestión, este tipo de solicitudes prestaríanse menos a respostas xenéricas que en pouco contribuirían na procura de solucións concretas.
A miña alusión a posibles conflitos entre dereitos é porque poden darse casos
en que así ocorra e alguén tería que dirimir. Como valedor universitario atópome
con frecuencia con conflitos de intereses en que ambas as partes teñen a súa
parte de razón, pero non toda a razón... Poñamos por caso que os destinos para
prácticas se elixen por concurso de méritos (ex. por currículo), que un/ha estudante a tempo completo con máis méritos vive a carón dun dos posibles centros de prácticas que goza de gran prestixio e outro/a con menos méritos traballa nesa mesma localidade, pero á parte disponse tamén na oferta -dentro da
mesma franxa horaria- doutro centro de menor prestixio situado a unha pequena distancia do seu centro de traballo, con boas comunicacións e con tempo
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abondo para trasladarse a diario sen afectar para nada nin ao seu traballo nin ás
súas prácticas... Este, e non outro, era o motivo da miña reflexión.
En calquera caso, toda vez que vostedes teñen coñecemento da normativa e
de como lles pode estar a afectar a guía docente de cada materia e a súa aplicación, son vostedes libres de enfocar o asunto como mellor lles pareza.
Confío en que saiban valorar na súa xusta medida as actuacións que ata o de
agora levamos realizando desde esta oficina sobre o seu caso, tendo presente que, tal e como xa lles comentara, o valedor universitario está para velar
polos dereitos e as liberdades de calquera membro da comunidade universitaria
ante as actuacións dos órganos e servizos universitarios. Na medida das nosas
competencias, desde esta oficina levamos feito e seguiremos a facer todo o
posible na procura dun verdadeiro encaixe dos estudos a tempo parcial como
unha modalidade máis de estudos na UDC e no conxunto das universidades
do Estado, e mais para contribuír na resolución dos problemas concretos que
se nos presenten. Como xa lles comentara, o órgano do Valedor Universitario
non ten capacidade executiva e as queixas ou reclamacións que se lle presenten teñen que ser formuladas tras a actuación doutros órganos (ex. decanato,
vicerreitoría).
O 09/10/2017 as interesadas solicitan información sobre a presentación dun
recurso de alzada, ao que se lles responde convenientemente o 10/10/2017.

CASO 677/454 Data 09/10/2017
Reclamante: Allea

Motivo

Traballadora da Fundación Universidade da Coruña (FUAC) que relata unha situación de acoso laboral que estaría a sufrir nos últimos anos, que a levou a estar
de baixa laboral durante un ano e que se estaría a prolongar tras a súa recente
reincorporación ao traballo.

Actuacións

Reitor.

Resolución

Ao entender que a Universidade da Coruña ten un elevado nivel de responsabilidade sobre o funcionamento da FUAC (nomeamento do xerente, participación
no padroado...), e como queira que esta traballadora da FUAC non é membro da
comunidade universitaria e, polo tanto, non corresponde ao valedor universitario
ocuparse da súa situación, poño o asunto en coñecemento do reitor, solicítolle
unha análise por parte da Reitoría e que, en caso necesario, se interveña con
todos os medios ao alcance da UDC para poñer remedio á situación.

Inicio: 09/10/2017
Remate: 17/10/2017

Infórmaselle á interesada das xestións realizadas e da non admisión a trámite
na nosa oficina.

CASO 678/455 Data 24/10/2017
Reclamante: PAS
Inicio: 25/10/2017
Remate: 23/01/2018

Motivo

O 24/10/2017 ten entrada no rexistro da Oficina do Valedor Universitario un
escrito de queixa asinado por un membro do PAS en que concreta diversas
cuestións de carácter xeral expostas por el e outros membros do PAS nunha
reunión previa mantida na Oficina do Valedor Universitario. O escrito de queixa
acompáñase dun resumo normativo da lexislación e de diversa documentación relacionada co asunto, incluídos escritos con reclamacións previas a outras
instancias.
Na reclamación solicítase unha análise e a posible actuación do valedor sobre o
feito de que unha parte do PAS estaría a realizar claramente funcións da escala
xeral da administración e figura na RPT vixente como escala técnica, o que conculca gravemente o dereito á carreira profesional, e que no proceso de funcionarización non se respectou a garantía de dereitos previos e se obtiveron unhas
retribucións cuns niveis incoherentes co resto do PAS funcionario da escala
xeral.
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Entende que as prazas e os postos correspondentes deberían reclasificarse no
seu momento automaticamente, co fin de que a mobilidade polos sistemas
habituais de provisión e promoción sexan recíprocos entre o persoal que sexa
finalmente reclasificado e o resto de funcionariado da escala xeral.
Actuacións

Presidente da Xunta de persoal do PAS, xerente e normativa.

Resolución

Tras unha análise da normativa e logo de reunións co presidente da xunta de
persoal e o xerente, elabórase un informe en que se fan as seguintes consideracións e recomendacións:
O 12 de xullo de 2012, cumprindo co establecido nos Estatutos e no III Convenio
colectivo para o persoal laboral, e no marco do Estatuto básico do empregado
público e a demais lexislación aplicable en materia de función pública, o reitor,
a xunta de persoal e o comité de empresa asinan o Acordo de funcionarización
do persoal laboral de administración e servizos da Universidade da Coruña, en
que se establece unha táboa de equivalencias para a integración en escalas de
funcionarios que reflicte esencialmente a situación de partida do persoal laboral.
Sen dúbida, a continuidade do organigrama existente na RPT do persoal laboral, facilitou enormemente o proceso de funcionarización. Porén, os vicios ou
deficiencias na RPT derivados da política e dos modos de selección do persoal
laboral en épocas pasadas, e especialmente na época de “expansión explosiva”
do cadro de persoal laboral, corren o risco de perpetuarse e mesmo de enquistarse, de non se abordar de fronte un proceso de maior racionalización da RPT
que abandone toda mirada ao pasado e se centre exclusivamente nunha análise obxectiva e pormenorizada que permita conxugar axeitadamente as necesidades da institución co dereito individual de cadaquén á progresión na carreira
profesional e á promoción interna.
Unha institución como a Universidade da Coruña debe estar dotada dun cadro
de persoal suficiente, tanto en número como en preparación, para poder dar
unha resposta rápida e axeitada aos constantes cambios normativos e ás diferentes necesidades que se xeran en ámbitos tan dispares como a docencia,
a investigación, a transferencia de coñecemento ou a responsabilidade social.
Non cabe dúbida de que existen funcións concretas que deben forzosamente
ser abordadas por persoal especializado, pero un réxime de exclusividade excesivamente ríxido pode, en moitos casos, limitar innecesariamente a flexibilidade
e as posibilidades de mobilidade e de promoción do persoal. Na doutrina xurisprudencial estase acabando por impoñer o principio de liberdade con idoneidade fronte ao principio máis restritivo de exclusividade. A formación ao longo da
vida e a propia orientación da docencia universitaria desde a posta en marcha do
plan Boloña, máis focalizada na adquisición de habilidades e de competencias,
deberían ter un claro reflexo nunha maior flexibilidade na configuración do cadro
do persoal de administración e servizos.
Consumado o proceso de estabilidade no emprego coa funcionarización da
maior parte do persoal laboral en aplicación do acordo de funcionarización subscrito en 2012, entendo que cómpre agora abordar con tranquilidade, pero sen
pausa, unha fase de adaptación da RPT que se axuste mellor ás necesidades
reais da nosa universidade e que, na medida do posible, incremente as posibilidades reais de progreso na carreira profesional e promoción interna do seu persoal de administración e servizos.
Sen dúbida, e con carácter xeral, unha maior flexibilidade no cadro de persoal,
con cambios ou supresións de determinadas escalas ou subescalas, debería
contar cun reforzamento previo dos plans de formación e cun claro compromiso de desenvolvemento e perfeccionamento dos manuais de funcións das diferentes escalas e subescalas e dos protocolos e procedementos de traballo en
cada centro, servizo ou unidade; debería igualmente realizarse unha detallada
análise do tipo de formación necesaria para o desempeño de cada posto. A nosa
experiencia na Oficina do Valedor Universitario pon de manifesto que cada vez
que se produce un traslado masivo de persoal, increméntase apreciablemente
o número de erros que se producen nalgunhas dependencias, o que reflicte a
necesidade dunha formación adecuada e de dispoñer de normas e protocolos
de traballo claros, completos e actualizados.
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Aínda que, en conxunto, os niveis dos postos de traballo que figuran na actual
RPT da Universidade da Coruña son similares aos das outras universidades do
SUG, deben corrixirse, sen máis dilación, diferenzas concretas notables que se
están a dar nalgúns postos de traballo (ex., postos 409 e 417) e que reflicten
que non sempre se está a cumprir axeitadamente co estipulado no artigo 99.2
dos Estatutos da UDC, que recolle: “En calquera caso, as retribucións básicas
e complementarias non poderán ser inferiores na súa contía ás previstas para
os diversos corpos e escalas existentes na Comunidade Autónoma de Galicia
ou noutras administracións. Os niveis dos postos de traballo non poderán ser
inferiores a outros iguais ou similares da Comunidade Autónoma ou doutras
administracións”.
Pido a todas as partes implicadas o máximo esforzo e colaboración mutua para
acadaren uns obxectivos que, polo que aprecio, son en gran medida comúns,
conxugando en todo momento os intereses dos colectivos aos que representan cun extremado celo na defensa dos dereitos e liberdades individuais de
cada membro do PAS.
O informe envíase ao interesado, ao xerente e ao presidente da xunta de persoal do PAS.

CASO 679/456 Data 31/10/2017
Reclamante: Alleo

Motivo

Inicio: 03/11/2017
Remate: 03/11/2017

Participou nun proceso selectivo de persoal laboral, acadou unha praza e logo
participou no proceso de funcionarización, en que acadou a condición de funcionario. Tras a impugnación por outro dos concursantes do proceso selectivo
inicial, primeiro en vía administrativa e logo en vía xudicial, tivo lugar unha reclasificación que o levou a ser cesado na condición de persoal laboral e funcionario da UDC.
Unha vez finalizado o proceso xudicial, advirte que no expediente administrativo non constaban todos os títulos que xustificaban a nova puntuación concedida ao outro concursante que viu tamén incrementada a súa puntuación, polo
que solicita que sexa revisada a documentación para verificar a súa validez e
autenticidade.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Comunicáselle ao interesado a non admisión a trámite da súa reclamación por
carecer a figura do Valedor Universitario da potestade para intervir no asunto, ao
non ser membro, desde hai xa varios anos, de ningún dos colectivos que integran a comunidade universitaria da Universidade da Coruña. Dáselle conta da
normativa en que se recollen as competencias do valedor universitario.

CASO 680/457 Data 26/10/2017
Reclamante: Alumno

Motivo

Denéganlle, sen motivación, o cambio de TFG solicitado como opción para
poder defendelo no 1.º cuadrimestre, e isto a pesar de que no regulamento
dos TFG do centro se recolle explicitamente que “aínda que o TFG está asignado ao segundo cuadrimestre, se a superación dese traballo supón o remate
dos estudos, o alumno poderá defendelo no período establecido para a primeira oportunidade do primeiro cuadrimestre”. Por motivos laborais, o director do
TFG que elixira non podía dirixirllo no 1.º cuadrimestre, mais dispoñía da conformidade dos dous directores doutro TFG que o aceptaban para dirixirllo nese 1.º
cuadrimestre.

Actuacións

Dirección do centro e Servizo de Organización Académica.

Resolución

A denegación pola comisión de TFG do centro, motívase polo Servizo de
Organización Académica da universidade en cuestións de procedemento, pero
entendo que tamén puideron producirse erros ou imprevisións no procedemento por parte do centro que conviría considerar para non prexudicar o alumno e

Inicio: 26/10/2017
Remate: 24/11/2017
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que deberían ser corrixidos de cara ao futuro. Así, unha vez analizado o asunto en detalle, procedo á elaboración dun pequeno documento a modo de informe/recomendacións dirixido ao decano, que deseguido se recolle, e do que se
envía unha copia ao alumno:
O 26/10/2017, un alumno do Grao en *** diríxese a min preocupado por que
lle fora denegado o cambio de TFG que solicitara formalmente na facultade o
13/10/2017. Para explicar a súa situación, achégame un correo electrónico, con
data do 24/10/2017, dirixido por el á xefa da Sección de Xestión Académica e
Plans de Estudo con copia ás vicerreitorías de Oferta Académica e Innovación
Docente e de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria, en que inclúe
un correo da Secretaría do decanato, do 20/10/2017, que recolle, como único
contido: “Comunícoche acordo da Comisión da non concesión do cambio de
TFG solicitado o día 16 de outubro.”
Como queira que o alumno parecía cumprir co único requisito formal de non ter
pendente máis que o TFG para rematar os seus estudos de grao, necesario para
poder defender o TFG en calquera das datas establecidas polo centro desde o
inicio do curso académico (artigo 3.4 da Normativa reguladora da matrícula e a
defensa do traballo fin de grao e do traballo fin de mestrado da Universidade da
Coruña e artigo 6.10 do Regulamento dos traballos de fin de grao nos títulos da
Facultade de ***), e que non achegaba copia de ningunha resolución decanal en
resposta á súa solicitude con rexistro de entrada do 13/10/2017, solicítolle que
ma remita co fin de coñecer e valorar os motivos da denegación.
Ante a comunicación do alumno de que o referido correo da Secretaría do decanato era a única resposta que recibira por parte da facultade, contacto coa xefa
da Sección de Xestión Académica e Plans de Estudo para interesarme por se se
estaban xa a dar os pasos necesarios para coñecer o fondo da cuestión. Como
queira que o asunto está a ser tratado cos bos oficios pola devandita xefa da
Sección, en contacto co decano, e como queira tamén que a cuestión é coñecida pola Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente, mantéñome á
espera de que se clarifique a situación.
O 07/11/2017, a xefa da Sección de Xestión Académica e Plans de Estudo remite un correo ao interesado, con copia ao valedor universitario, en que o informa
do contido do informe emitido polo decano en que explica os motivos da denegación do cambio de TFG solicitado polo alumno.
Visto o informe do decano coas motivacións que conduciron á desestimación
da solicitude de cambio de TFG formulada polo alumno ***, analizadas a normativa reguladora da matrícula e a defensa do TFG de aplicación en todos os
centros da UDC e o regulamento dos TFG da Facultade de ***, e tomando en
consideración o procedemento aplicado polo centro para a asignación dos TFG,
entendo que:
a) Na Facultade de *** estase a facer un esforzo moi considerable por dar unha
axeitada saída á xestión dun número de TFG especialmente elevado.
b) A normativa reguladora da matrícula e a defensa do TFG da UDC recoñece expresamente o dereito do alumnado que só teña pendente a realización
do TFG para rematar os seus estudos a defendelo fóra do período habitual (2.º
cuadrimestre).
c) O artigo 6.7 do regulamento dos TFG da Facultade de *** recoñece a posibilidade de modificación da listaxe definitiva cando se efectúa de común
acordo entre o alumnado e o profesorado, sempre que a comisión informe
favorablemente.
d) O obxecto do punto seguinte deste regulamento (6.8) non parece ser outro
máis que o de ofrecer unha alternativa á listaxe de TFG ofertados polo centro,
posibilitando, así, a realización de proxectos sobre temas específicos que poidan ser do interese do alumnado [“O estudante poderá así mesmo, desenvolver un proxecto sobre un tema específico do seu interese...”]. Aínda que o desenvolvemento dun proxecto específico podería levar consigo á súa realización
no primeiro cuadrimestre de mutuo acordo co profesorado que o dirixe, nada
fai presaxiar que esta vai ser, na práctica, a única alternativa para quen desexe
VOLTAR AO ÍNDICE 15

exercer o seu dereito a realizar o seu TFG no 1.º cuadrimestre. Pola contra, a
referencia que se fai ao remate do 6.8a) a que “Os traballos asignados por este
medio figurarán na listaxe á que fai referencia o punto 6.7” mesmo estaría a
facer extensiva aos TFG sobre temas específicos a posibilidade dunha modificación posterior.
e) Dos 28 TFG/liñas ofertados ao alumnado do Grao en *** hai 7 en que se fai
referencia ao período de realización (***). Quer por falla de celo ou dilixencia
quer por lle xurdir con posterioridade a posibilidade de ser contratado como graduado na empresa en que estaba a traballar, a realidade é que o alumno elixira
inicialmente un dos poucos TFG en que se fai referencia explícita (a través dun
enlace) á súa realización no 2.º cuadrimestre. Aínda así, ao non haber ningunha
advertencia concreta en ningún dos TFG ofertados sobre a imposibilidade de
realizalos no 1.º cuadrimestre en casos debidamente xustificados, podería interpretarse que si sería posible levalos a cabo ou, cando menos, que se podería
cambiar de TFG, en caso necesario. Os puntos 6.7 e 6.10 do regulamento do
centro avalarían esta posibilidade.
f) O punto 6.10 do Regulamento recolle: “Aínda que o TFG está asignado ao
segundo cuadrimestre, se a superación deste traballo supón o remate dos estudos, o alumnado poderá defendelo no período establecido para a primeira oportunidade do primeiro cuadrimestre e, de ser o caso, na oportunidade de xullo.
Para isto o alumnado deberá facer a correspondente solicitude, avalada polo/a
director/a, ante o/a decano/a que será quen resolverá”. A norma non fixa prazos a este respecto e estes tampouco parecen terse feito explícitos no procedemento de selección e asignación de TFG, polo que unha tardanza de 9 días
desde a selección (4 de outubro) ata a presentación da solicitude de cambio (13
de outubro) aínda que non pode cualificarse de dilixente tampouco parece excesiva, especialmente se o alumno estaba na crenza de que podería desenvolver
o TFG por el elixido durante o 1.º cuadrimestre.
g) Nas circunstancias en que parece terse desenvolvido o proceso de selección e asignación dos TFG, unha resposta favorable ao cambio de TFG avalada
polos titores de ambos os traballos e cunha base xustificada (dereito recoñecido
por restarlle só o TFG para rematar os estudos, expectativas de consolidación
de traballo de rematalos a tempo) non cabe pensar que puidese derivar nunha
situación de agravio comparativo co resto do alumnado. Pola contra, o agravio
si podería darse de existiren estudantes nas mesmas circunstancias que o interesado e con menos méritos que este, se os seus directores de TFG aceptasen
tutelalos durante o primeiro cuadrimestre.
Recomendacións
Á vista do sinalado, de non existiren elementos que eu descoñeza (ex. claras
indicacións ao alumnado de que a proposta de temas específicos era a única vía
considerada para poder preparar e defender o TFG no primeiro cuadrimestre,
existencia de prazos incumpridos polo alumno para solicitar o cambio do TFG...),
e a pesar de que a forma de enfrontar o alumno a situación puido non ter sido a
máis axeitada (falla de consulta previa para ver como dar saída á súa situación,
tempo transcorrido entre a elección e a solicitude de cambio), considero razoable pedir unha nova análise da situación por parte da comisión de traballos de
fin de grao do centro, que teña en conta todo o aquí referido e a transcendencia que podería chegar a ter para o interesado un pronunciamento desfavorable
á súa solicitude de cambio de TFG [O alumno manifesta dispor neste intre dun
contrato de traballo e ter serias posibilidades de ser contratado de novo como
graduado pola mesma empresa ao rematar o seu actual contrato o vindeiro mes
de marzo].
De cara a vindeiras ofertas de TFG pola Facultade de ***, recomendo clarificar
mellor as opcións do alumnado ao que só lle resta o TFG para rematar os seus
estudos, incluíndo como unha nova epígrafe da ficha de cada TFG ou como
un apartado específico do “Programa de Traballo” un pronunciamento explícito
dos/as docentes sobre a “Posibilidade de realización do TFG no 1.º cuadrimestre” (só para alumnos aos que non lles reste máis que o TFG para rematar os
estudos).
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Reunida a comisión de TFG do centro, analizan a situación e infórmanme da
decisión de ratificar a desestimación da solicitude do alumno e de aceptar a
miña proposta para os vindeiros cursos.
O 24/11/2018 envíolle un correo electrónico ao alumno en que lle aconsello falar
co seu titor por se, a través dun acordo conxunto entre os titores de ambos os
traballos (o que ten asignado e o que pretendía realizar), puidese darse algunha
solución alternativa, dentro do marco establecido.

CASO 681/458 Data 14/11/2017
Reclamante: PDI

Motivo

Unha bolseira de FPU do MECD, a quen lle foi concedida unha bolsa para unha
estadía de tres meses en EEUU, solicita que se lle diga a cantidade de diñeiro
xusta que ten que devolver, ao ser hospitalizada nada máis realizar a viaxe de ida
e ter que regresar ao cabo dun tempo para continuar un tratamento, sen mesmo ter ocasión de presentarse no centro de destino. Acode ao valedor universitario pois desde o Servizo de Investigación da UDC –en contacto co Ministerio–,
dinlle que ten que devolver todo o diñeiro percibido pola bolsa agás o correspondente á viaxe, co tope de 1200 euros. Reclámanlle que, ademais do xustificante
de ingreso hospitalario, achegue facturas da viaxe de ida e da viaxe de volta por
separado. Sinala que o importe da viaxe de ida ía xa incluído na factura correspondente á viaxe de ida e volta adquirida conxuntamente antes de emprender a
viaxe e que, ademais, tivo que comprar unha nova viaxe de volta para continuar
a hospitalización en España.

Actuacións

Servizo de Investigación e Subdirección Xeral de Formación do Profesorado
Universitario e Atención a los Estudantes – SXFPUAE (MECD).

Resolución

Analizada a situación, en relación coa solicitude de axuda para que se ditamine
a cantidade xusta que a interesada debería devolver por mor da imposibilidade
xustificada de incorporarse ao centro de destino, entendo que deberían considerárselle non só os gastos das viaxes de ida e volta, mais tamén os correspondentes ao tempo que permaneceu no lugar de destino entre a ida e a volta. Así,
o 23/11/2017 envío á interesada o escrito que deseguido reproduzo (en versión
galega e castelá) por se desexa facelo valer ante o MECD en defensa dos seus
dereitos:

Inicio: 16/11/2017
Remate: 10/05/2018

“En relación coa súa solicitude de axuda para que se ditamine a cantidade xusta que vostede debe devolver por mor da imposibilidade xustificada, por motivos de saúde, de levar a cabo a estadía de investigación de tres meses na
Universidade de *** para a que lle fora concedida unha bolsa polo Ministerio de
Educación Cultura e Deporte, infórmoa do seguinte:
A Universidade da Coruña encárgase da xestión das bolsas, pero está obrigada
a facelo de acordo cos criterios que emanan do Ministerio de Educación, Cultura
e Deporte e cumprindo con todos os requisitos formais que se lle requiren e
que están suxeitos a auditoría.
Ante unha situación excepcional como foi a súa, en que lamentablemente os
acontecementos levaron a que vostede non tivera mesmo ocasión de incorporarse ao centro de destino, desde o Servizo de Investigación da UDC consultaron
co Servizo de Xustificacións Económicas da Secretaría Xeral de Universidades
do MECD. A resposta deste servizo, á pregunta de como proceder dado que
vostede aboara xa os gastos de viaxe e tiña tamén gastos derivados da súa
estancia entre a viaxe de ida e o seu regreso por motivos de saúde, concrétase
o día 6 de novembro nos seguintes termos: “En el caso que nos presenta aceptaremos los gastos de viaje que justifique documentalmente, hasta el importe concedido, pero dado que no existe documento de incorporación al centro
receptor no podremos aceptar gastos de estancia, por lo que puede proceder
a su reintegro”
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Ao acceder o Servizo de Xustificacións Económicas do Ministerio ao aboamento do importe da viaxe ata o máximo de 1.200 euros establecido na bolsa, como
era previsible, están aceptando de pleno que a súa incorporación ao centro de
destino non puido materializarse por causas sobrevidas, plenamente xustificadas e claramente alleas á súa vontade. Por esta mesma razón, e tendo en conta
que a súa situación clínica provocou que vostede tivese que permanecer por un
tempo en EEUU sen poder incorporarse ao centro de destino ata que finalmente tivo que regresar a España para ser hospitalizada, entendo que o Ministerio
debería facerse igualmente cargo dos gastos dese tempo de estancia a razón
dos 44 euros/día previstos na bolsa. Trátase, en definitiva, duns gastos de permanencia en destino entre a viaxe de ida e a viaxe de volta cuxo aboamento si
lle é recoñecido.
Na confianza en que as instancias competentes do MECD saberán valorar na
súa xusta medida a súa situación e dar unha resposta positiva no referente
tamén aos gastos derivados da súa permanencia en ***, recoméndolle que
dirixa unha solicitude ao Ministerio neste sentido. De optar por iso, debería vostede enviarlles toda a documentación xustificativa da que dispoña, incluídos
posibles correos electrónicos intercambiados entre vostede e/ou o seu director
de tese con persoal do centro de destino, a respecto da súa non incorporación.”
A interesada presenta unha queixa ante a SXFPUAE e obtén unha resposta
favorable, que se concreta en:
“En respuesta a la queja remitida se indica que la interesada tiene derecho al
abono de los días que haya pemanecido en el lugar de la estancia siempre y
cuando presente la correspondiente documentación justificativa”.
O 21/02/2018, a bolseira pídenos información sobre que documentación xustificativa precisa presentar, pois o asunto segue sen resolverse por parte do
Servizo de Investigación da UDC. Desde a nosa oficina, contactamos directamente co Servizo de Xustificacións Económicas da SXFPUAE, reenviamos a
súa resposta ao Servizo de Investigación da UDC e informamos á interesada.
O 10/05/2018, a xefa da Sección de Convocatoria e Axudas a Investigadores da
UDC do Servizo de Investigación envíanos unha copia dun correo en que lle solicita ao Servizo de Xustificacións Económicas da SXFPUAE unha resolución formal pois, segundo a Xerencia da UDC, non abonda co correo remitido desde o
Ministerio para poder aboarlle os gastos da estadía.

CASO 682/459 Data 16/11/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

A alumna achégase pola Oficina para pedir amparo, acompañada dunha terapeuta. Comenta que, tras iniciar unhas prácticas clínicas, cometeu unha serie
de erros e a dirección do centro convocouna a unha reunión na que lle comunicaron que non podía continuar realizando esas prácticas. Considera que as prácticas están para aprender e que, polo tanto, debe poder seguir realizándoas para
poder rematar os seus estudos. Está á espera de que lle expliquen por escrito
os motivos da expulsión para saber como afrontar a situación e apréciase que a
incerteza de se poderá ou non rematar os seus estudos de grao (cando está a
piques de rematalos) lle está a provocar unha grande ansiedade.

Actuacións

Dirección do centro.

Resolución

A decana coméntame que, nas circunstancias actuais, tiveron que interromper as prácticas da alumna por indicación dos responsables destas no centro
hospitalario, debido á gravidade dos fallos cometidos e aos serios riscos para a
seguridade dos pacientes, tal e como xa lle explicaran á alumna na reunión que
mantiveron con ela. Indica, tamén, que procederán á elaboración do preceptivo
informe que figura na guía docente da materia.

Inicio: 17/11/2017
Remate: 06/03/2018
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En reiteradas ocasións, a alumna interésase pola recepción do informe anunciado pola decana. O 19/12/2017 presenta unha solicitude formal do informe
mediante un escrito dirixido á decana e remíteme unha copia. A finais de xaneiro, a alumna comunícame que segue sen recibir o informe e, tendo en conta a
situación de angustia que iso lle estaba a provocar, envío un oficio á decana en
que me intereso por unha urxente resposta, tras sinalarlle:
Sen entrar a valorar, nestes momentos, as razóns polas que se lle impediu a
esta alumna continuar coa realización das prácticas aos poucos días do seu inicio, entendo que cómpre darlle unha resposta formal, sen máis dilación, á súa
solicitude de información ao respecto.
A alumna manifesta sentirse nunha situación de indefensión, e precisa dispoñer
canto antes do informe que ten solicitado no seu centro, tanto para poder exercer debidamente o seu dereito a reclamar, se o considera oportuno, como para
ver o modo máis axeitado de proceder para poder afrontar con maiores garantías de éxito o remate dos seus estudos.
O 02/02/2018 recibo un correo da decana en que me comunica: “Tanto os profesores da materia como os responsables da área sanitaria facilitaron en todo
momento documentación explicativa da situación. Nestes momentos continuamos á espera de que o Servizo de Asesoría Xurídica da Universidade da Coruña
nos proporcione unha resposta legal para proceder á contestación.”
O 22/02/2018, recibo unha copia da resposta dada pola decana á solicitude da
alumna do 19/12/2017, que inclúe detallados informes elaborados polos responsables das prácticas clínicas da alumna no centro hospitalario e na facultade. Estes informes, remitidos pola decana á alumna o 16/02/2018, xustifican a
improcedencia de realizar novas prácticas ata que a alumna reúna as condicións
adecuadas.
O 02/03/2018 a alumna envíame un correo en que me pide unha valoración dos
informes. Coméntolle que todo parece indicar que os diferentes axentes implicados actuaron correctamente de acordo coas súas propias responsabilidades,
que precisará de poder cursar e superar a materia acreditando a adquisición das
competencias que lle son propias para poder rematar os seus estudos e que,
para iso, debería conseguir a estabilidade emocional necesaria que lle permita
afrontar debidamente o rotatorio. Anímoa a explorar todas as vías ao seu alcance para conseguilo canto antes.
A miña intervención no caso remata cunha solicitude expresa de apoio ao centro para que, na medida do posible, a través do titor da alumna ou de calquera outra persoa que o decanato considere adecuada, traten de manter o contacto coa alumna para asesorala no ámbito académico e axudala a remontar a
situación.

CASO 683/460 Data 21/11/2017
Reclamante: Alumna
Inicio: 24/11/2017
Remate: 24/11/2017

Motivo

Denegación do cambio de quenda nalgunhas materias, ao que considera ter
dereito como alumna con discapacidade.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Dado que a alumna presentara un recurso de alzada ante o reitor sobre esa mesma cuestión, comunícaselle a non admisión a trámite da súa solicitude, motivada no artigo 16.3 do Regulamento do valedor universitario.
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CASO 684/461 Data 30/11/2017
Reclamante: Alumna

Motivo

Denegación parcial dunha solicitude de recoñecemento de créditos. A non existencia de convenios, táboas de recoñecemento e/ou antecedentes non presupón a non existencia dun marco normativo aplicable e o seu descoñecemento
non exime a quen debe tomar decisións ao seu amparo cando o fai de forma
arbitraria e conculca dereitos recoñecidos.

Actuacións

Normativa

Resolución

Unha vez presentada a reclamación nesta oficina, a reclamante presenta outra
ante o reitor polo que se lle comunica a non admisión a trámite, motivada no
artigo 16.3 do Regulamento do valedor universitario.

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

CASO 685/462 Data 27/12/2017
Reclamante: Alleo

Motivo

Solicitou en reiteradas ocasións a retirada de contido de datos de carácter persoal e o desindexado dos buscadores WEB segundo a Lei orgánica de protección de datos e non obtivo resposta.

Actuacións

Secretaría Xeral.

Resolución

Solicitáselle á Secretaría Xeral un informe sobre os trámites que se estaban a
realizar en relación coa solicitude feita polo interesado.

Inicio: 03/01/2018
Remate: 08/01/2018

O 08/01/2018 o secretario xeral remítenos unha copia do escrito dirixido ao alumno, en que lle notifica que nas páxinas directamente dependentes da Reitoría da
UDC, os seus datos persoais xa foron eliminados, e que se dirixiron á dirección
do centro para que proceda do mesmo xeito nas que dependían deste.

CASO 686/463 Data 08/01/2018
Reclamante: Alumno

Motivo

Aplícanlle un recargo de 30 euros no pagamento do segundo prazo de matrícula
e solicita a anulación e devolución das taxas de recargo por considerar inxusta a
desaparición das notificacións sen aviso previo.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Analizado o caso, envíaselle un escrito de resposta co seguinte contido:

Inicio: 11/01/2018
Remate: 11/01/2018

A Normativa de xestión académica da UDC para o curso 2017/2018 (Resolución
reitoral do 31/05/2017), de obrigado cumprimento en todos os centros da universidade, concreta no seu artigo 10.3b) os intervalos de datas en que deberá
realizarse o pagamento de cada un dos catro prazos de matrícula para o alumnado que opta polo pagamento fraccionado.
Desde o momento en que o alumno se matricula dispón dun documento en que
figuran explicitamente recollidas as datas de comezo do pagamento de cada un
dos prazos de matrícula (“Prazos e datas de comezo”) e mais as datas de comezo e de remate do prazo que corresponde aboar (“Período de pagamento”).
Entre a información á que se accede dun modo directo desde a portada da páxina
web da UDC figura permanentemente ao longo de todo o curso a MATRÍCULA,
con indicación explícita das datas de inicio e límite para o pagamento de cada
prazo de matrícula (http://www.udc.gal/matricula/procedemento.html).
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Ademais de figuraren normalmente indicacións sobre os prazos de matrícula nos
taboleiros de anuncios das administracións dos centros, o alumnado pode solicitar a dita información dirixíndose ao persoal da administración do seu centro.
As notificacións que se viñan producindo nos últimos anos realizábanse desde
o Servizo de Organización Académica, dependente da Vicerreitoría de Oferta
Académica e Innovación Docente como unha axuda máis ao alumnado, pero tal
comunicación non ten carácter obrigatorio.
No propio impreso de matrícula figura explicitamente recollido que de non ingresarse o importe da matrícula na entidade bancaria no prazo que se indica, procederá a incrementarse na cantidade establecida como gastos de xestión na normativa académica. O referido artigo 10.3b) da Normativa de xestión académica
recolle que “Establecerase un recargo por un importe de 30 euros, ou o recargo
que estableza a Xunta de Galicia, no seu caso, en concepto de gastos de xestión e tramitación, en caso de existir retraso no pagamento dos prezos públicos
que se deben satisfacer”.
Entendo que determinadas rutinas poden levar a confiarse en exceso, esperando unha notificación que por diversas razóns pode non chegar a producirse, pero isto non exime da responsabilidade persoal de cadaquén de ter que
cumprir cuns prazos formalmente establecidos e suficientemente anunciados
por outras vías de modo permanente desde antes de que se abra o período de
matrícula.

CASO 687/464 Data 09/01/2018
Reclamante: Alumno

Motivo

Atópase no último ano posible para acabar os seus estudos de enxeñaría e fáltanlle para rematar o PFC e uns créditos de libre elección. Nun principio, no centro indícanlle que ten que facer uns cursos e despois solicitar os recoñecementos, mais desde o Servizo de Organización Académica informan de que xa non
resultaría posible, pois o último curso para recoñecerllos foi o 2016/2017.

Actuacións

Administradora do centro.

Resolución

Contáctase coa administración do centro e explóranse todas as posibilidades,
mais xa non resulta factible superar créditos de materias unha vez rematados os
prazos fixados pola lexislación e feitos públicos pola vicerreitoría competente.

Inicio: 10/01/2018
Remate: 10/01/2018

CASO 688/465 Data 11/01/2018
Reclamante: PAS
Inicio: 15/01/2018
Remate: 27/07/2018

Motivo

Na oferta de emprego público para o ano 2017 figura unha praza da mesma subescala (secretario técnico) e proponse a promoción de 50 persoas (33 da mesma categoría e o resto dunha categoría superior). A pesar de acadar a condición
de funcionaria no ano 2014, tras ocupar un posto de traballo na UDC desde o
ano 1999 (laboral fixo desde o ano 2000), e a pesar de que no posto de secretario técnico que está a ocupar (C1-nivel 19) as funcións que está a desenvolver
non son as dun técnico de laboratorio e que mesmo son máis propias dun posto da escala xeral de maior cualificación, estase a adiar a súa promoción ao ano
2019, xunto co persoal da subescala de laboratorio e non se lle están a recoñecer melloras de nivel nin salariais de ningún tipo.
Solicita ao valedor universitario que interceda para que se reconsidere o calendario de promocións co obxecto de minorar o agravio de non poder participar en
diferentes anos e que se considere unha suba de nivel para equiparalo ao resto
de prazas que teñen similares requisitos que a súa.
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Actuacións

Normativa, presidente da xunta de persoal do PAS e xerente.

Resolución

Tras unha análise inicial da normativa de aplicación ao caso, o 31/01/2018 envío
un oficio ao director do servizo en que desenvolve o seu traballo a interesada,
en que lle solicito que me confirme ou matice se as funcións que esta detalla e
sinala que está a realizar se corresponden coas que está a desenvolver no seu
posto de traballo e, especialmente, que me traslade a súa opinión experta sobre
se a praza da RPT que a interesada está a ocupar debería ser considerada como
unha praza de carácter administrativo ou técnico/administrativo ou como unha
praza de laboratorio.
O 19/02/2018 o director do servizo confirma as funcións realizadas pola interesada no seu posto de traballo e indica que “parece claro, que a praza número *** da RPT, polo tipo de traballo desenvolvido –e pola lóxica– non debería
corresponderse cunha de laboratorio.
O 01/03/2018 envío senllos oficios ao presidente da xunta de persoal e ao xerente, en que lles solicito unha detida análise da situación e a adopción das medidas que mellor correspondan en dereito e en xustiza no ámbito das súas respectivas competencias. Xunto con estes oficios, envíolles a solicitude e a documentación achegada pola interesada e mais o informe do director do servizo, co fin
de incidir na miña consideración de que parece de crucial importancia o carácter
administrativo, técnico/administrativo ou de laboratorio da praza.
Ante a falla de resposta do xerente e do presidente da xunta de persoal, contacto con eles e, nun primeiro momento, coméntanme que non recordan ter noticias da miña solicitude. Con tal motivo, reenvíolles de novo toda a documentación e pídolles rapidez na resposta, dado o tempo transcorrido desde que a interesada me fixera chegar a súa reclamación.
O 25/05/2018 o secretario da xunta de persoal achégame a resposta da xunta de
persoal e a acta da reunión en que se tratara o asunto (reunión do 06/03/2018).
O contido literal do acordo certificado polo secretario, que figura recollido na
acta da devandita reunión, e que me foi enviado como resposta aos meus oficios do 01/03/2018 e do 22/05/2018 é o seguinte: “Acórdase comunicar ao valedor universitario que o acordo adoptado foi unha negociación colectiva entre a
xunta de persoal e a Xerencia dentro do proceso de funcionarización”.
O 11/06/2018 recibo a seguinte resposta do xerente:
... No acordo asinado entre o reitor e os representantes do PAS, inclúese un
calendario, documento que ela mesma achega coa súa reclamación. Neste
calendario asinado o 20 de novembro de 2015, recollese que no ano 2018 a
convocatoria de promoción interna sería para “...as restantes prazas das subescalas especiais, agás as de laboratorio”, mentres que no ano 2019 será a oferta
e convocatoria da promoción interna das prazas das subescalas de laboratorio.
Aínda que a reclamante ocupa a praza de RPT nº ***, denominada “Secretario/a
técnico ***” e pertence a unha subescala distinta á de laboratorios, non é posible a estas datas modificar o calendario asinado no ano 2015, polo que a reclamante lle correspondería promocionar nas previstas promocións internas do
ano 2019.
Polo que respecta á cualificación necesaria para desempeñar o seu posto de traballo, así como o volume de traballo deste, cando se debata e negocie a nova
RPT é cando se decidirá se se ten en conta a súa solicitude para os efectos de
reclasificala ou recoñecer un nivel maior no complemento do que agora ten.
Da lectura das respostas recibidas chego a unha conclusión oposta, partindo
dos mesmos feitos e das mesmas consideracións, polo que o 19/06/2018 envío
un novo escrito ao xerente e ao presidente da xunta de persoal en que lles solicito aclaracións adicionais e, de ser o caso, unha reconsideración da situación.
Os argumentos por min esgrimidos en ambos os escritos son os seguintes:
Aínda que me resulta difícil de comprender que quen acada a condición de
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persoal funcionario no ano 2014 teña que agardar a que promocionen primeiro
as persoas que a acadaron no 2015, e mesmo entendendo que as negociacións
relativas á RPT resultan moi complexas e que dificilmente poden chegar a satisfacer as expectativas de todas as persoas afectadas, centrándome no cumprimento do acordo que se reflicte no calendario asinado o 20 de novembro de
2015, entendo que toda vez que se recoñece que a praza da RPT nº ***, que
esta a ocupar a funcionaria ***, pertence a unha subescala distinta á de laboratorios, cabe colixir,
a) Que con base no propio acordo, a esta funcionaria lle correspondería promocionar no ano 2018, en que está acordada “a promoción interna das restantes
prazas das subescalas especiais, agás as de laboratorio”.
b) Que dado que para o ano 2019 o que está acordado é “a oferta e convocatoria
da promoción interna das prazas das subescalas de laboratorio”, non sería este
o momento que correspondería á promoción de quen, como a funcionaria ***,
está a ocupar unha praza dunha subescala distinta á de laboratorios.
c) O cumprimento do acordo asinado levaría precisamente á promoción interna
da funcionaria *** no ano 2018.”
O 05/07/2018, recibo a resposta do xerente que se recolle a continuación:
“Mediante un escrito do día 19 de xuño de 2018, solicita que clarexe o meu do
día 11 de xuño de 2018 sobre a queixa formulada por ***; así, paso a expor o
seguinte:
- Efectivamente, a funcionaria do subgrupo C1, que presenta a queixa ocupa o
posto número *** na RPT da UDC publicada no DOG do 18-01-2016, reservado
á subescala denominada “secretario técnico”, “escala técnica de grao medio/
escala técnica de especialistas”. O posto denomínase “secretario/a técnico/a
da ***”.
- Considero que o acordo do 20 de novembro de 2015 entre o reitor da
Universidade da Coruña e a representación das organizacións sindicais con presenza na xunta de persoal, non referencia que promocione antes quen se funcionarizou en 2015 que quen se funcionarizou no ano 2014, establécese un
calendario que vincula as partes asinantes e é o que determina o contido da
oferta de emprego público de cada ano polo sistema de promoción interna.
- Na oferta de emprego público do PAS da UDC para o ano 2018, negociada
pola Xerencia e a xunta de persoal, pendente de autorización pola Consellería
de Facenda, figuran no cadro de promoción interna ao subgrupo A2, dúas prazas da subescala de secretario/a técnico/a. Nas ofertas de emprego público non
se identifican postos nin persoas; consisten na fixación, por escala ou subescala e subgrupo, dun número de prazas que se ofertarán en cada unha das convocatorias que se realicen en desenvolvemento desa concreta oferta de emprego
público. Por tanto, será no momento de publicar a convocatoria cando a persoa
funcionaria que considere cumprir os requisitos, presente a súa solicitude e o
órgano convocante decida se formará parte da relación de persoas admitidas.”
Desde a Oficina do Valedor Universitario mantemos informada en todo momento á interesada, quen, tras remitirlle a resposta do último escrito do xerente, por
medio dun correo do 06/07/2018, solicítame unha reunión para finais de mes. O
27/07/2018 reunímonos na miña oficina para valorar a situación.
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CASO 689/466 Data 11/01/2018
Reclamante: Alumna

Motivo

En relación co procedemento para o pagamento da matrícula, o 26/12/2017 presentou unha reclamación polas vías que lle indicaron na Facultade de *** mais
non recibiu resposta. Indica que quere deixar constancia da súa reclamación formal e que se xustifique a súa recepción. Achega o que di ser o texto orixinal da
reclamación e os correos intercambiados ao respecto.

Actuacións

Dirección e administración do centro.

Resolución

Tras recadar información da Administradora do centro e falar cun membro do
equipo de dirección, este queda en falar directamente coa interesada para tentar de resolver a situación. Comunícase este extremo á interesada e indícaselle
que se, unha vez tratada a súa reclamación como corresponde, sente que os
seus dereitos e/ou liberdades son conculcados, non dubide en acudir de novo
á nosa oficina.

Inicio: 15/01/2018
Remate: 15/01/2018

CASO 690/467 Data 23/01/2018
Reclamante: Alumno
Inicio: 23/01/2018
Remate: 26/01/2018

Motivo

O proceso de selección para o Practicum publicado no seu centro non se axusta
a dereito, por incumprir o artigo 17 do Real decreto 592/2015.

Actuacións

Dirección do centro.

Resolución

Tras un intercambio de información e de respostas co interesado sobre os
dereitos que lle asisten nesta cuestión como persoa con discapacidade e sobre
as posibilidades reais que tería de chegar a matricularse no Practicum tendo en
conta a Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e
progresión dos estudantes de grao e máster universitario e a Normativa de xestión académica, infórmoo finalmente do seguinte:
Centrándonos na cuestión que lle preocupa nestes momentos, paso a
concretarlle:
- Con respecto ás posibilidades de ampliación/modificación da matrícula, a lóxica
e as présas leváronme a interpretar, erroneamente, que, dado que a Normativa
de xestión académica debería limitarse a fixar a xestión que permitise a posta en práctica pola administración universitaria do recollido noutras normas –
como a Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia
e a progresión dos estudantes de grao e máster universitario na Universidade
da Coruña–, en ningún caso se poderían exceder os topes de matrícula fixados nesta norma para cada curso académico. Porén, e congratúlome por iso, a
Normativa de xestión académica recolle unha interpretación laxa desa norma e
o que está a contemplar é que os topes de matrícula non se rebasen en ningún
momento concreto, aínda que si poidan facelo no cómputo global dos créditos
matriculados ao longo de todo o curso, de tal forma que ao descontar os créditos xa aprobados no 1.º cuadrimestre poden incrementarse créditos no período de ampliación de matrícula. Para maiores garantías de que esa é a interpretación que se está a facer en todos os centros, falei con persoal do Servizo de
Organización Académica e confírmanmo. Pídolle desculpas polo erro cometido
a este respecto na información que lle remitín anteriormente.
- O que non podería facerse é substituír os créditos de ningunha das catro materias de 2.º e 3.º curso de carácter obrigatorio nas que está vostede matriculado para o 2.º cuadrimestre polo Practicum, pois a norma establece claramente
que “O alumno de continuación de estudos de grao, con réxime de dedicación
a tempo completo, deberá matricularse respectando o número máximo de créditos autorizado, incluíndo todos os créditos de formación básica e obrigatoria,
daqueles cursos académicos anteriores, que non teña superados” (art. 2.2 c) da
Norma que regula a dedicación ao estudo...).”
- Falei coa directora do seu centro para asegurarme de que vostede figurase na
listaxe de alumnos que participarán no proceso de selección e adxudicación de
unidades/servizos e centros de saúde e aseguroume que vostede xa figura nesa
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listaxe e que, polo tanto, deberá acudir no día e hora programados para o proceso de selección ou, ante unha causa xustificada, e sempre que presente autorización, delegar noutra persoa a elección. Loxicamente, a adxudicación definitiva
da súa praza, como a de calquera outro alumno que estea nas mesmas circunstancias académicas, queda supeditada a que vostede cumpra no momento do
peche de actas coa condición de ter superadas todas as Estadías Clínicas, tal e
como se estipula no plan de estudos da titulación.
- Comentei tamén coa directora o meu punto de vista a respecto da súa prioridade na elección de centro, atendendo ao estipulado no artigo 17.3 do Real decreto 592/2014, do 1 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios: “prioridade na elección e na adxudicación de
prácticas aos estudantes con discapacidade, co obxecto de que poidan optar a
empresas en que estean aseguradas todas as medidas de accesibilidade universal, incluídas as referidas ao transporte para o seu traslado e acceso a elas”.
Alén desta prioridade na elección de centro (elección de empresa), comenteille
tamén que a lexislación universitaria recolle que as universidades deben velar
porque se compensen, na medida do posible, todo tipo de dificultades ligadas
aos diversos tipos de discapacidade. A miña opinión, e así lla trasladei á directora, é que o seu dereito de prioridade non é universal pero que, unha vez elixido centro (empresa) de maneira prioritaria atendendo ao estipulado no antedito
artigo 17.3, aínda lle asiste a vostede, e aos demais alumnos con discapacidade
recoñecida, o dereito a que non se vexan abocados a realizar as súas prácticas
nun servizo ou unidade que lles puidese xerar serias dificultades en relación coa
súa concreta discapacidade. A directora comprometeuse a ter en conta todas
estas cuestións, respectando o marco legal e compaxinando de maneira equilibrada os dereitos das persoas con discapacidade cos dereitos doutros estudantes con mellor nota media no seu expediente.

CASO 691/468 Data 01/02/2018
Reclamante: Alumno

Motivo

Considera vulnerado o seu dereito á realización das adaptacións ditadas pola
Unidade de Atención á Diversidade (ADI), pois a profesora dunha materia considerou como “Non presentado” un traballo por facelo fóra do prazo, sen ter en
conta as súas adaptacións nin as súas necesidades. Manifesta que entregou o
traballo cando a profesora llo solicitou e que esta decidiu non corrixirllo despois
de ver que estaba feito.

Actuacións

Profesora da materia e ADI.

Resolución

Tras solicitar información de todas as partes implicadas e analizar a fondo o
caso, manifestando reiteradamente o interesado razóns de incumprimento de
adaptacións (exceso de carga lectiva continuada, comezo tardío das prácticas
por falla de adaptacións, falla de información na plataforma Moodle, non ampliación de prazo para a achega do traballo), elabórase un detallado informe cuxas
consideracións finais se recollen a continuación:

Inicio: 02/02/2018
Remate: 27/02/2018

Consideracións finais
A meu entender, o asunto de se o alumno *** ten dereito ou non a que a profesora de Estadías Clínicas ***, ***, lle corrixa o seu traballo para poder superar a materia na 1.ª oportunidade de avaliación debería dirimirse poñendo o foco
nas seguintes cuestións: I. A existencia ou non dunha guía docente completa
na que se recollan adecuadamente a metodoloxía docente e os criterios de avaliación; II. A existencia ou non da documentación e información adicional que
sexan precisas para que o alumnado estea convenientemente informado de
todo o relativo á preparación e á presentación do traballo; III. A accesibilidade
a todo ese tipo de información e documentación, contemplando, de ser preciso, as dificultades que poderían presentárselle especificamente ao alumno por
mor da súa discapacidade; IV. A necesidade ou non de ter concluído o rotatorio
para poder preparar e defender adecuadamente o traballo; V. A necesidade ou
non de adaptacións específicas e, de ser o caso, a súa posta en práctica para
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facilitar/posibilitar a realización e a defensa do traballo, en función da discapacidade do alumno; VI. O cumprimento ou non dos acordos contraídos polas partes a respecto da realización e defensa do traballo.
Da análise de toda a información e a documentación que se inclúen neste informe e da que aparece publicada na páxina web do centro, cabe concluír:
I.A guía docente da materia Estadías Clínicas *** ofrece un nivel de información suficiente e homologable, tanto en contido como en calidade, ao que se
recolle nas guías docentes que se aproban na maioría dos departamentos da
Universidade da Coruña.
II. A información e a documentación adicional que se proporcionan vía web,
correo electrónico e presentación na aula, constitúen un conxunto de elementos
que parecen suficientes para afrontar a realización e a presentación do traballo.
III. Calquera alumno con posibilidades de acceso á rede, como é o caso do interesado, dispón de toda a información que precisa en relación coa preparación e
a presentación do traballo, sen necesidade de que lle sexa proporcionada, ademais, a través da plataforma Moodle.
IV. Dado que o estudante desenvolve o seu traballo sobre un caso clínico real
da actividade profesional para comprender a situación e desenvolver as intervencións precisas e alcanzar os resultados establecidos con base no dito caso,
o feito de non ter completado todo o rotatorio non impide a súa realización e
defensa. A propia guía docente recolle nos criterios de avaliación que a súa presentación é obrigatoria, ao tempo que considera nas observacións sobre avaliación que as ausencias xustificadas ás prácticas clínicas serán recuperadas ao
remate dos rotatorios establecidos, antes do peche de actas. Aínda así, non
cabe dúbida de que, a pesar de que o traballo se efectúe sobre un caso clínico
xa realizado, os coñecementos adquiridos ao longo de todo o rotatorio poden
axudar a mellorar a súa presentación. Porén, nos correos intercambiados entre
alumno e profesora do 30/10/2017 ao 02/11/2017 apréciase que o alumno estaba disposto a presentar o seu traballo sen cuestionar para nada este extremo.
V. A preparación do traballo e a súa presentación pública requiren dun tempo
de dedicación que, aínda que non parece moi elevado, podería resultar substancial para quen, como o interesado, ten un tempo de dedicación ao estudo
notablemente limitado por razón da súa propia discapacidade. Porén, a flexibilidade acordada coa profesora de poder presentar o traballo en calquera das
catro sesións previstas (entre o 11/10/2017 e o 14/12/2017) parece suficiente
e xusta para cumprir axeitadamente cos criterios de avaliación da 1.ª oportunidade, gardando o necesario equilibrio entre os dereitos e os deberes de todo o
alumnado. A cadea de correos electrónicos intercambiados entre a profesora e
o alumno os días 30/10/2017 a 01/11/2017 constitúe unha proba clara de que o
alumno *** non precisaba de ler ningún dos tres correos electrónicos que a profesora lle enviou entre os días 02/12/2017 e 14/12/2017 para lembrarlle a última
data dispoñible para presentar o seu traballo, e moito menos aínda que precisase de que a profesora o chamase ou o buscase para comunicarllo verbalmente
ante a falla de resposta pola súa parte. Malia á fatiga e ao estrés que o alumno
manifesta ter sufrido, si estaba dispoñible para que a profesora se comunicase
verbalmente con el, custa entender que non tivese un momento para contactar el coa profesora e explicarlle as razóns polas que precisaba de máis tempo
que o acordado para preparar o seu traballo, a pesar de que no seu correo do
30/10/2017 lle deu a entender que estaba listo para presentalo tres días despois
(sesión do 02/11/2017). Cómpre salientar que a fatiga e o estrés que o alumno
manifesta como causa pola que non puido ler os correos da profesora entre o
02/12/2017 e o 14/12/2017 non lle impediron dedicar un tempo á presentación
dunha queixa ante outro organismo o 11/12/2017, como puiden comprobar nun
documento que o propio interesado me enviou o 26/02/2017.
VI. Parece claro que os acordos sobre as datas de presentación e defensa do
traballo se incumpriron unilateralmente por parte do alumno. O propio alumno
recoñece abertamente as facilidades que lle proporciona a profesora (correo do
17/12/2017: “...y siendo conocedor de que tu no me has puesto ningún problema y me has facilitado estas cuestiones... ”...”Estos problemas no son contigo ni con ***, que habeis sido las únicas que habeis tenido sensibilidad con el
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tema, cosa que os agradezco...”), polo que sorprende o modo en que este se
dirixe á profesora no seu correo do 31/01/2018, tras comunicarlle ela que non
acepta avaliarlle o traballo fóra de prazo.
Cando menos, no que se refire á cuestión concreta que foi sometida á miña
consideración (prazos para a presentación do traballo correspondente á materia
Estadías Clínicas ***), entendo que o proceder da profesora foi o correcto. Non
cabe dúbida de que uns horarios perfectamente adaptados á discapacidade do
alumno o axudarían a compatibilizar o seguimento de todas as materias en que
está matriculado no 1.º cuadrimestre. Porén, esta é unha valoración que, chegado o caso, habería que facer tomando en consideración diversos e importantes
parámetros como: a) A oferta de centros existente para a realización das estadías; b) As posibilidades reais de adaptacións horarias de acordo coa propia dinámica de funcionamento do centro en que se realizan as prácticas; c) O numero
de horas e os días da semana que o alumno ten condicionados polo tratamento
médico que precisa; d) O número total de créditos e o tipo de materias en que
o alumno está matriculado no cuadrimestre; e e) As adaptacións que realmente está a considerar a Escola e o seu profesorado para atender, do mellor modo
posible e en función de todos estes condicionamentos, aos dereitos que asisten ao alumno por mor da súa concreta discapacidade.

CASO 692/469 Data 14/02/2018
Reclamante: PDI

Motivo

Denuncia diversas actuacións do decano do seu centro que considera que non
son ecuánimes, reflicten algún tipo de animadversión contra a súa persoa e o
prexudican.

Actuacións

Dirección do centro e pescudas.

Resolución

A queixa desencadéase tras a publicación en redes sociais de chíos en que, a
xuízo do interesado, o decano estaría a tomar partido, cualificando negativamente os contidos dun libro do profesor que fora cualificado de sexista nunha publicación nun xornal. O decano tería tamén ordenado á retirada do libro da biblioteca do seu centro.

Inicio: 05/03/2018
Remate: 29/05/2018

Tras unha atenta lectura do extenso escrito de queixa do profesor e das alegacións do decano, e tras diversas pescudas que poderían axudarme a clarificar o
caso, preparo un extenso informe en que trato de valorar dunha maneira fundamentada e imparcial cada punto de discrepancia entre as partes.
O meu informe, enviado ás partes afectadas o 29/05/2018, remata coas seguintes indicacións:
Gustaríame que ningunha das partes se sentise ofendida polas consideracións
que acabo de facer, pois poño por diante que todas as persoas (evidentemente
eu tamén) somos susceptibles de cometer erros. Por unha parte, e aínda que
a miña análise do sucedido pretende ser detida e calibrada, non deixa de ser
unha opinión máis dun compañeiro que, se algún valor adicional pode chegar a
ter é o de ter sido forxada desde a independencia, a imparcialidade e a procura
da maior xustiza.
A día de hoxe, entendo que o caso está o suficientemente substanciado, sen
necesidade de profundar en máis pescudas. Malia a que seguramente persistirán aínda por un tempo algunhas discrepancias, estou seguro de que, cunha
actitude positiva e serena por ambas as partes –o que recomendo vivamente–,
axiña se recuperará un aceptable nivel de convivencia e respecto mutuo.
O asunto non debería ter máis percorrido nin maior alcance.
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CASO 693/470 Data 14/02/2018
Reclamante: Alumno

Motivo

Alumno da UDC matriculado nun mestrado interuniversitario (Universidade de
Vigo/Universidade da Coruña) que denuncia, en nome do alumnado da UDC,
varias deficiencias ou carencias en cuestións como a tecnoloxía empregada
para o seguimento das clases en liña ou o software para a realización das prácticas dunha materia, e especialmente a diferenza de créditos que deben cursar
por quen, accedendo a través dunha mesma titulación, se matricula na UVIGO
ou na UDC: o plan de estudos inclúe dúas materias de 6 créditos como complementos formativos e estas materias sonlle logo computadas tamén como optativas ao alumnado da UVIGO, de xeito que só precisan así cursar 60 créditos
para rematar o mestrado fronte aos 72 que ten que cursar o alumnado da UDC.

Actuacións

Coordinador do mestrado e Tribunal de Garantías da Universidade de Vigo.

Resolución

Recibida a queixa, o 21/02/2018 solicito un informe ao coordinador do mestrado
na UDC. O 05/03/2018, o coordinador informa que, sobre os aspectos denunciados á marxe da diferenza do número de créditos que cómpre cursar, ou non
se correspondían con materias impartidas pola UDC –en cuxo caso xa informou
ao coordinador da UVIGO para solucionalos–, ou tiñan unha solución doada se
o alumnado llo notificara (software). Con respecto aos créditos para cursar na
UDC, indica que a coordinación do mestrado na UDC entende que nesta universidade se está a cumprir axeitadamente co que corresponde, tal e como o informaran desde o Servizo de Organización Académica da UDC (SOA).

Inicio: 21/02/2018
Remate: 18/04/2018

O 09/03/2018 solicito a colaboración do presidente do Tribunal de Garantías da
UVVIGO sobre o asunto dos créditos. Tras manifestarlle a miña opinión coincidente co ditame do SOA e co exposto polo coordinador do mestrado pola UDC,
pídolle un pronunciamento por parte da UVIGO, co fin de velar por unha correcta aplicación do sistema de ordenación académica e co axeitado cumprimento
do estipulado na memoria de verificación do título, e en defensa da equidade
no marco do sistema universitario galego que ambos defendemos con profunda convicción.
O propio 09/03/2018 envío unha copia ao alumno do informe do coordinador da
UDC e mais do oficio remitido ao presidente do Tribunal de Garantías da UVigo,
e anúnciolle o envío da resposta solicitada.
O 16/04/2018 recibo a resposta do meu colega da UVigo que deseguido se
recolle:
Con data 15 de marzo de 2018 recibiuse neste tribunal de garantías un escrito
no que se solicita información acerca dun posible caso de trato discriminatorio
relacionado coa impartición do Máster Interuniversitario en *** (UVigo/UDC).
Feitas as correspondentes indagacións sobre as circunstancias que concorren no caso suscitado, o Tribunal de Garantías acordou solicitar un informe ao
Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao desta universidade. Tras a recepción
e análise do contido do informe, compróbase a existencia dun erro na estrutura
do plan de estudos do devandito máster imputable á Universidade de Vigo. O
devandito erro é o que posibilita que o alumnado da Universidade de Vigo utilice
os complementos de formación como una materia optativa máis.
Recoñecida e constatada esta deficiencia, o Tribunal de Garantías dirixirase aos
órganos responsables da Universidade de Vigo para que procedan a modificar a
estrutura do plan de estudos do máster, co fin de garantir que aquelas materias
que constitúan complementos de formación estean claramente diferenciadas
nun módulo separado.
Como anexo a este escrito, xúntase o informe do Servizo de Xestión de Estudos
de Posgrao no que se recoñecen os erros existentes na elaboración do plan de
estudos do máster por parte desta universidade.
O 18/04/2018 remitimos esta información ao alumno, ao coordinador do mestrado pola UDC e ao Xefe do SOA.
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CASO 694/471 Data 20/02/2018
Reclamante: PDI

Motivo

Inicio: 18/04/2018
Remate: 07/06/2018

Tras unha reunión mantida na miña oficina xunto con outro profesor, comunica
por escrito a denegación dunha solicitude para impartir un curso de extensión
universitaria e sinala que están vivindo nos últimos meses unha oposición crecente a que sigan organizando ese tipo de cursos.
Relata que coa nova normativa aprobada en maio de 2017 están seguindo os
protocolos previstos para tramitar a aprobación por unha comisión delegada
do Consello de Goberno e que esta se baseou nun informe solicitado a outro
departamento para denegarlle a organización do curso. A pesar das súas alegacións, mantívose a denegación con base nun novo informe dese departamento,
que se ratificou no seu informe anterior.
Comenta que lles chama a atención o posicionamento institucional que fai a
comisión delegada a favor dese departamento e que non se solicitara ao seu
propio departamento, pois esas disciplinas non son competencia exclusiva dos
seus titulados, como queren atribuírse, senón tamén doutras áreas de coñecemento como a súa; que se senten indefensos e que entenden que existe unha
crecente oposición ás súas actividades formativas que lles impide proseguir
coa súa actividade divulgativa sobre determinadas ferramentas no mundo da
empresa. Destaca que están vendo que, ademais, esa tendencia a solicitar a
terceiros a opinión sobre os méritos dos relatores, a súa capacidade investigadora e o seu pedigree parece non estar a ser requirida para outros moitos cursos de extensión universitaria que se están a organizar.
O 09/03/2018 o interesado envíanos un novo escrito en que nos comunica unha
nova denegación dun curso que estaba na súa segunda edición, baseándose
novamente nun informe previo do mesmo departamento. Salientan, tamén, que
entre as causas que a comisión alega nesta denegación se inclúen requisitos
aprobados con posterioridade en Consello de Goberno (“Ao menos o 60% da
docencia nos cursos de extensión universitaria será impartida por profesorado
da UDC”).
Ao considerar que se podería estar a atentar contra os seus dereitos, incluída
a liberdade de cátedra, e como queira que levaban xa moitos anos impartindo
este tipo de cursos sen ningún problema, solicítame un informe sobre o procedemento de autorización/denegación da organización de cursos de extensión
universitaria e a súa aplicación ao seu caso.

Actuacións

Normativa e Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria
(VEPEU).

Resolución

Tras analizar o marco lexislativo das ensinanzas non oficiais e a regulamentación universitaria ao respecto, o 04/05/2018 solicito un informe á Vicerreitoría
de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria sobre a) Os motivos que
levaron a esa vicerreitoría a propoñer a aprobación do Regulamento dos cursos
de extensión universitaria no Consello de Goberno do 31 de maio de 2017; b)
O modo de proceder da Comisión de Extensión Universitaaria e, de ser o caso,
outros acordos de denegación de autorización adoptados por esta a respecto dos diferentes cursos, seminarios e outras actividades formativas sometidas á súa consideración; e c) Os motivos que levaron á Comisión de Extensión
Universitaria a informar negativamente sobre a organización do “Curso ***” e
do “***”.
Recibido o informe da vicerreitora, de data 21/05/2018, e concluída a análise do
asunto, elaboro o seguinte informe, que envío ao reclamante o 05/06/2018, con
copia á vicerreitora o 07/06/2018:
Informe
A cuestión que aquí se substancia garda relación coa recente denegación de
autorización para organizar dous cursos de extensión universitaria, por parte da
Comisión de Extensión Universitaria: “***” e “***”
Para entendermos a cuestión en profundidade cómpre abordar o asunto desde
distintas dimensións: I. Marco lexislativo; II. Regulamentación universitaria; III.
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Aplicación do regulamento da UDC.
I. MARCO LEXISLATIVO
I.1. Contexto xeral
A formación permanente no espazo europeo de educación superior é un tema
considerado desde as primeiras declaracións sobre educación (Boloña, 1999;
Lisboa, 2000; Praga, 2001...). Estase a impartir na práctica totalidade das universidades baixo denominacións e cargas docentes moi diversas, á marxe das
titulacións oficiais que están organizadas e reguladas pola lexislación vixente.
Entre as funcións da universidade ao servizo da sociedade, a Lei orgánica 6/2001,
do 21 de decembro, de universidades (LOU) recolle “A difusión do coñecemento e da cultura a través da extensión universitaria e a formación ao longo de
toda a vida” (artigo 1.2 d)). No seu artigo 34.1, a LOU recolle explicitamente que
as universidades, ademais dos títulos oficiais e con validez en todo o territorio
nacional, poderán impartir ensinanzas conducentes á obtención doutros títulos,
cuestión que recae en facultades e escolas (artigo 8) e en institutos universitarios (artigo 10), atribuíndo aos departamentos, entre outras, as funcións de coordinaren a docencia de acordo coa programación docente da universidade e de
apoiaren as actividades e iniciativas docentes do profesorado (artigo 9).
A LOU e demais lexislación posterior afondan no detalle da organización e a
programación das ensinanzas conducentes á obtención de títulos oficiais, mais
deixan no ámbito das universidades a organización das restantes ensinanzas
universitarias. O Estatuto do estudante universitario (Real decreto 1791/2010)
recolle explicitamente que “as universidades establecerán os criterios que
regulen a programación docente e a avaliación dos estudantes que cursan os
diferentes tipos de ensinanzas non conducentes a un título oficial” (artigo 33.1).
I.2. Garantía de calidade
Aínda que a regulación da organización das ensinanzas que non levan á obtención de títulos oficiais queda directamente en mans das universidades, a LOU
recolle claramente que a garantía de calidade debe darse para todo tipo de ensinanzas universitarias (artigo 31.2). O Estatuto do estudante universitario recolle
tamén de maneira explícita a necesidade de velar pola calidade nestes estudos:
artigo 11. (sobre os dereitos específicos dos estudantes de formación continua
e outros estudos ofrecidos polas universidades) a) Os estudantes teñen dereito “a que as universidades desenvolvan os seus programas de formación continua con criterios de calidade...”; artigo 33. (sobre a programación docente e a
avaliación do estudante de ensinanzas non conducentes á obtención dun título
oficial) 2. “En todo caso, garantirase o dereito dos estudantes a unha formación
de calidade...”
I.3. Liberdade de cátedra
Tendo en conta que a organización dos títulos propios compete ás universidades e que sobre elas recae tamén a responsabilidade de velar pola súa calidade,
calquera proposta de nova implantación ou de renovación dun curso de especialización debe ser sometida aos controis que as universidades decidan establecer regulamentariamente para tal efecto, sen que caiba invocar en contrario
a liberdade de cátedra. Así, o artigo 33.2 da LOU recolle que “a docencia é un
dereito e un deber dos profesores das universidades que exercerán con liberdade de cátedra, sen máis límites que os establecidos na Constitución e nas leis e
os derivados da organización das ensinanzas nas súas universidades.”
Aínda que os límites da liberdade de cátedra foron frecuentemente obxecto de controversia, especialmente nos últimos anos con motivo da implantación do espazo europeo de educación superior, diversas sentenzas do Tribunal
Constitucional interpretan que a liberdade de cátedra, recoñecida no artigo
20.1 da Constitución e no artigo 13 da Carta de dereitos fundacionais da Unión
Europea, se concreta no ámbito universitario no dereito do profesor a transmitir
os seus coñecementos como estime oportuno, podendo expresar as súas ideas
e conviccións científicas, técnicas, culturais e artísticas sen máis límites que
os establecidos na Constitución e nas leis e os derivados da organización das
VOLTAR AO ÍNDICE 30

ensinanzas na universidade. En suma, a liberdade de cátedra enténdese como a
posibilidade de expresar as ideas e conviccións que cada profesor asume como
propias a respecto da materia obxecto da súa docencia.
II. REGULAMENTACIÓN UNIVERSITARIA
II.1. Contexto xeral
Segundo recolle o meu colega da Universidade de Estremadura nun documento
interno de presentación e debate para unha reunión dun nutrido grupo de valedores universitarios sobre “Títulos propios”, a práctica totalidade dos estatutos
das universidades españolas consideran a posibilidade de impartir títulos propios e programas orientados á formación permanente, á actualización de coñecementos ou á adquisición de aptitudes, capacidades e habilidades técnicas,
culturais ou artísticas de toda índole. A configuración de programas formativos
diferentes aos oficiais permite ás universidades adaptaren de forma áxil e flexible a súa oferta formativa ás demandas da sociedade.
Ante a falta dunha regulación xeral sobre os títulos propios, cada universidade
elabora as súas propias normas de aplicación e os seus procedementos para
a definición e aprobación dos programas formativos. O deseño das ensinanzas debe ser coherente non só coas demandas externas ás que se pretende
atender, mais tamén coas estratexias de carácter xeral da propia universidade, de forma que as iniciativas do profesorado están suxeitas á estratexia da
institución.
A diversidade e a disparidade na organización, verificación e acreditación dos
títulos propios é tal que en xullo de 2010 o pleno do Consello de Universidades
acorda uns criterios mínimos na procura dunha certa homoxeneidade entre
as universidades e para poder proceder ao rexistro deses títulos no Rexistro
de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) para efectos informativos, tal e
como prevía a disposición adicional vixésima da LOU e recolle o Real decreto
1509/2008 polo que se regula o RUCT.
Aínda que a día de hoxe, os acordos adoptados polo Consello de Universidades
distan moito de estar xeneralizados, e seguen a producirse diferenzas significativas entre universidades, estas adoitan distinguir entre títulos propios de nivel
de grao, títulos propios de máster, diplomas de especialización, títulos de experto e outros cursos (de extensión universitaria, de formación continua, seminarios, xornadas...). As propostas de novos títulos propios emanan xeralmente de
centros ou departamentos, e cando se trata de iniciativas individuais de profesores, deben ter o apoio dunha unidade funcional.
Aínda que para a aprobación dos títulos propios de menor carga docente, os
procedementos establecidos polas universidades acostuman ser máis simples,
normalmente requírese que, como mínimo, desde o punto de vista académico,
as propostas sexan informadas favorablemente por unha comisión da propia
universidade (comisión académica, comisión de formación permanente, comisión de extensión universitaria...). Entre os requisitos que se consideran nos
regulamentos das universidades para a autorización deste tipo de cursos figuran aspectos tan diversos como: o apoio dunha unidade funcional ou a tutela
académica de centros, departamentos ou institutos, en caso de que a proposta
emane das iniciativas de profesores; unha porcentaxe mínima de participación
de profesorado da universidade na carga docente do curso; unha xustificación
do interese científico, cultural, artístico ou profesional; un sistema de garantía
de calidade; un proxecto orzamentario etc. No regulamento dalgunhas universidades especifícase que cando as propostas de títulos propios emanen directamente dos profesores, estes teñen que estar adscritos a algunha das áreas de
coñecemento relacionadas coas ensinanzas que se van impartir, ou pertencer a
unha liña de investigación afín acreditada.
A Universidade da Coruña dispón do Regulamento de estudos propios de posgrao, aprobado o 25/10/2006 e modificado o 28/04/2010, e aprobou recentemente (31/05/2017) o Regulamento dos cursos de extensión universitaria,
modificado o 03/04/2018. É este último regulamento o que resulta de aplicación
no “Curso *** e mais no “***” cuxas solicitudes de autorización foron realizadas en novembro de 2017 e en xaneiro de 2018, respectivamente.
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II.2. Regulamento dos cursos de extensión universitaria da UDC
O Regulamento dos cursos de extensión universitaria da Universidade da
Coruña establece un procedemento de autorización en que, para a cuestión que
nos ocupa, cómpre destacar:
1. Ademais dos centros, departamentos, institutos e grupos de investigación,
en xeral, calquera integrante da comunidade universitaria pode promover a realización de cursos de extensión universitaria sempre que, neste último caso, a
solicitude vaia asinada por un número non inferior a tres integrantes do PDI ou
do PAS da UDC e se xustifique a vinculación académica ou de servizo co tema
da actividade proposta.
2. Ao menos o 60% da docencia nos cursos de extensión universitaria será
impartida por profesorado da UDC. [Requisito incorporado ao regulamento con
posterioridade ás solicitudes dos cursos, aos acordos de non aprobación destes
pola Comisión de Extensión Universitaria e á resolución de desestimación dos
correspondentes recursos].
3. A solicitude deberá conter unha descrición precisa da actividade, o cadro de
profesorado, o alumnado previsto, un proxecto de orzamento, a previsión de
uso de infraestruturas universitarias e unha xustificación do seu interese científico, formativo ou cultural.
4. A solicitude deberá contar co informe favorable do departamento ou centro a
que estea adscrita a persoa ou órgano solicitante. Este parecer deberá constatar
que os contidos do curso proxectado complementan e non se sobrepoñen con
ningunha actividade de ensino regrado ou título propio impartido e será acorde
coa visión e a misión da UDC.
5. A aprobación da realización de cursos de extensión universitaria corresponde
á Comisión Permanente de Participación e Extensión Universitaria. Dos cursos
autorizados darase conta ao Consello de Goberno.
III. APLICACIÓN DO REGULAMENTO
Os criterios establecidos no regulamento da UDC para á autorización de cursos
de extensión universitaria son perfectamente homologables aos que se están a
aplicar na maioría das universidades españolas.
A capacidade da Comisión Permanente de Participación e Extensión Universitaria
para a aprobación ou non da realización dos cursos de extensión universitaria
non resulta cuestionable, por tratarse dun regulamento ao uso, en vigor, aprobado polo Consello de Goberno da Universidade.
A aplicación dos criterios cifrados non deixa tampouco lugar a dúbidas por se
trataren de criterios non suxeitos a unha interpretación subxectiva (número de
asinantes da UDC non inferior a tres; ao menos o 60% da docencia a impartir
por profesorado da UDC).
As dúbidas poderían xurdir na correcta valoración ou non da vinculación académica dos asinantes co tema da actividade proposta, na valoración do interese
científico, formativo ou cultural da proposta e, en definitiva, nas garantías do
procedemento seguido pola Comisión de Extensión Universitaria para tal efecto. É sobre o procedemento aplicado respecto do único que corresponde o meu
pronunciamento, pois como valedor universitario non podo nin debo entrar en
valoracións que están fóra do ámbito das miñas competencias e que requiren
de coñecementos expertos.
O artigo 79.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas recolle que “Para efectos da resolución do procedemento, solicitaranse aqueles informes que sexan preceptivos
polas disposicións legais, e os que se xulguen necesarios para resolver, citando o precepto que os esixa ou fundamentando, no seu caso, a conveniencia de
reclamalos”.
Para cumprir axeitadamente co Regulamento dos cursos de extensión
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universitaria da UDC, parece procedente, e mesmo necesario, que, facendo uso
da súa potestade, a Comisión de Extensión Universitaria se dirixira ao departamento de *** para solicitarlle informe a respecto dos dous cursos de extensión
universitaria que nos ocupan, toda vez que tanto os seus títulos como os seus
programas parecen, a priori, máis propios e específicos dese ámbito de coñecementos e competencias.
Os informes desfavorables aprobados por unanimidade nas reunións do devandito Departamento de *** dos días *** (sobre o “Curso ***”) e *** (sobre o
“***”) parecen contundentes, tanto no que se refire á non vinculación académica dos asinantes cos temas das actividades propostas, como na falta de fundamentos científicos que avalen a calidade dos cursos.
As resolucións en que se recollen os acordos desfavorables da Comisión de
Extensión Universitaria apoiados nos informes do Departamento de *** son
recorridas en senllos escritos do *** (reclamación do profesor *** sobre o
“Curso ***”) e do *** (reclamación do profesor *** sobre o “***”). Nestes
recursos, os interesados argumentan, entre outros, que tanto eles como as persoas que colaboran na impartición deses cursos teñen coñecementos e experiencia acreditada abonda para impartilos, que a temática dos cursos garda relación co ámbito da *** –área pola que son profesores da UDC–, que se trata dunha iniciativa formativa e que o regulamento non establece que os cursos teñan
que contar con fundamento científico, pois os cursos de extensión universitaria
poden ser de interese científico, formativo ou cultural.
Aínda que entendo que os argumentos presentados polo Departamento de
*** nos seus informes puidesen ser considerados como suficientes para que
a Comisión de Extensión Universitaria optase inicialmente pola non aprobación
dos cursos, penso tamén que unha vez recorridas as resolucións de maneira
argumentada, a Comisión debería ter solicitado informes completos a outras
partes directamente relacionadas (Departamento de *** e/ou Facultade de ***,
ou mesmo axentes externos, de ser preciso), pois compre salientar que os preceptivos informes favorables do departamento ou centro ao que estean adscritas as persoas ou órganos solicitantes (art. 4 do Regulamento), limítanse a constatar que os contidos dos cursos proxectados complementan e non se sobrepoñen con ningunha actividade de ensino regrado ou título propio impartido na
UDC e que son acordes coa visión e a misión desta universidade. Así, nos informes emitidos polo director do Departamento de *** sobre os cursos que nos
ocupan (informes do *** e do ***) non se entra a valorar nin a vinculación académica dos asinantes cos temas das actividade propostas, nin o seu interese
científico, formativo ou cultural.
A Universidade debe apoiar e impulsar a innovación na docencia e na investigación e a transferencia e a divulgación do coñecemento. Así como é consubstancial coa investigación que cada investigador formule constantemente
novas hipóteses, que en todo caso haberán de ser verificadas mediante o método científico, a transmisión de coñecementos que non estean suficientemente
contrastados pode chegar nalgúns casos a resultar altamente prexudicial para
quen se achega de boa fe a recibilos contando coa garantía de que é unha universidade pública a que está detrás. Esta dualidade –a de permitir e mesmo
estimular a innovación na docencia velando ao propio tempo pola súa calidade como unha administración pública prestixiosa e responsable– é a que debe
levar á Universidade da Coruña a facer todo o esforzo que sexa preciso tanto no
impulso como no control da calidade dos cursos de extensión universitaria que
se sometan á súa aprobación.
No informe por min solicitado mediante un oficio do pasado 3 de maio, a vicerreitora de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria destaca que a elaboración do Regulamento dos cursos de extensión universitaria, que foi aprobado no Consello de Goberno do 31 de maio de 2017, tivo lugar moito antes da
solicitude deses cursos, como parte dos obxectivos marcados cando chegou o
novo equipo reitoral en xaneiro de 2016. A vicerreitora indica tamén que desde
esa data se recibiron 19 solicitudes, das cales foron rexeitadas cinco (dúas por
non seren consideradas cursos de extensión universitaria, senón de investigación, unha por ser impartida por persoal alleo á Universidade da Coruña, e as
dúas que corresponden aos cursos obxecto de consideración neste informe).
Salienta finalmente que entre os cursos aprobados se atopa un que foi proposto
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polos mesmos profesores destes cursos (achégase copia do meu oficio e do
informe da vicerreitora).
A xulgar polos títulos e os programas, e polas áreas de coñecemento ás que pertencen os solicitantes, ningún dos cursos de extensión universitaria que foron
aprobados pola Comisión de Extensión Universitaria e presentados no Consello
de Goberno do pasado 29 de maio parece xerar as dúbidas que razoablemente
puideron xerar nesa comisión os cursos obxecto da polémica.
Da análise da normativa en vigor e de toda a documentación dispoñible, non
aprecio, por parte da Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión
Universitaria nin da Comisión de Extensión Universitaria, máis que unha clara intención de cumprir axeitadamente coa responsabilidade de velar por unha
correcta organización docente e pola calidade dunha formación das que é responsable a Universidade da Coruña. Porén, penso que, como unha medida adicional e para maiores garantías de imparcialidade, antes de rexeitar definitivamente a aprobación dun curso por moi contundentes que poidan parecer os
argumentos dun departamento alleo ao dos profesores solicitantes, sería conveniente pedir un detallado informe ao departamento e/ou ao centro en que se
desenvolven as ensinanzas propias da área de coñecemento destes, especialmente cando defenden o seu recurso de maneira argumentada e contraria á opinión manifestada polo departamento alleo. Trataríase, en definitiva, de contrastar pareceres e, en caso de que se manifestasen claras discrepancias ou dúbidas razoables, mesmo cabería acudir a informes externos para dirimilas.

CASO 695/472 Data 27/02/2018
Reclamante: Alumno

Motivo

Na súa titulación hai prácticas cun perfil máis profesional e prácticas cun perfil
máis académico. Expresa o seu desexo de realizar prácticas profesionais e tras
informalo a Coordinadora de Prácticas de que a primeira vacante dese tipo lle
correspondía a el por expediente, e dicirlle que o chamaría nuns días e que fora
preparando a documentación para poder incorporarse en calquera momento,
pasadas dúas semanas descubre que a praza lle foi outorgada a outro compañeiro cunha nota algo inferior no seu expediente. Acode a falar coa coordinadora e, en vista de que non lle dá unha explicación convincente, de que non ten
a seguridade de que lle estea a buscar unhas prácticas similares, e de que non
existe ningunha listaxe pública de prazas dispoñibles nin de candidatos ordenada por méritos, decide acudir ao valedor universitario na procura dunha solución.

Actuacións

Dirección do centro.

Resolución

Solicítaselle información ao director do centro, quen fala coa coordinadora,
envíanos os impresos de solicitude de prácticas dos dous alumnos implicados
(a data de solicitude do reclamante era algo posterior máis dentro do prazo establecido) e coméntanos que non teñen listaxes de prácticas como noutros centros pois, pola súa especificidade, a oferta de prácticas profesionais é escasa,
xorden cando xorden e hai que aproveitalas; moitos alumnos, como o propio
reclamante, rexeitan prazas que se lles ofrecen agardando outra máis afín aos
seus intereses.

Inicio: 01/03/2018
Remate: 09/03/2018

Comento co director que para evitar malos entendidos debería darse máis publicidade ao proceso de selección.
Aconséllaselle ao alumno falar directamente co director do centro e contactar
de novo coa coordinadora das prácticas. Ao cabo duns días prodúcese unha
nova oferta e o alumno incorporarse ás prácticas a finais de marzo.
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CASO 696/473 Data 05/03/2018
Reclamante: Alumno

Motivo

Inicio: 07/03/2018
Remate: 26/06/2018

O alumno envía un correo electrónico dirixido ao valedor universitario co seguinte contido: “Te escribo para que inicies procedimiento en cuanto al incumplimiento de las adaptaciones a las que tengo derecho como consecuencia de mi
discapacidad.”
Tras comunicarlle que para a admisión a trámite da súa reclamación debía concretar as materias, os motivos e a pretensión da súa reclamación, o 28/03/2018
envía un documento en que presenta unha información de carácter xeral e outra
referida a catro matrias concretas, unha delas relativa aos cursos 2016/17 e
2017/18 e as outras tres referidas ao 2017/18.
Sinala no seu escrito que só vai falar das materias que cursou ou que está a
cursar este ano e afirma: “puesto que la recopilación de correos y pruebas para
demostrar esto, es una ardua tarea, que además he de compatibilizar con las
asignaturas que estoy cursando en este cuatrimestre, considerando que este
es un esfuerzo más que hay que sumar al hecho de que no se cumplan con las
adaptaciones, al tener que estar siempre reclamando que las cosas se hagan
bien respondiendo correos y cuadrando fechas de trabajos, exámenes, pruebas
médicas, sesiones de *** [referencia ao tratamento que precisa], estudio de
mis asignaturas, etc.”
O 03/04/2018 o interesado envía, como información complementaria, un documento sobre as adaptacións, que lle fora remitido polo centro en xaneiro de
2018. Xunto con cuestións que si teñen que ver co obxecto da súa reclamación
(Incumprimento das adaptacións ás que di ter dereito por mor da súa discapacidade), incorpora toda unha serie de cuestións que pouco ou nada teñen que
ver con ela.

Actuacións

Dirección do centro, Unidade de Atención á Diversidade da UDC (ADI), responsable de Atención á Diversidade do centro e profesoras/es responsables das
materias.

Resolución

Limitámonos a tratar as cuestións relacionadas cos supostos incumprimentos
das adaptacións ás que o interesado considera ter dereito e sobre as que a
Unidade de Atención á Diversidade da universidade realizou a oportuna proposta ao centro.
Analizado o contexto normativo, solicitada e analizada a información da dirección do centro, do profesorado das materias e da responsable da ADI, así
como numerosos correos electrónicos intercambiados entre as partes, preparo
un extenso e detallado informe que conclúe coas seguintes consideracións e
recomendacións:
Consideracións finais
Toda universidade pública ten a obriga legal e moral de facilitar o acceso ao
estudo a todas as persoas que acrediten méritos para iso, con independencia da
súa condición e das súas circunstancias persoais ou familiares.
Ás persoas que teñen unha discapacidade recoñecida teñen tamén todo o
dereito a que a Universidade e o centro en que cursan os seus estudos lles proporcionen todas as adaptacións necesarias ao seu alcance para facelos compatibles coas circunstancias derivadas da súa concreta situación. Porén, en ningún
caso o alumno poderá pretender un menor nivel de esixencia na adquisición dos
coñecementos e competencias propias da titulación.
As dificultades que deben tratar de compensarse coas adaptacións que se precisen son moi diversas e dependen do tipo e do grao de discapacidade do alumno. Así, mentres que unha ampla panoplia de situacións ligadas á diversidade
funcional non limitan (ou apenas o fan) o tempo dispoñible para a aprendizaxe,
outras, coma no caso que nos ocupa, poden chegar a limitar ostensiblemente
a dispoñibilidade de tempo. Neste último caso, entendo que, lamentablemente, por moitas e moi boas que sexan as adaptacións implementadas para tratar de economizar tempo e minimizar esforzos, a realidade é que a única forma de evitalo convenientemente pasa necesariamente por rebaixar as propias
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expectativas de rematar os estudos no mesmo tempo que quen ten a fortuna
de dispoñer de todo o tempo para o estudo. A UDC, como o resto das universidades públicas do estado, considera formalmente a condición de estudante a
tempo parcial, precisamente para quen, polas razóns que sexa (actividade laboral, discapacidade, coidado de persoas dependentes,...) non dispón de tempo
para dedicarse ao estudo a tempo completo. Lonxe de atender ás recomendacións do centro para matricularse dun menor número de créditos, o interesado matricúlase dun número que mesmo excede amplamente do tempo previsto para un estudante a tempo completo, e reacciona abertamente contra
quen, con bo criterio, lle traslada esas recomendacións. A Unidade de Atención
á Diversidade da UDC realiza un traballo abnegado e moi valorado, mais neste caso boto de menos unha recomendación desta índole ao interesado cando
acode por primeira vez na procura de axuda.
Cando un uso racional dos tempos se fai tremendamente difícil por escaso, o
interesado debería aceptar de bo grao que se lle ofrecese a posibilidade de que
el mesmo formulase as súas propostas de encaixe das adaptacións requiridas
coa súa propia dispoñibilidade de tempo útil para dedicar á aprendizaxe. Pola
contra, o interesado rexeita abertamente eses ofrecementos, e mesmo os utiliza para tratar de denigrar a quen llos propón, dicindo que é a eles a quen lles
corresponde facer ese traballo, como se dunha desidia pola parte deles se tratase. Cando menos hai constancia diso en correos intercambiados polo alumno
coa responsable de Atención á Diversidade e co profesor de ***.
Aínda que sempre hai un espazo para a mellora, entendo que, dunha maneira xeral e cos medios ao seu alcance, a Escola *** foi quen de afrontar convenientemente a difícil tarefa de tratar de xestionar adecuadamente unhas adaptacións ás veces imposibles por falla de tempo e cunha persoa, o alumno ***,
que parece máis disposta á confrontación que á colaboración.
Resulta altamente preocupante a incontinencia e os modos con que o alumno trata de impoñer á dirección do centro, á súa responsable de Atención á
Diversidade e ao seu profesorado (e parece que tamén aos seus compañeiros)
os seus propios criterios e a súa propia interpretación das normas, preocupándose máis por aprobar sexa como for que por aprender. Acusacións gratuítas de
falsidade, auténticas insidias e provocacións ao profesorado, á dirección e á responsable de Atención á Diversidade do centro (que mesmo se poden apreciar
en moi diversos correos), e ata a autoría (segundo diversos profesores e responsables) de frases grosas que prefiro non cualificar neste momento, fanme pensar que talvez este alumno estea a sufrir unha certa distorsión da realidade, á
que debería procurar poñer remedio canto antes. Do contrario, e de se trataren
de actuacións plenamente conscientes e a mala fe, considero que sería a propia
Universidade a que debería poñerlle freo.
En ningún dos numerosos correos electrónicos e escritos dos diversos profesores e responsables do centro que tiven ocasión de ver para tratar de coñecer
a fondo a situación do interesado a respecto das adaptacións das materias que
someteu á miña consideración, aprecio a máis mínima falla de respecto cara á
súa persoa. A corrección e a preocupación pola situación, en cada materia e con
carácter xeral, foi unha constante que percibín nas miñas longas conversas con
todos os profesores e responsables do centro cos que tiven a ocasión de falar
abertamente sobre as adaptacións do alumno ***.
Recomendacións
Á responsable da Unidade de Atención á Diversidade da UDC
Valorar, xunto co alumno, o tempo real dispoñible para dedicar ao estudo evitando esforzos físicos intensos e prolongados, en contacto cos responsables do
centro e, especialmente, coa súa responsable de Atención á Diversidade.
Ás responsables do centro e ao profesorado
Ao tratarse dunha situación xa coñecida e pautada, procurar que unha vez matriculado o alumno, e a ser posible con anterioridade ao comezo do curso ou,
como máximo na primeira semana de clase, se concreten os horarios e as
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actividades que se van desenvolver por este para a aprendizaxe e a superación
de cada materia.
Profundar nas medidas de acción positiva e na aplicación dos axustes razoables
que faciliten, en todo o que sexa posible, o mellor aproveitamento do tempo en
cada cuadrimestre, para que o alumno poida cursar o maior número de créditos
que a súa dispoñibilidade horaria llo permita, evitando esforzos físicos intensos
e prolongados e sen rebaixar o nivel de esixencia na adquisición dos coñecementos e competencias propias da súa titulación.
Para optimizar a comunicación entre o alumno e o seu profesorado, fixar convenientemente os horarios de titorías de cada materia, cumprindo co estipulado
nas normas que regulan o réxime de titorías na Universidade da Coruña, tendo en conta a correcta aplicación dos artigos 21 e 22 do Estatuto do estudante universitario, contando coas especificidades propias do ámbito sanitario (RD
1652/1991, do 11 de outubro, polo que se modifica parcialmente o Real decreto
1558/1986, do 28 de xuño, polo que se establecen as bases xerais do réxime
de concertos entre as universidades e as institucións sanitarias), e de acordo co
estipulado no artigo 11.3 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades: “Os centros adscritos a unha universidade rexeranse polo disposto
nesta lei, polas normas ditadas polo Estado e as comunidades autónomas no
exercicio das súas competencias, polo convenio de adscrición e polas súas propias normas de organización e funcionamento...”
De se producirene actuacións concretas do alumno que puidesen quebrantar o
cumprimento do seu deber de respectar aos membros da comunidade universitaria, ao persoal das entidades colaboradoras ou que presten servizos na universidade, tal e como se recolle no artigo 13 b) do Estatuto do estudante universitario, poñelo inmediatamente en coñecemento da Reitoría ou desta valedoría universitaria para o inicio, no seu caso, dos procedementos e actuacións
de carácter disciplinario que corresponder.
Ao interesado
Reflexionar sobre a súa dispoñibilidade de tempo efectivo para dedicar ao estudo evitando esforzos intensos e prolongados, e colaborar cos responsables do
centro e co seu profesorado no deseño e a aplicación das adaptacións que se
consideren máis acaídas.
Sen deixar de reclamar o cumprimento dos seus dereitos cando realmente considere que puidesen estar a ser vulnerados, facer unha valoración repousada e
obxectiva de cada cuestión antes de tomar unha decisión que lle podería requirir
a el mesmo, ao seu centro, a outros ámbitos da Universidade da Coruña, e/ou a
outros entes, unha perda desmesurada e innecesaria de tempo.
Manter, en todo momento, un trato correcto con todas as persoas coas que
ten necesariamente que interactuar na súa condición de alumno do grao en ***
da Universidade da Coruña (estudantes, profesores, responsables do centro e
outros responsables da institución universitaria), e pensar en que, se ben no
ámbito do respecto entre as persoas non deben facerse distingos con base na
súa condición, no referente a cuestións puramente académicas o profesor é o
docente e o alumno o discente.
O informe íntegro (que consta de 25 páxinas e 9 anexos), envíase ao alumno
reclamante, á directora do centro e á responsable da ADI da UDC, con copia á
vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social.
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CASO 697/474 Data 06/03/2018
Reclamante: Alumna

Motivo

Non se lle respectan as indicacións da ADI. O profesor dunha materia négase a
revisarlle a cualificación dun exame como corresponde. Inoperancia do decano,
corporativizándose con algún colega.

Actuacións

Servizo de Organización Académica (SOA) e normativa.

Resolución

O escrito de queixa, dirixido ao Valedor do Estudante, é enviado o 19/02/2018
a través do Rexistro da Subdelegación do Goberno na Coruña, e ten entrada
na Oficina do Valedor Universitario o 06/03/2018, a través do SOA. No oficio
polo que se remite a solicitude, o xefe do SOA infórmame de que a interesada
presentou outro escrito co mesmo contido na Facultade de ***, que se encargará da súa tramitación. Por esta razón, e en cumprimento do artigo 16.3 do
Regulamento do valedor universitario aprobado polo Claustro Universitario na
súa sesión do día 15 de maio de 2006, comunícolle a non admisión a trámite da
súa solicitude.

Inicio: 07/03/2018
Remate: 07/03/2018

CASO 698/475 Data 13/03/2018
Reclamante: Alumno

Motivo

Inicio: 23/03/2018
Remate: 11/04/2018

O 13/03/2018 o alumno envía un correo electrónico en que cuestiona o procedemento seguido para atender a reclamación da cualificación dunha materia, e
sinala: “Recibida esta tarde la resolución sobre el “Tribunal” de Estancias ***,
te lo remito para que hagas escrito para acompañar al recurso ante el Rector,
conforme a lo hablado en la reunión que mantuvimos, ya que como puedes
observar vuelve a no haber un Tribunal de departamento y se apoya en el art. 32
de la NAReRGM, que habla sobre el TFG, pero no sobre la reclamación de una
asignatura como son las Estancias ***”. Achega copia da resolución da directora do centro.
O 15/03/2018 envía un novo correo electrónico que acompaña dunha copia da
súa reclamación ante a dirección do centro (rexistro de entrada do 19/02/2018),
da resolución da dirección do centro (rexistro de saída do 07/03/2018) e dun
recurso de alzada ante o reitor (xa preparado, pero non cursado), e pregúntame
se lle dá el xa entrada a este recurso, se vou remitir eu algo e se presenta xunto
con el, ou se o achego eu máis adiante.

Actuacións

Dirección do centro e normativa.

Resolución

Nunha longa reunión que tivo lugar na miña oficina con anterioridade á presentación da reclamación, o interesado coméntame o que, segundo el, sería un
incumprimento xeneralizado das normas por parte da Escola *** como centro
adscrito á Universidade da Coruña. Entre outras cuestións, comenta que non se
lle respectan os seus dereitos como alumno discapacitado e que, con ocasión
doutras reclamacións sobre cualificacións no pasado, puido apreciar que o procedemento polo que se resolveran non se axustaba á norma.
Ao manifestar o alumno a súa teima por que a reclamación que seguramente
se vería abocado a presentar fronte a cualificación da materia Estadías *** ía
resolverse polo mesmo procedemento e, polo tanto, sen garantías de xustiza,
coméntolle que, chegado o caso e se era o seu desexo, podía dirixirse a min
para eu verificar se se axusta ou non adecuadamente ás normas. Esta sería
unha cuestión que podería someter á miña consideración como valedor universitario, ao igual que calquera outra cuestión concreta que estimase oportuno, pero non causas xerais en que se xunten denuncias de diversos supostos
incumprimentos pasados, presentes e mesmo previsiblemente futuros.
Tanto na súa solicitude de 19/02/2018 como na que a min me remite o
13/03/2018 e no recurso de alzada que inicialmente ten previsto remitir ao reitor, o alumno céntrase exclusivamente en cuestións de procedemento, limitándose nestes últimos (escritos posteriores á recepción da resolución da directora do centro sobre a súa reclamación) a cuestionar o non axuste ao dereito do
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procedemento seguido pola dirección do centro para resolver a reclamación por
el interposta contra a cualificación da materia.
O 23/03/2018, envío un oficio á directora do centro, en que me intereso polo
procedemento seguido para a resolución da reclamación e, particularmente,
polo que o alumno denomina “Tribunal do departamento”.
O 03/04/2018 o alumno achégase pola Oficina e faime entrega das datas e horarios de recuperación das prácticas da materia, da guía docente, da táboa coas
cualificacións provisionais e co anuncio da data de revisión, de toda a documentación que se atopa no procedemento de reclamación ante a dirección do
centro, e dunha nova redacción do recurso de alzada, reformulado con data
02/04/2018, tras analizar a documentación facilitada polo centro.
No informe que presento ao alumno, con data 11/04/2018, inclúense os seguintes comentarios e consideracións:
En materia de avaliación, revisión e reclamación de cualificacións, todos os centros que imparten estudos de grao na Universidade da Coruña están suxeitos
ao cumprimento destas normas. Porén, os centros adscritos non están necesariamente dotados dunha mesma estrutura organizativa que os centros propios da Universidade, o que pode chegar a impedir a súa aplicación literal; mais
o que verdadeiramente importa nestes casos é que o procedemento adoptado
respecte o espírito e o fondo das normas, é dicir: a) que se teñan en conta os
argumentos esgrimidos polo alumno na súa reclamación; b) que se nomee por
un órgano colexiado unha comisión de tres profesores da área de coñecemento
da materia (ou, no seu defecto, de áreas afíns) para analizar e informar sobre a
reclamación do alumno; c) que se soliciten alegacións ao profesorado responsable da cualificación outorgada na materia; e d) que a comisión con responsabilidades académicas/docentes no centro analice a reclamación, as alegacións e o
informe da comisión de expertos, e adopte o acordo que estime oportuno, o cal
será vinculante para a resolución que terá que ditar a persoa que ocupe a dirección do centro (decana/o ou director/a).
O 03/04/2018 recibo un informe da directora da Escola, en que detalla o procedemento seguido no seu centro para a resolución das reclamacións sobre
as cualificacións das materias. A Escola *** depende da Consellería de ***,
está dotada dunha estrutura organizativa propia e carece de estruturas departamentais (Decreto ***). Polas funcións que ten atribuídas, a Comisión de
Organización Académica do centro, aprobada en Xunta de Escola o ***, parece
o órgano máis adecuado tanto para suplir aos departamentos na súa función de
nomear a comisión de expertos (membros da área de coñecemento ou de áreas
afíns) como para realizar a función que o artigo 30.4 das precitadas normas atribúe á Comisión de Asuntos Académicos ou Docentes do centro. Pola súa titulación, a maior parte do profesorado que imparte docencia no Grao en *** vincúlase á área de coñecemento obxecto da materia.
En canto á outra cuestión de procedemento para a que o interesado me pide
informe (“se apoya en el art. 32 de la NAReRGM, que habla sobre el TFG, pero
no sobre la reclamación de una asignatura como son las Estancias ***”), todo
parece indicar que se trata dun simple erro de lectura pola súa parte. Así, o referido artigo 32 leva por título “Resolución do decano ou director do centro sobre
as reclamacións presentadas contra a cualificación de materias, do TFG e do
TFM”, e recolle “A decisión adoptada pola comisión que corresponder, de acordo co previsto nos artigos 30 e 31 destas normas é vinculante e notificarase,
mediante resolución do decano ou do director do centro,...” [O artigo 30 trata
das “Reclamacións contra cualificacións de materias”].
Apoiarse en cuestións de detalle como que unha ampliación do prazo de entrega dun traballo a favor do alumno do 7 ao 11 de decembro non se corresponde con 4 días de ampliación senón con 3, dado que a defensa foi o día 12, que
a revisión das prácticas non se efectuou respectando os prazos marcados pola
norma toda vez que, en beneficio do alumnado, se permite a recuperación das
prácticas ata o día 8 de febreiro (dous días antes do prazo establecido oficialmente polo Consello de Goberno da Universidade para o peche de actas), ou
que –a pesar de que as prácticas remataran o día 8 e as actas se pechaban o
día 10–, para entregar a memoria das prácticas ao finalizar estas tiña que terse
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marcado unha data límite para os alumnos sen discapacidade e outra posterior para os alumnos con discapacidade ou mesmo solicitarlla por algún outro
medio, entendo que carece de toda consistencia.
Tampouco parece moi adecuado facer referencia a cuestións que se someteron á consideración do valedor universitario e que pouco ou nada teñen que ver
co obxecto do recurso (a reclamación da cualificación dunha materia), especialmente porque aínda non me pronunciara ao respecto.
O informe remata coas seguintes recomendacións ao alumno:
Aínda que o feito de non ter presentado a memoria entendo que xa faría inviable por si só a superación da materia Estadías *** na primeira oportunidade de
avaliación, queda ao seu criterio a decisión de presentar ou non o recurso de
alzada, tomando en consideración ou non o comentado neste informe. De optar
por presentalo, creo o meu deber aconsellarlle prudencia no trato que dispense
ás profesoras e órganos do centro no escrito que lle dirixa ao reitor. Acusacións
directas de falsidade (especialmente se non se dispón de probas para sustentalas), ou calquera outra expresión que puidese resultar ofensiva ou degradante
para calquera persoa non poden ter cabida no seo da universidade.

CASO 699/476 Data 15/03/2018
Reclamante: PAS

Motivo

Inicio: 20/03/2018
Remate: 20/03/2018

Desde a resposta que se lle enviara pola valedoría universitaria o 24/07/2017
non volveu ter noticias por parte da Xerencia nin do Servizo de Prevención de
Riscos Laborais, nin no que se refire ao recoñecemento médico nin a un posible
acondicionamento das dependencias laborais, que, por outra banda, non cumpren coa actual normativa de accesibilidade dos espazos públicos.
Solicita que se informe ao persoal que ocupaba as dependencias afectadas se
xa está en marcha algunha previsión de acondicionamento destas, e se no vindeiro recoñemento médico será posible que o persoal que así o decida poida
realizar o recoñecemento específico.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Comunícaselle a non admisión a trámite da reclamación [continuidade da
que constituíra o caso de referencia 664/441], motivada nas seguintes
consideracións:
1) O caso, tal e como fora sometido á miña consideración o 27/06/2017, rematara coa remisión dun informe ás partes o 24/07/2017, acompañado dun completo
e detallado informe que me fora remitido pola Xerencia o 17/07/2017.
2) A respecto das previsións de acondicionamento das dependencias afectadas, a resposta dada no seu día pola Xerencia parece clara e suficiente, cando
menos no que atinxe ás miñas competencias como valedor universitario: “as
obras de adecuación dos locais son pospostas ata que se planifiquen os usos
aos que se destinarán os locais. Mentres non se acondicionen os locais estes
permanecerán pechados e sen uso”. Corresponde á Vicerreitoría de Economía,
Infraestruturas e Sustentabilidade e mais á Xerencia, co asesoramento e apoio
dos servizos máis directamente implicados, determinar a viabilidade e o uso
que se lles podería dar aos diferentes inmobles e dependencias da universidade afectadas por gas radon, e cando e con que recursos deberían ser acondicionados, de ser o caso. Ao non apreciar sobre este particular vulneración ningunha de dereitos ou liberdades que lle afecten, a miña intervención como valedor
universitario non resulta procedente. En todo caso, se o desexa, pode vostede
facer chegar aos órganos de goberno da universidade con competencias nesta
materia as propostas que considere máis convenientes, a través das diversas
vías de participación do PAS na política universitaria.
3) Vostede menciona na súa solicitude que nun escrito que eu lle remitira ao
xerente (escrito do 30/06/2018), solicitaba á Xerencia que lle “fora realizado o
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recoñecemento médico específico”, cando en realidade a miña solicitude de
recoñecemento estaba condicionada á persistencia dunha situación de anguria (“En calquera caso, entendo que se, malia a que as medicións efectuadas
e os resultados acadados permiten descartar que as persoas ocupantes dunha
determinada dependencia puidesen ter estado sometidas a concentracións de
radon por riba dos límites establecidos e a que foran debidamente informadas,
persiste nalgunha delas unha situación de anguria, parece aconsellable que,
para a súa tranquilidade e en beneficio do propio servizo, lle sexa realizado o
recoñecemento médico específico se así o desexa”). Se, como vostede mesma recoñece na súa solicitude do 15/03/2018 a súa solicitude non responde a
unha situación de anguria, a miña recomendación ao xerente de recoñecemento médico específico non resulta de aplicación no seu caso.
4) Mención á parte merece a aplicación do artigo 106 da Directiva 2013/59/
EURATOM. Porén, sobre este particular non me consta que vostede acudise
con anterioridade a outras instancias, e cómpre salientar que a figura do Valedor
Universitario non está concibida para intervir en primeira instancia, senón para
velar polo respecto aos dereitos e as liberdades de todos os membros da comunidade universitaria ante as actuacións dos diferentes órganos e servizos da universidade (disposición adicional decimo cuarta da Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de universidades).

CASO 700/477 Data 21/03/2018
Reclamante: Allea

Motivo

Interesada en realizar un mestrado na UDC, atópase con problemas en canto á
esixencia de documentación que acredite a súa condición de vítima de violencia
de xénero para poder gozar de matrícula gratuíta.

Actuacións

Servizo de Organización Académica (SOA) e Administración do centro.

Resolución

O 26/03/2018 infórmoa de que no SOA están ao corrente do asunto e que se
ocuparán de darlle a oportuna resposta.

Inicio: 26/03/2018
Remate: 24/05/2018

O 08/05/2018 a interesada envíanos un correo en que indica que non recibira
aínda ningunha resposta nin solución, e pídenos que lle indiquemos desde a
nosa oficina o tipo de certificado que necesitamos.
Tras falar de novo co SOA e mais coa Administración do centro do que depende
o mestrado, o 09/05/2018 comunicamos á interesada que será a administradora do centro quen lle enviará a información que se lle require en cumprimento
das esixencias que emanan da normativa aprobada pola comunidade autónoma
o 06/07/2017.
O 14/05/2018, a interesada envíanos un novo correo co seguinte contido: “Sigo
esperando noticias vuestras, desde el 10 de marzo que recibisteis mi escrito,
creía que había pasado el tiempo suficiente para ello”.
O 15/05/2018 contéstolle por medio do correo electrónico detallando todos os
pasos dados desde a nosa oficina, que non nos corresponde a nós a recepción
de certificados e si velar polos dereitos e as liberdades do alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos desta universidade. Indícolle tamén
que, a pesar de que desde a Administración do centro nos indican que a información que precisa xa lle fora enviada e que lla enviarán de novo, o que se lle
está a requirir é o que vén recollido no artigo 12.4 do Decreto 65/2017, do 6 de
xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do sistema universitario de Galicia para
o curso 2017/18 [recóllese literalmente o texto que lle afecta e envíaselle tamén
a ligazón ao decreto].
Pasados dous días (17/05/2018), a interesada envíanos un novo correo electrónico en resposta ao noso propio correo do 15/05/2018, en que sinala: “Querría
saber a través de qué medio habeis enviado la información. Si es a través del
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email, no he recibido nada, por eso estoy insistiendo... Han pasado más de
2 meses desde que recibisteis mi escrito, por eso considero que es tiempo
suficiente para insistiros... Por otro lado, no me habeis hecho llegar en ningún
momento la información demandada. Hacer un corta y pega de la ley no es lo
que yo he pedido... Como me comentas que este tema no os compete a vuestro departamento, deberías de facilitarme –a mi parecer- una dirección de email
de alguien que pueda responderme a esa pregunta...”. O correo remata indicando “Espero rápidamente vuestra respuesta.”
Ao día seguinte, (18/05/2018), envíolle un novo correo á reclamante, en que lle
comento que en materia de prezos públicos, gústelles ou non, as tres universidades do sistema universitario de Galicia están suxeitas á obrigatoriedade de
aplicar o decreto de prezos públicos (Decreto 65/2017); indícolle tamén que, de
precisar algunha aclaración adicional sobre o recollido nese decreto, aconséllolle que se poña directamente en contacto coa Consellería de Cultura Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
Recibo unha inmediata resposta por parte da reclamante, por medio dun novo
correo en que empeza por sinalar: «Creo que no procede el comentario de que
tengo que contactar con la consejería de educación. Y te explico por qué: una
trabajadora de vuestra universidad fue la que me dijo que podría enviaros un
documento o “certificado actualizado”...»
O propio 18/05/2018 envíolle un novo correo en que lle comunico o que deseguido se recolle integramente: «Independentemente do axustado ou non
da expresión “certificado actualizado” para referirse ao que recolle o Decreto
65/2017 (“... A estes efectos o documento acreditativo de dita condición deberá estar adoptado ou emitido no prazo dos 24 meses...”), por favor, transmita
ás traballadoras sociais que en relación cos prezos públicos de matrícula nesta
universidade ninguén lle vai esixir nada que non estea explicitamente recollido
nese decreto. De facelo, sería ilegal e eu mesmo, como valedor universitario,
me interesaría inmediatamente por que se lle respectasen adecuadamente os
seus dereitos.»
Nun novo correo en resposta inmediata a este último, a interesada responde
literalmente: “Me ha quedado confusión al leer tu email. No sé si te refieres a
que ese certificado actualizado es ilegal y que no servirá de nada entregarlo...
¿Me lo puedes confirmar? No me queda claro si te refieres a eso o si te refieres a lo contrario.”
Seguen novos correos...

CASO 701/478 Data 04/05/2018
Reclamante: PAS

Motivo

Reenvía un escrito que lle enviou ao xerente e ao Servizo de Persoal de
Administración e Servizos en que manifesta o seu descontento pola súa exclusión, un ano máis, do seu nome na listaxe de colaboración coas comisións
delegadas na proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade
(ABAU). Considera que as bases das convocatorias para a participación do PAS
nesas probas son discriminatorias.

Actuacións

Xerencia.

Resolución

O 22/05/2018 solicito ao xerente unha copia da análise da viabilidade da proposta realizada pola interesada.

Inicio: 21/05/2018
Remate: 11/07/2018

O 11/07/2018 o xerente responde á solicitude argumentando que “No Servizo
de Persoal de Administración e Servizos xestiónase a convocatoria, adaptándose a todos os seus requirimentos, e que fai chegar cada ano a Comisión
Interuniversitaria de Galicia (CIUG), para seleccionar o persoal colaborador dentro das categorías de persoal non docente: auxiliar administrativo e/ou administrativos e persoal de conserxaría.”
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CASO 702/479 Data 22/05/2018
Reclamante: PDI

Motivo

Envía o contido dun correo insultante que lle enviou un alumno e pide a intervención do valedor universitario para que se inicie o procedemento que teña
establecido a UDC nestes casos.

Actuacións

Reitor e secretario xeral.

Resolución

Visto o contido do correo do alumno, envío un oficio ao reitor coa miña solicitude expresa de apertura de expediente disciplinario, toda vez que aprecio que
contén numerosas expresións que, a meu xuízo, son totalmente intolerables
por resultar altamente ofensivas e vexatorias para calquera docente e máis aínda na súa condición de muller.

Inicio: 23/05/2018
Remate: 30/10/2018

O 24/10/2018 desde a Asesoría Xurídica da Universidade achégasenos unha
copia da resolución reitoral pola que se resolve o expediente disciplinario incoado ao alumno con data 02/07/2018.
Infórmase á denunciante.

CASO 703/480 Data 18/06/2018
Reclamante: Alumna

Motivo

Petición de mediación e intermediación entre a interesada, a Comisión
Permanente da Escola Internacional de Doutoramento e a Reitoría para acadar
unha solución xusta e axustada a dereito ante a denegación de cambio de programa de doutoramento ratificada por resolución reitoral e sobre a que ten interposto un recurso extraordinario de revisión.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Visto o escrito de solicitude e cumprindo co estipulado no artigo 16 do
Regulamento do valedor universitario da Universidade da Coruña, comunícolle á
interesada a súa non admisión a trámite, dado que se trata dun asunto incurso
nun expediente administrativo.

Inicio: 21/06/2018
Remate: 21/06/2018

CASO 704/481 Data 27/06/2018
Reclamante: Alumno

Motivo

Inicio: 28/06/2018
Remate: 28/06/2018

Causa baixa definitiva nun programa de doutoramento polo mal funcionamento
da Oficina de Terceiro Ciclo/departamento informático correspondente.
Achega unha copia dun recurso de alzada que acaba de presentar por rexistro.

Actuacións

Normativa.

Resolución

Visto o escrito de reclamación, e cumprindo co estipulado no artigo 16 do
Regulamento do valedor universitario da Universidade da Coruña, comunícaselle a non admisión a trámite, posto que se trata dun asunto incurso nun expediente administrativo.
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CASO 705/482 Data 19/07/2018
Reclamante: PDI

Motivo

Inicio: 23/07/2018
Remate: 11/09/2018

Cos cambios habidos na páxina web da UDC e no correo electrónico institucional, o seu identificador público pasou a ser o seu nome completo e non o habitual, polo que é recoñecido en todos os ámbitos profesionais. O cambio fíxose
sen mediar consulta ou solicitude, deixando sen protección eses datos privados
que, por outra parte, son irrelevantes para o uso público que se fai deles. Feita
a correspondente solicitude electrónica, polos cauces previstos nesta universidade, a resposta inmediata foi: “Rexeitada”.
Expón que o dereito á intimidade persoal está garantido polo artigo 18.1 da
Constitución, que preserva a existencia dun ámbito propio e reservado fronte á
acción e o coñecemento públicos. Sinala tamén que o artigo 7 da Lei 1/1992 di:
“Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2º de esta ley: 4) La revelación de datos privados
de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial
de quien los revela.”, e indica que, do mesmo modo, a Lei de protección de
datos garante a reserva dos “datos de carácter persoal”, como é o caso.
Tras indicar “En calquera caso, entendo que o único posuidor dos dereitos
sobre eses datos privados son eu e que a súa revelación, gratuíta e sen ningunha xustificación laboral ou académica, ten unha extrema gravidade”, solicita “A
modificación e substitución inmediata en todos os ámbitos académicos do identificador patronímico *** polo de ***”.

Actuacións

Reitoría, Servizo de PDI e Servizo de Informática e Comunicacións (SIC).

Resolución

Feitas as consultas sobre a queixa, o 01/08/2018 coméntaselle que tería que
solicitar o cambio de nome directamente no Servizo de Persoal, pois coa integración de sistemas os datos cóllense automaticamente da fonte de datos que
consta nese servizo (datos que figuran na ficha de persoal).
O propio 01/08/2018, o interesado contesta dicindo que comproba que as cuestións técnicas seguen sendo prevalentes ante calquera outra consideración
e que esperaba da nosa oficina un “razoamento sobre dereitos, neste caso,
sobre o dereito ao uso público do meu propio nome, e non unha recomendación burocrática”.
O 04/09/2018 contesto ao correo do interesado:
“Entendo que, con carácter xeral, e en cumprimento do artigo 6.2 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
a simple publicación do nome oficial dos funcionarios que prestan os seus servizos nunha Administración pública para os fins que a esta lle competen debe
ser a norma. Os administrados teñen dereito a coñecer a identidade de quen os
administra sen que iso supoña unha intromisión na súa intimidade persoal. Así,
un procedemento informático que se limite a recoller e a publicar automaticamente no sitio web institucional da Universidade da Coruña os nomes oficiais
completos do persoal ao seu servizo non leva, por si só, á vulneración de dereitos relacionados coa protección de datos, a non ser que, previamente, as persoas afectadas se teñan oposto formalmente ao seu tratamento por existiren
motivos fundados e lexítimos relativos á súa concreta situación persoal (véxase
o art. 6.4 da LO 15/1999)”.
O 05/09/2018 recibo un novo correo en que o interesado, tras manifestar que
agradece a resposta, pois é a única non automatizada que obtivo ata o momento, incluído o Servizo de Persoal a pesar de terlla solicitado, parece achacarme
unhas apreciacións sobre as que non me pronunciei [“a vostede parécelle (e
subliño o verbo) que non existen motivos fundados e lexítimos relativos á súa
concreta situación persoal”] e incide en que o que pide é unha simple cuestión
de respecto ás persoas e que diso sabe pouco a informática (“o que pido é tan
simple como ser responsable do meu propio nome, de como quero ser chamado e coñecido, tal e como foi sempre e como podo facer en calquera outro
medio social, agás no da UDC. Dirixirse a calquera colega estranxeiro cunha pila
de cinco nomes ligados non é precisamente a mellor presentación.”
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O 05/09/2018 comunícannos desde o Servizo de Persoal que o xefe deste servizo está a preparar unha resposta ao interesado. Ese mesmo día enviámoslle
un novo correo coas seguintes consideracións e informacións:
Non sei de onde deduce vostede que a min me pareza que non existen “motivos fundados e lexítimos relativos á súa concreta situación persoal”, pois o único que fixen a este respecto foi limitarme a recoller literalmente o que figura no
artigo 6.4 da LO 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, tras sinalarlle nun correo previo a secretaria desta oficina que, en todo caso, o cambio
tería que solicitalo directamente no Servizo de Persoal.
O que si lle quero transmitir é que o que vostede denomina “Reclamación por
uso indebido do nome” no seu correo do 19 de xullo penso que, cando menos
inicialmente, non é tal. Tendo en conta as posibilidades de cambio de nome no
Rexistro Civil, e salvo que exista advertencia previa, non cabe inicialmente esperar que alguén se sinta molesto porque a Administración na que presta os seus
servizos o identifique co nome e apelidos que figuran no seu DNI.
Eu tamén son do parecer de que o automatismo non debe estar por riba do respecto ás persoas e que, polo tanto, no momento en que alguén alega motivos
razoados, como parece ser o seu caso, deberían analizarse e, de consideralos
axeitados, aceptarse e introducir no sistema calquera modificación que sexa
precisa para facer viable o cambio. Entendo que, cando menos para o recoñecemento da súa identidade como membro da Universidade da Coruña no que
ao correo electrónico se refire, abondaría co seu primeiro nome e os apelidos.
Poren, como vostede sabe, as queixas ou reclamacións ante o valedor universitario deben ser formuladas unha vez pronunciados os correspondentes órganos
e servizos, de presumir a persoa interesada que se puido ter producido algunha
conculcación dos seus dereitos ou liberdades.
Coméntame vostede no seu último correo que desde que fixo a súa primeira reclamación sobre a cuestión, non recibiu outra resposta oficial máis aló da
automatizada, vía web, de denegación, e que “noutros dous casos, incluído o
Servizo de Persoal, non houbo sequera resposta”. Posto en contacto co xefe da
Sección de Selección e Xestión do Servizo de PDI, comunícame que recibiron
unha solicitude súa o pasado 1 de agosto e que o xefe do servizo está preparando unha resposta para contestarlle. Gustaríame que, tanto para este como para
outros moitos asuntos, as respostas das administracións fosen practicamente
inmediatas, pero debemos ser conscientes de que vimos xusto de saír do período vacacional de boa parte do persoal e que os asuntos requiren normalmente
dun tempo para seren debidamente analizados e resoltos.
Nun novo correo do 05/09/2018, o interesado agradece a nosa atención e sinala
que queda á espera da resposta do Servizo de Persoal.
A resposta do xefe de servizo do PDI prodúcese ao día seguinte. Comenta que
entende e respecta absolutamente as pretensións manifestadas na solicitude
do interesado, mais sinala: “Os datos persoais, tanto do PDI introducidos polo
Servizo de PDI, como de PAS polo Servizo de PAS, teñen que coincidir ao cento por cento cos que constan no DNI, porque deses datos saen informacións
para outros organismos, especialmente públicos, que nos esixen ese formato, Axencia Tributaria, Seguridade Social,... que fan imposible que nos escapemos dese marco. A ninguén se lle escapa que isto ten a súa lóxica, pra evitar erros de identificación nos necesarios cruces ou envíos de información (...).
Precisamente a corrección dalgúns nomes, quizás entre estes o teu, veu imposta por iso e, desgraciadamente, a día de hoxe non o podemos solucionar. Non
temos unha segunda opción de campos nas nosas aplicacións informáticas nos
que verter esas modificacións nos nomes para eses efectos un pouco menos
oficiais.”
O 11/09/2018, o interesado envíanos un correo electrónico en que nos notifica
que acaba de cursar unha reclamación ante o Reitor.
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CASO 706/483 Data 19/07/2018
Reclamante: Alleo

Motivo

Inicio: 19/07/2018

Hai catro anos, o alumno accedeu ao Grao en ***, tras superar as PAAU, mais
ao non superar os créditos mínimos esixidos, non puido continuar na titulación.
Posteriormente, cursou un ciclo de formación profesional de grao superior para
logo poder volver a acceder ao mesmo grao. Por esa vía de entrada foi aceptado pola CIUG, mais cando se dispuxo a matricularse na UDC non lle permitían
facelo.

Remate: 27/07/2018

Solicita que o seu caso sexa revisado, xa que non atopa ningunha normativa
na que conste que non poida volver acceder por outras vías, e que en caso
de non ter ningunha posibilidade para matricularse, se lle conceda praza na
Universidade de Vigo, na que por nota tería praza.
Actuacións

Normativa.

Resolución

Informo ao interesado de que a norma que regula o réxime de dedicación ao
estudos e a progresión dos estudantes de grao e máster universitario da UDC é
de obrigada aplicación a todo alumnado que cursa estudos nesta universidade.
A regulación do progreso e a permanencia nas diferentes universidades corre
a cargo dos seus respectivos consellos sociais e, aínda que con diferenzas en
canto ao nivel de esixencia, na maioría das universidades recóllense, como se
fai na UDC (art. 3.4) que se o estudante non cumpre cos requisitos estipulados
xa non poderá proseguir os mesmos estudos na propia universidade. Sexa cal
for a vía de acceso, en aplicación do artigo 3 das Normas de progreso e permanencia da UDC, o interesado ten vetado poder proseguir os mesmos estudos
nesta universidade.
Coméntaselle, por último, que o acceso ás universidades do sistema universitario galego depende integramente da CIUG, e que se tivese dificultades relacionadas coa concesión inicial de praza na UDC e a súa imposibilidade de materialización para poder matricularse na Universidade de Vigo á pesar de ter unha nota
superior á de corte, non dubidara en comunicárnolo, pois, tal vez, puidésemos
serlle dalgunha utilidade, poñendo o asunto en coñecemento directo do representante da UDC na CIUG.
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ANÁLISE
DE DATOS 1
Nesta sección inclúese unha pequena análise de
datos sobre os casos presentados durante o curso académico 2017/18, 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. Mesmo se dá a circunstancia de
centros e de servizos que, en caso de dúbida, contactan directamente coa Oficina do Valedor Universitario ou
remiten ás persoas interesadas na procura dunha segunda opinión.

• En cada centro estase a impartir un determinado
número de títulos de grao e posgrao que pode diferir
moito duns centros a outros.

• 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 resulta de
aplicación nos centros ten un carácter universal, os centros e os departamentos poden presentar unha certa
especificidade en función do tipo de estudos que neles
se impartiren.

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

1

Moita da información de base á que aquí se fai referencia pódese
consultar na Memoria do reitor do ano 2017 (véxase aquí)
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DISTRIBUCIÓN
DE CASOS
POR COLECTIVOS

68
23
7
12

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

62%
21%
6%
11%

DISTRIBUCIÓN
DE CASOS
POR campus

102 93%
8
7%
A CORUÑA

FERROL

110
TOTAL

110
TOTAL

DISTRIBUCIÓN
DE CONSULTAS
POR COLECTIVOS

DISTRIBUCIÓN
DE QUEIXAS
POR COLECTIVOS

49 64%
18 24%
3
4%
6
8%

19
5
4
6

76

34

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

56%
15%
12%
17%

TOTAL
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DISTRIBUCIÓN
DE CASOS
POR SEXO
QUEIXAS

CONSULTAS

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

M

H

26
11
1
2

23
7
2
4

40

36

M

M

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

H

CONSULTAS

M

H

7
2
3
3

12
3
1
3

15

19

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

Acceso, taxas e xestión académica

7

5

0

0

1

0

3

2

Validacións, adaptacións e recoñecementos

2

1

0

0

0

0

0

0

Organización e actividade docente

4

2

5

0

0

0

0

1

16

2

1

0

1

0

0

0

Organización e actividade investigadora

0

0

0

0

0

0

0

0

Bolsas e axudas ao estudo

1

0

0

1

0

0

0

0

Oposicións, concursos e contratos

0

0

1

0

1

2

0

1

Comportamento

3

1

3

2

0

0

0

1

Infraestrutura e funcionamento dos servizos

1

0

0

0

0

1

1

0

12

7

6

1

0

1

1

0

Outros

3

1

2

1

0

0

1

1

TOTAL

49

19

18

5

3

4

6

6

Exames e criterios de avaliación

Procedementos e recursos

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

QUEIXAS

Escola Politécnica Superior

2

1

ETS de Arquitectura

9

0

ETS de Camiños, Canais e Portos

2

1

ETS de Náutica e Máquinas

3

2

EU de Enfermaría

2

4

EU de Arquitectura Técnica

1

0

EU de Deseño Industrial

1

2

Facultade de Ciencias

2

0

Facultade de Ciencias da Educación

3

0

Facultade de Ciencias da Comunicación

3

0

Facultade de Ciencias do Deporte e a EF

1

1

Facultade de Ciencias da Saúde

3

1

Facultade de Dereito

6

3

Facultade de Economía e Empresa

8

1

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

1

1

Facultade de Filoloxía

4

0

Facultade de Fisioterapia

6

0

Facultade de Socioloxía

1

1

Facultade de Informática

0

2

58

20

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 de Deseño Industrial
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 Fisioterapia
Facultade de Socioloxía
Facultade de Informática

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

QUEIXAS

Reitor

0

4

Secretaría Xeral

1

1

Vicerreitoría de Estudantes, Paticipación e Extensión Universitaria

6

2

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

1

0

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

0

1

Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sostibilidade

0

0

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

1

0

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

3

0

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente

3

1

Xerencia

3

5

TOTAL

18

14

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 Economía, 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

70%
20%
5%
5%
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NÚMERO DE ACTUACIÓNS
POR COLECTIVO E
CURSO ACADÉMICO

ESTUDANTES
PDI
PAS

ALLEOS

VALEDOR
TOTAL

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

82
18
1
12
2

2016 / 17

2017 / 18

79
10
6
6
1

68
23
7
12
0

79 121 128 130 150 115 102 110

2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
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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 (673/450, 678/455,
680/457, 690/467, 694/471, 696/473, 702/479).

OBXECTIVOS
Ademais de continuar a resolver como mellor corresponda cada consulta, queixa, reclamación ou calquera
outra situación que se nos presente na valedoría universitaria, trataremos de concretar accións e recomendacións de fondo calado que desemboquen en modificacións e/ou a aprobación de novas normas nas principais
cuestións sobre as que levamos incidindo reiteradamente ao longo dos últimos anos sen que, por múltiples e
diversas razóns, se producisen os avances que, cremos,
realmente necesarios e posibles. Así,

• Sobre o amparo ás vítimas de violencia de xénero no ámbito universitario. Na medida en que modestamente poidamos contribuír, tentaremos que as nosas
iniciativas sobre esta importante cuestión se vexan reproducidas en acordos interuniversitarios ou, mellor aínda,
en modificacións lexislativas de común acordo entre
as universidades e o Ministerio de Ciencia, Innovación
e Universidades que, cando menos, faciliten o traslado
inmediato das vítimas de violencia de xénero (alumnas,
PAS e PDI) no ámbito universitario.

• Sobre a procura de avaliacións sempre xustas e
equitativas e sobre as adaptacións para facer realmente posible os estudos a tempo parcial. O pasado
2 de novembro, presentámoslle á Vicerreitoría de Oferta
Académica e Innovación Docente un documento baixo
o título “Suxestións para a modificación das Normas
de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións
dos estudos de grao e mestrado universitario: incorporación dos “Tribunais de avaliación” e outras medidas
tendentes a mellorar a eficacia e as garantías dos procesos de avaliación, revisión e reclamación” (anexo II).
Manifestamos o noso compromiso de seguir colaborando coa devandita vicerreitoría e mais co Servizo de
Organización Académica sobre o particular, pois entendemos que unha coidada incorporación das modificacións e das novidades suxeridas neste documento
poden ser determinantes para poñer couto á inxustiza, á
irracionalidade e mesmo á prepotencia que se seguen a
dar nalgúns ámbitos. Ao tempo que se estarían a incrementar as garantías nos procesos de avaliación, revisión
e reclamación para o conxunto do alumnado, produciríanse avances decisivos sobre as posibilidades reais de
estudo para quen teña a condición de estudante a tempo parcial.

• Sobre a precariedade laboral e a escaseza de PDI
e PAS. Sendo consciente de que ben pouco se pode
facer sobre esta importante cuestión desde unha humilde valedoría universitaria dunha pequena universidade
como a UDC, pois as normas e os recursos que se precisan son esencialmente alleos e, polo tanto, quedan en
boa medida á marxe das competencias da nosa oficina,
entendo que denunciar a perda de calidade universitaria (unha das competencias atribuídas aos valedores universitarios) ligada á escaseza e á precariedade do persoal na UDC pode sumar un pequeno grao de area na
defensa dun modelo de universidade pública de calidade con todos os grandes beneficios que iso comporta para o conxunto da sociedade. Analizar a situación e
facer as recomendacións oportunas ao respecto será un
dos meus últimos compromisos para o remate do meu
segundo e derradeiro mandato como valedor universitario da Universidade da Coruña.
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PRESENTACIÓN
PERANTE O CLAUSTRO

A memoria anual sobre a xestión realizada durante o
curso académico 2017/18, xunto cos obxectivos para o
curso 2018/19, foi posta a disposición dos claustrais con
máis dunha semana de antelación a que tivese lugar a
sesión do Claustro Universitario, o 14 de decembro de
2018.

A presentación da memoria perante o Claustro remata detallando un decálogo de carencias ou problemas (na
súa meirande parte de carácter parcial ou puntual) que
se están a producir e que preocupan especialmente na
Oficina do Valedor Universitario. Así, amósase a preocupación do valedor universitario por:

Na exposición perante o Claustro (logo da presentación das liñas xerais orzamentarias para o ano 2019 polo
vicerreitor de Economía, Infraestruturas e Sostibilidade),
comézase por destacar como a notable escaseza de
financiamento e a falla ou a obsolescencia da lexislación
en aspectos moi relevantes se converten nos principais
problemas que están a levar ás universidades públicas
españolas, en xeral, e ao sistema universitario galego,
en particular, a unha situación de auténtica emerxencia.

1. Que se sigan a dar resultados de avaliación nalgunhas materias que non parecen compatibles con criterios
de racionalidade.

Tras diversas consideracións ao respecto, recollidas
no limiar da memoria, e tras sinalar que unha parte das
carencias ou despropósitos que sofre a institución universitaria pode ser amplificada ou mitigada no seo de
cada universidade, procédese á presentación dun breve
resumo dos datos relativos ás actuacións levadas a cabo
pola valedoría universitaria ao longo do curso 2017/18,
destacando as principais recomendacións e suxestións
realizadas a distintos órganos de goberno para que velen
polo cumprimento das normas ou para que procedan á
súa adaptación ou mellora.
Deseguido, e á marxe do labor diario de resolver como
mellor corresponda cada consulta, queixa, reclamación ou calquera outra situación que se presente, sinálanse como principais obxectivos para o curso 2018/19
os seguintes: a) A procura de avaliacións sempre xustas e equitativas e de adaptacións para facer realmente posible os estudos a tempo parcial, comprometéndonos a seguir colaborando coa Vicerreitoría de Oferta
Académica e Innovación Docente tras o recente envío
dun detallado escrito de suxestións de modificación das
Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións; b) O amparo ás vítimas de violencia de xénero no ámbito universitario, con iniciativas que mesmo
pretenden provocar modificacións lexislativas para posibilitar o traslado inmediato das vítimas (alumnas, PDI
e PAS) a outras universidades, en caso necesario; c) A
denuncia da perda de calidade universitaria ligada á escaseza e á precariedade laboral do PDI e do PAS.

2. Que unha parte substancial do profesorado e algúns
responsables de centros e departamentos non acaben
de asimilar que a condición de estudante a tempo parcial é tan legal como a de estudante a tempo completo.
3. Que haxa quen condicione a avaliación na 2.ª oportunidade á asistencia á maioría das clases na 1.ª e á
achega durante esta de traballos ou memorias que moi
ben poderían completarse ou realizarse para a 2.ª.
4. Que a UDC non dispoña aínda dun regulamento
que considere todo tipo de acoso moral.
5. Que a UDC siga sen dispoñer dun gabinete psicosocial.
6. Que se estean a dar casos de estudantes estranxeiros que se matriculan en estudos para os que, pola súa
propia natureza, se require dun coñecemento da lingua
que non posúen.
7. Que prevaleza aínda, nalgunhas áreas de coñecemento, a antigüidade ou mesmo o autoritarismo na elección de materias para a distribución da docencia, sen
atender preferentemente á especialización docente de
cada profesor/a.
8. A falla de implicación do profesorado dalgunhas
áreas de coñecemento na cobertura urxente da docencia das materias cando se producen baixas ou vacantes
inesperadas.
9. A lentitude na emenda dalgunhas deficiencias ou
desaxustes detectados na RPT do PAS.
10. Que haxa profesorado que encadee ano tras ano
contratos precarios sen un horizonte de estabilidade.
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GASTOS NA OFICINA DO
VALEDOR UNIVERSITARIO (2018)

CRÉDITO INICIAL

3.000,00

Axudas de custo

552,22

Gastos de viaxe

1922,06

Cotas

225,00

Atencións protocolarias e representativas

195,00

TOTAL GASTOS

ANEXO 1

2.894,28
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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 74

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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