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En compliment del que disposa l’article 131.b dels Estatuts de la Universitat Jaume
I de Castelló i l’article 4 de la Llei 2/2003 de la Generalitat Valenciana, es presenta al
Claustre i al Consell Social el preceptiu informe sobre les actuacions realitzades en
matèria de la seua competència per part la Sindicatura de Greuges durant el curs acadè-
mic 2006/2007.

L’objecte formal del tràmit legal que avui es porta a terme és sotmetre a la consi-
deració general les disfuncions advertides en ocasió de la tramitació de les diverses
queixes o consultes plantejades. Ara bé, l’objectiu últim que amb això es persegueix
no és oferir una relació de greuges que acabe per transmetre a la comunitat universi-
tària una impressió de conflictivitat que, per fortuna, es revela falsa. Més prompte al
contrari, la presentació del cas particular no té cap altra pretensió que ser el punt de
partida de l’exercici de racionalitat que a tots ens competeix realitzar com a universita-
ris compromesos amb la millora de la vida acadèmica. Difondre la confiança en el poder
de l’argumentació és, sens dubte, la part més noble de la missió que a la Sindicatura
se li encomana, perquè amb això es possibilita una cultura universitària capaç d’in-
troduir canvis que tenen la virtut de no ser impostos de dalt a baix, sinó de baix a
dalt, com a fruit d’un procés de reflexió col·lectiva basat en la primacia del raona-
ment. 

Des de la Sindicatura ens esforcem cada dia per contribuir a aqueix objectiu i, un
any més, hem d’insistir en el fet que tal tasca no seria possible sense la permanent
col·laboració que sempre ens ha prestat el Consell de Direcció i la resta d’òrgans de
govern de la Universitat Jaume I. L’agraïment ha de fer-se extensiu a tots els membres
de la comunitat universitària que han confiat en nosaltres i ens han ajudat en la presa
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de decisions i en la seua ulterior posada en marxa. En aquesta comesa han tingut una
participació singular Mª José Casanova, Vicente Mora i Raquel Sanahuja, de la dedi-
cació i paciència de la qual som tots tributaris.

Castelló de la Plana, 31 de juliol del 2007

10
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El present informe comprèn l’activitat exercida per la Sindicatura de Greuges durant
el curs acadèmic 2006/2007, si bé les dades que reflecteix recullen exclusivament
les actuacions realitzades entre l’1 de setembre del 2006 i el 31 de juliol del 2007 a fi
d’ajustar-se a la metodologia seguida per la Secretaria General per a l’elaboració de
la memòria anual de la Universitat i possibilitar d’aquesta manera que les dades refe-
rides a l’actuació d’aquest òrgan siguen idèntics en ambdós documents. 

Com en anys anteriors, hem optat per separar les intervencions atenent la diver-
sa naturalesa de l’activitat exercida. En virtut d’això, en un primer grup apareixen reflec-
tides aquelles queixes que han motivat la incoació d’expedient. El segon grup acull les
consultes dirigides a la Sindicatura a fi de o per a demanar informació com a pas previ
a l’eventual presentació d’una queixa o bé sol·licitar un pronunciament exprés d’aquest
òrgan en relació amb algun aspecte que podia resultar problemàtic. Finalment, es deixa
constància d’aquelles altres queixes que han sigut arxivades per raons distintes en
cada cas i, així mateix, s’indiquen altres actuacions realitzades en el si de la nostra
universitat que, a pesar de no tenir el seu origen en la presentació d’una reclamació
formal, pretenen contribuir a millorar el funcionament de la institució.

Al seu torn, sota la rúbrica «Actuacions externes» s’agrupa un conjunt heterogeni
d’actuacions que tenen en comú ser de les que s’han realitzat com a institució repre-
sentativa de la nostra comunitat universitària en l’àmbit extern.

11
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II.1. EXPEDIENTS

A continuació s’inclou un resum dels informes de cada un dels expedients trami-
tats. No obstant això, no apareixen detallats els casos en què, amb la sol·licitud prèvia
de la persona afectada, s’ha estimat pertinent atorgar a l’expedient el caràcter de matè-
ria reservada.

Expedient núm. 1 2006/2007
Criteris d’avaluació 

Sol·licitant: estudiant 
ESTCE
Data d’entrada: 11-07-2006

Assumpte
Còmput de les qualificacions d’una assignatura.

Resum
Un estudiant es dirigeix a través d’un missatge de correu electrònic a la Sindicatura

de Greuges en què planteja el cas d’haver suspès una assignatura a pesar que la mitja-
na aritmètica és de 5,5 (exàmens teòric i pràctic). Ens indica que en el programa no s’es-
pecifica clarament com es computen les qualificacions i que tampoc li consta que s’haja
especificat de forma verbal per part del professorat de l’assignatura. Després de parlar
amb l’alumne, comprovar el programa de l’assignatura, altres dades rellevants, i realit-
zar altres consultes, ens posem de nou en contacte amb ell per a explicar-li que deses-

13
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timem la seua queixa perquè, encara que la mitjana aritmètica de les seues qualifica-
cions és de 5,5 punts, no ha pogut demostrar el nivell suficient de coneixements en el
part teòrica, requisit que apareix específicament esmentat en els criteris d’avaluació. 

Resultat: es desestima la queixa.

Expedient núm. 2 2006/2007
Gestió de la informació institucional 

Sol·licitant: estudiant 
FCHS
Data d’entrada: 11-07-2006

Assumpte
Deficiències en la gestió de la informació institucional.

Resum
Un estudiant es queixa de la falta d’informació en relació amb les noves dates de

realització d’un curs, així com sobre la possible convalidació d’aquest per un crèdit
de lliure elecció segons es va confirmar verbalment als estudiants al Centre.

S’ha alterat la data de celebració i el tríptic no aporta informació detallada.
Es fan les gestions oportunes per a aclarir tots aquests extrems i es torna a reco-

manar que es faça constar clarament en la publicitat si el crèdit ja l’han aprovat els
òrgans competents o si només hi ha una sol·licitud pendent de ser resolta, la qual cosa
comporta la possibilitat que no s’atorgue el dit crèdit. 

Resultat: favorable. Es recull la informació sol·licitada.

Expedient núm. 3 2006/2007
Avaluació acadèmica: criteris d’avaluació

Sol·licitant: estudiant
FCHS
Data d’entrada: 23-07-2006

Assumpte
Discrepàncies amb un dels criteris d’avaluació aplicats.

14
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Resum
Un estudiant que es troba a l’estranger, mitjançant el correu electrònic contacta amb

aquesta Sindicatura de Greuges i manifesta la seua disconformitat amb la qualifica-
ció atorgada per una professora per l’aplicació d’un criteri d’avaluació que no apareix
entre els publicats en el Lleu. 

A fi de poder contrastar amb la professora corresponent les dades que l’alumne ens
facilita, sol·licitem de l’estudiant la seua autorització per a trencar la confidencialitat i
donar a conèixer el seu nom a la professora per a veure el seu examen. Aquesta auto-
rització mai se’ns facilita. L’alumne ens demana que posposem les actuacions perti-
nents fins que ell torne de la seua estada a l’estranger. Ja que passa el temps i continuem
sense notícies seues en la Sindicatura, des d’ací ens posem en contacte amb l’alum-
ne per a comprovar que desisteix de la seua sol·licitud, i es pot tancar l’expedient.

No obstant això, ja que s’ha constatat l’aplicació de criteris parcialment diferents
dels publicats, es recomana al docent responsable que faça constar el dit criteri en el
programa de l’assignatura.

Resultat: desfavorable. 

Expedient núm. 4 2006/2007
Convocatòria d’examen

Sol·licitant: estudiant 
ESTCE 
Data d’entrada: 28-07-2006

Assumpte
Coincidència de dates d’exàmens.

Resum
Un estudiant reclama perquè coincideixen en data i hora la realització de dos

exàmens. L’estudiant ho sol·licita per escrit i parla amb els professors, i no rep contes-
tació expressa relativa a la possibilitat d’un canvi i, en aquest cas, informació sobre el
procediment que s’ha de seguir en tals casos. Per això, acudeix a la Sindicatura de
Greuges.

Després de diverses gestions, es comprova que, a pesar del que manté l’estudiant,
els exàmens són de distint curs i semestre, per la qual cosa no pertoca accedir al canvi
de cap de les dues dates d’examen.

Resultat: desfavorable. 
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Expedient núm. 5 2006/2007
Gestió de projectes d’investigació

Sol·licitant: PDI 
ESTCE 
Data d’entrada: 07-09-2006

Assumpte
Discrepàncies sobre la imputació de despeses a càrrec d’un projecte d’investigació.

Resum
Els professors responsables d’un projecte d’investigació discrepen del mode en què

el departament a què pertanyen ha decidit imputar algunes despeses corrents (fona-
mentalment telèfon, material d’oficina i despeses de reprografia) al referit projecte, en
el desenvolupament del qual participen membres que no pertanyen a l’UJI. La imputa-
ció es realitza de manera estimativa.

S’arriba a l’acord de justificar documentalment la despesa i, en funció de l’anterior,
portar a terme la imputació amb xifres reals. En tot cas, els membres de l’UJI del projec-
te quedaran subjectes al mateix règim que qualsevol altre PDI propi, per la qual cosa
no s’imputaran les seues despeses corrents al compte del projecte investigador. 

Resultat: favorable. 

Expedient núm. 6 2006/2007
Condicions del lloc de treball

Sol·licitant: PAS 
Serveis Centrals
Data d’entrada: 14-09-2006

Assumpte
S’al·lega l’existència de condicions de treball especialment penoses i se sol·licita

que tal extrem es prenga en consideració per a fixar el complement específic.

Resum
El sol·licitant es queixa de les condicions «penoses» en què desenvolupa el seu

treball, la qual cosa, després de l’estudi de la documentació que aporta la persona inte-
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ressada, motiva una visita personal de la Sindica al lloc on el treballador desenvolu-
pa les seues funcions, així com una entrevista amb el vicerector encarregat del parti-
cular.

Així mateix, se sol·licita a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM)
informe global sobre les condicions dels llocs on s’exerceix el treball i, especialment,
les referides a ventilació, neteja, presència-absència de goteres, il·luminació, càrre-
gues que s’han de desplaçar, etc.

L’OPGM conclou el seu informe estimant que «les condicions del local són correc-
tes encara que millorables». 

La Sindicatura demana informació del vicerector competent i a altres universitats
públiques a fi de constatar la catalogació i funcions de llocs equiparables, amb el resul-
tat que ni en el si de la nostra institució ni en la resta d’universitats públiques valencia-
nes es contempla l’assignació d’un complement específic com el que reclama el
sol·licitant.

La Sindicatura comunica al reclamant el resultat de les seues gestions i es compro-
met a promoure les millores necessàries perquè la tasca s’exercisca en millors condi-
cions. 

El reclamant rebutja la mediació de la Sindicatura en aquests termes i sol·licita l’ar-
xiu de l’expedient per estimar que la solució que se li ofereix resulta contrària als
seus interessos.  

Resultat: desfavorable.

Expedient núm. 7 2006/2007
Estades en pràctiques

Sol·licitant: estudiant 
FCHS
Data d’entrada: 02-10-2006

Assumpte
Realització de les estades en pràctiques en un centre amb què, per causes alienes

a l’estudiant, no va arribar a signar-se el corresponent conveni.

Resum
Un alumne presenta una proposta per a la realització de les estades en pràctiques en

un centre estranger amb el qual no hi ha signat el corresponent conveni de cooperació.

17
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No obstant això, les persones i òrgans encarregats de la gestió del Pràcticum III
donen el vistiplau a la realització de les pràctiques, i es compromet la institució a gestio-
nar la signatura del conveni. 

Així les coses, l’alumne realitza les pràctiques i quan torna a la Universitat presen-
ta una memòria que no mereix l’aprovació dels responsables del Pràcticum. L’estudiant
al·lega en la seua defensa –i la dada consta com a certa– que una memòria de semblants
característiques presentada per a la superació del Pràcticum II va merèixer la qualifi-
cació d’excel·lent. Així mateix, l’estudiant acredita la inexistència d’infraestructures bàsi-
ques al lloc de realització de l’estada que, com ara l’accés a Internet, li haurien possibilitat
mantenir una relació més fluida amb el tutor i, d’aquesta manera, ajustar la memòria
als objectius que no va estimar aconseguits la comissió examinadora.

D’altra banda, de les actuacions realitzades per la Sindicatura resulta que ni el
conveni s’ha signat, ni s’han realitzat les gestions administratives necessàries per a
arribar a la signatura, sense que en cap moment s’haja comunicat a l’estudiant que
estava realitzant una estada sense cobertura normativa.

Després de diverses reunions amb el tutor de l’assignatura, la degana del centre,
i la responsable de l’OCIE, s’arriba a una solució de consens mitjançant la qual es
pretén compensar els avatars administratius que van marcar l’estada en pràctiques i,
al mateix temps, permeta avaluar si l’estudiant ha adquirit els coneixements i compe-
tències que constitueixen l’objectiu últim de l’esmentada estada.

L’acord, signat per totes les parts implicades, contempla, entre altres prescripcions,
la necessitat realitzar un breu període de pràctiques en un centre espanyol i la presen-
tació d’una nova memòria.

Resultat: favorable.

Expedients núm. 8 i 9 2006/2007 (acumulats)
Biblioteca: condicions del préstec 

Sol·licitants: PDI 
FCJE i FCHS
Data d’entrada: 25-09-06 i 16-05-07

Assumpte
Un conjunt de professors integrants del mateix grup d’investigació, així com un

docent d’un centre diferent dels anteriors, dissenteixen del límit numèric establit per
al préstec de documents.
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Resum
S’acumulen tres expedients que porten causa del límit que la nostra universitat ha impo-

sat en relació amb el nombre de documents del Centre de Documentació que pot tenir cada
docent, la superació del qual implica la denegació de qualsevol altra sol·licitud. 

Després de demanar les dades necessàries, es constata que el límit va ser esta-
blit per acord del Consell de Direcció núm. 53, de 3 de maig, ratificat en el celebrat el
dia 17 d’octubre del 2006. El nombre d’exemplars de què es pot disposar ascendeix
a 75 documents i la seua fixació va ser conseqüència d’un estudi realitzat pels audi-
tors d’AENOR que va evidenciar la necessitat imposar certes restriccions a l’ús priva-
tiu dels fons bibliogràfics a fi que puguen estar disponibles per al conjunt de la comunitat
universitària. 

Es constata l’existència d’un elevat volum de documents que obren en mans del
PDI per períodes de temps molt prolongats, així com la circumstància que no tots els
requeriments de devolució són atesos adequadament, la qual cosa motiva la queixa
d’altres investigadors que necessiten el material no disponible. De la mateixa manera,
ha de fer-se constar l’entrada en la Sindicatura de consultes dels estudiants relatives
a la manera d’aconseguir algun exemplar dels fons bibliogràfics que es troba en prés-
tec permanent.

A la vista del que s’ha exposat, la Sindicatura comparteix la necessitat establir algun
tipus de límit a la possessió dels fons bibliogràfics.

Resultat: es desestimen les queixes, si bé s’informa el director del Centre de
Documentació per si estima convenient tractar el tema en la Comissió de Biblioteca a
fi d’aconseguir el major consens possible sobre la necessitat de fixar un límit i, si escau,
debatre sobre la major o menor adequació de l’establert actualment. 

Expedient núm. 10 2006/2007
Qualitat docent: gestió de les queixes 

Sol·licitant: PDI 
FCJE 
Data d’entrada: 21-11-06

Assumpte
Un professor sol·licita l’empara de la Sindicatura per entendre que el tractament

que s’està fent de la queixa presentada pels estudiants no és adequat i, a més, compro-
met la seua honorabilitat. 
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Resum
Els estudiants presenten una queixa col·lectiva en la qual no sols critiquen el mode

d’impartir docència o els criteris d’avaluació, sinó que formulen acusacions genèriques
de tracte discriminatori contra el professor afectat. 

La direcció del departament informa el professor implicat però sense que s’impul-
se concretament cap acció destinada a estudiar la situació, analitzar les raons que moti-
ven el descontentament i exigir un aclariment respecte a les acusacions contingudes
en l’escrit. 

Es mantenen entrevistes amb el docent afectat, el delegat dels estudiants i la perso-
na que dirigeix el departament.

Posteriorment, se celebra una reunió presidida per la persona que ostenta la direc-
ció del departament, la que ocupa la direcció de titulació, els representants dels estu-
diants i el professor implicat En la dita reunió, el docent es compromet a flexibilitzar un
dels criteris d’avaluació, alhora que els estudiants demanen excuses públiques per les
acusacions, i aclareixen el sentit del que s’ha manifestat per escrit. 

Resultat: s’aconsegueix un acord entre els afectats.

Expedient núm. 11 2006/2007
Incentius PDI 

Sol·licitant: PDI 
FCJE 
Data d’entrada: 13-11-06

Assumpte
Baremació de càrrec de gestió a l’efecte d’incentius

Resum
Un professor presenta una reclamació formal perquè no se li ha computat a l’efec-

te d’incentius en el sistema propi l’exercici d’un càrrec representatiu.
Es realitzen les comprovacions oportunes i es posa de manifest que era un error

particular a causa del fet que el departament a què pertanyia en aqueix moment va
oblidar comunicar aqueix extrem.

Es corregeix l’error i s’estima la seua queixa.

Resultat: favorable
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Expedient núm. 12 2006/2007
Relacions personals

Sol·licitant: PAS 
Serveis Centrals
Data d’entrada: 24-11-06

Assumpte
Falta de respecte entre companys.

Resum
Un membre del PAS presenta una queixa formal pel tracte irrespectuós que ha rebut

d’un company.
Constatada la veracitat de tal extrem, des de la Sindicatura s’insta a l’ofensor a

demanar disculpes a la persona ofesa, qui estima satisfactòria la solució aconseguida. 

Resultat: favorable.

Expedient núm. 13 2006/2007
Funcionament d’òrgans col·legiats

Sol·licitant: estudiants 
FCHS, FCJE i ESTCE
Data d’entrada: 29-11-2006

Assumpte
Irregularitats en el funcionament d’un òrgan de gestió representatiu

Resum
La Sindicatura intervé a petició de tots els membres d’un òrgan de gestió represen-

tatiu a fi de conciliar posicions referides al funcionament correcte de l’òrgan. 
Per aquest motiu, es mantenen múltiples reunions amb cada un dels sectors enfron-

tats a fi d’aclarir els aspectes legals de funcionament que han de ser imperativament
acatats per totes les parts. Al mateix temps, es consensuen altres aspectes relatius
al normal desenvolupament de les activitats encomanades a tal òrgan que, a pesar de
no estar reglats, requereixen subjectar-se a patrons de funcionament estables i ser
respectats per tots els integrants.
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Tots els implicats es comprometen formalment davant la Sindica de Greuges a
respectar i a fer respectar el que es pacta.

Resultat: favorable. 

Expedient núm. 14 2006/2007
Relacions personals

Sol·licitant: estudiant 
Serveis Centrals
Data d’entrada: 29-11-06

Assumpte
Tracte poc deferent a un estudiant.

Resum
Una estudiant interposa una queixa respecte del tracte rebut per una funcionària

d’aquesta Universitat. 
L’entrevista mantinguda amb ambdues persones evidència que va haver-hi un

malentès, raó per la qual s’aconsegueix l’acord de presentar-se disculpes i aclariments
mutus.

Resultat: a satisfacció de les parts.

Expedient núm. 15 2006/2007
Normativa de compensació

Sol·licitant: estudiant 
Serveis Centrals
Data d’entrada: 19-12-06

Assumpte
Es desestima la sol·licitud de compensació.

Resum
Una estudiant interposa una queixa formal perquè no s’ha admès la seua instància

de compensació, a pesar que la interessada afirma reunir els requisits per a sol·licitar-la.
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D’acord amb el que disposa l’article 1 de la Normativa de compensació, únicament
s’ha de tenir pendent de superar una sola assignatura i haver esgotat totes les convo-
catòries de l’assignatura de la qual se sol·licita la compensació. 

Després del detingut estudi de l’expedient es comprova que l’estudiant no ha esgo-
tat les quatre convocatòries de l’assignatura, encara que per una sèrie de circums-
tàncies, ella va creure raonablement que sí que ho havia fet.

Se li aclareix la situació i, ja que l’error no és imputable a la universitat, se li infor-
ma que en efecte concorre la causa de no admissió. 

Resultat: desfavorable.

Expedient núm. 16 2006/2007
Carnet universitari

Sol·licitant: PAS 
Serveis Centrals
Data d’entrada: 18-01-07

Assumpte
Disconformitat amb l’emissió del carnet universitari vinculat a una entitat

bancària.

Resum
En Sindicatura té entrada una queixa relativa al fet que la nostra Universitat emeta

i impose un carnet amb el logotip d’una entitat bancària.
La Sindicatura s’inclina per estimar la queixa, tenint en compte, abans que res, que

es tracta d’un document d’ús obligatori per a realitzar tràmits de diversa naturalesa i,
a més, pressuposa el coneixement de les dades del titular del document per l’entitat
que l’emet.

Per aqueixa raó, recomana al vicerectorat competent que estudie el mode de perme-
tre que aquells membres de la comunitat universitària que ho desitgen puguen sol·lici-
tar l’emissió d’un carnet universitari sense vinculació amb cap entitat privada. 

Resultat: favorable. S’accepta la recomanació.
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Expedient núm. 17 2006/2007
Convocatòria extraordinària

Sol·licitant: estudiant 
ESTCE
Data d’entrada: 19-01-07

Assumpte
Denegació de convocatòria extraordinària.

Resum
Una estudiant presenta una queixa relativa al fet que se li ha denegat una convo-

catòria extraordinària a què sembla tenir dret.
Ulteriors gestions evidencien que la interessada es va equivocar en demanar la

convocatòria extraordinària, raó per la qual es desestima la queixa. Va sol·licitar convo-
catòria de les assignatures que s’avaluaven mitjançant examen final però va deixar de
fer-ho respecte a aquelles que segueixen un sistema d’avaluació continuada.

A pesar de la desestimació de la queixa, s’insta al Vicerectorat de Docència a impul-
sar la modificació de les instàncies de sol·licitud de convocatòries perquè resulte clar
que el que se sol·licita és ser avaluat, independentment que hi haja o no hi haja examen
final. Amb l’actual format, l’estudiant pot confondre sol·licitud de tornar a ser avaluat
amb sol·licitud d’examen final.

Resultat: desfavorable encara que motiva recomanació.

Expedient núm. 18 2006/2007
Estudiant amb necessitats especials

Sol·licitant: estudiant 
FCHS
Data d’entrada: 29-01-07

Assumpte
Estudiant de perfil no convencional que requereix un especial tracte per part del

professorat.

Resum
Un estudiant presenta una queixa relativa al fet que un sector del professorat no

pren en compte les dificultats visuals que l’impossibiliten realitzar les proves d’ava-
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luació ordinàries. Així mateix, l’estudiant al·lega un tracte vexatori i discriminatori per
part de diversos serveis de la Universitat.

Després de diverses investigacions es descarta que açò últim estiga tenint lloc i,
quant a la primera queixa, es posa el fet en coneixement de l’USE, on es fan càrrec de
l’assumpte i adopten mesures satisfactòries segons el parer d’aquest òrgan. No obstant
això, l’estudiant es mostra insatisfet amb la solució aconseguida.

Resultat: insatisfactori per al reclamant. 

Expedient núm. 19 2006/2007
Compensació (convocatòria extraordinària)

Sol·licitant: estudiant
FCJE
Data d’entrada: 02-02-07

Assumpte
La inexistència d’un termini específic per a sol·licitar la compensació per als alum-

nes de plans a extingir dilata durant quasi un any l’obtenció del títol a pesar que l’afec-
tat ja no té possibilitat d’examinar-se i reuneix els requisits per a obtenir la compensació.

Resum
Un estudiant sol·licita l’obertura d’un termini extraordinari per a sol·licitar la compen-

sació d’una assignatura pertanyent a un pla a extingir de la qual l’afectat ja no té possi-
bilitat d’examinar-se.

L’estudiant reuneix els requisits per a sol·licitar la compensació després de supe-
rar una altra assignatura pendent en la convocatòria de desembre. Amb els terminis
actuals hauria d’esperar a octubre pròxim per a sol·licitar la compensació.

En passats cursos acadèmics, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica va proposar,
a instàncies de la Sindicatura, al Consell de Direcció l’obertura d’un terme extraordina-
ri per a casos idèntics al que motiva la queixa, la qual cosa va ser acordada en la sessió
núm. 36 del dia 10 de desembre del 2004 i en la núm. 85 del dia 23 de febrer del 2006.

La Sindicatura entén que les circumstàncies que van motivar l’acord del Consell
segueixen vigents i això aconsella que aqueix mateix òrgan es pronuncie en el sentit
que ho va fer en el curs acadèmic anterior. 

Consultats els degans de la FCJE, la FCHS i el director de l’ESCT, tots es pronun-
cien a favor de la proposta de la Sindicatura.
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S’eleva una recomanació en aqueix sentit al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica
i en la sessió núm. 23 del dia 30 de gener del 2007 s’acorda l’obertura d’un termini
extraordinari per a sol·licitar la compensació. 

Resultat: favorable.

Expedient núm. 20 2006/2007
Qualitat docent 

Sol·licitants: estudiants 
ESTCE
Data d’entrada: 20-02-2007

Assumpte
Reclamació col·lectiva dels estudiants relativa a la qualitat docent.

Resum 
Els estudiants presenten una queixa col·lectiva en què fan constar el seu descon-

tent amb el mode en què s’imparteix docència i s’avalua una assignatura. Les línies
generals a què respon la referida queixa són, resumidament exposades, les següents:

1. Disparitat entre els coneixements i destreses que se’ls transmeten i els que se’ls
exigeixen en l’avaluació.

2. Excés de continguts en relació amb els crèdits assignats. 
3. Falta de disponibilitat del docent, ja siga amb caràcter general (incompliment

de tutories i, paral·lelament, negativa a atendre’ls fora d’aqueix horari), ja siga per a
atendre les especials necessitats dels estudiants de perfil no convencional (estudiants
que treballen, que resideixen fora de la nostra comunitat autònoma, etc.). 

4. Passivitat del docent davant les queixes formulades pels representants del grup.
5. Carència d’aptituds pedagògiques.

La Sindicatura, després d’una valoració general sobre la credibilitat de la queixa,
va instar els estudiants a elaborar un document en què, d’un costat, se sistematitzen
els problemes que al seu parer, existeixen i, d’un altre, se suggerisquen possibles solu-
cions que impliquen un compromís tant de docents com d’estudiants. Després de la
supervisió del document, es va suggerir la conveniència d’una reunió entre una repre-
sentació dels estudiants i el professor implicat, la qual es va desenvolupar de manera
tensa i improductiva. 
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Davant aqueix estat de coses, es va promoure una reunió dels reclamants amb les
persones responsables de la direcció del departament i de la titulació. Ambdós òrgans,
després d’entrevistar-se amb el docent afectat i constatar diversos extrems que confir-
men la solidesa de la reclamació, mantenen diferents reunions destinades a analitzar
les possibles causes del problema, així com les solucions que podien adoptar-se. 

En el curs del procés es decideix proposar al docent l’adopció de determinades
mesures que puguen conduir a resoldre el problema detectat. Finalment, totes les parts
acorden que durant el pròxim curs acadèmic la docència de l’assignatura a què es refe-
reix la queixa la impartisca un professor distint. 

La Sindicatura dóna suport a l’acord aconseguit i agraeix a totes les persones i
òrgans implicats la seua col·laboració i la seua bona disposició al diàleg. Als estudiants
cal agrair l’impuls que la seua queixa representa per a la millora de la qualitat docent.
Així mateix, mereix especial esment el compromís institucional assumit per la direc-
ció del departament i pels responsables de la titulació, perquè la seua decidida i respon-
sable intervenció va ser determinant per a trobar una via de solució del conflicte. De la
mateixa manera, al professor implicat es desitja agrair molt especialment la flexibilitat
demostrada i la seua generosa disposició a assumir la solució que la majoria va esti-
mar més idònia per a resoldre el problema.

Resultat: favorable.

Expedient núm. 21 2006/2007
Relacions personals

Sol·licitant: PDI 
ESTCE
Data d’entrada: 05-03-2007

Assumpte
Falta d’entesa entre membres del PDI.

Resum
Un membre d’un equip d’investigació acudeix a la Sindicatura a fi que aquest òrgan

realitze tasques de mediació dirigides a millorar el clima de convivència entre els
integrants d’un equip d’investigació. 

Els principals problemes afecten la fixació de l’horari laboral, les condicions de segu-
retat i higiene en el treball i les decisions relatives a les despeses que poden imputar-
se al pressupost assignat al projecte en qüestió.
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La Sindicatura comença per descartar l’existència d’incompliments en la normati-
va que regeix aquest tipus de relacions, atès que, si n’hi havia, això obligaria a rebut-
jar la mediació com a mecanisme de solució. Resolt l’anterior, es mantenen diverses
reunions fruit de les quals és l’adopció de diversos acords sobre els temes objecte de
conflicte.

Resultat: favorable.

Expedient núm. 22 2006/2007
Criteris d’avaluació 

Sol·licitants: estudiants 
ESTCE
Data d’entrada: 06-03-2007

Assumpte
Reclamació col·lectiva dels estudiants relativa a la fixació i aplicació dels criteris

d’avaluació.

Resum
Els estudiants presenten una queixa col·lectiva en què fan constar el seu descon-

tent amb els criteris d’avaluació imposats, ja que, al seu parer, hi ha una clara dispa-
ritat entre els coneixements i destreses que se’ls transmeten i els que se’ls exigeixen
en l’avaluació. De la mateixa manera, objecten que l’ambigüitat dels esmentats crite-
ris ha motivat la seua aplicació selectiva, així com l’existència de processos de revi-
sió poc clars. 

La Sindicatura reconeix que l’establiment dels criteris d’avaluació pertany al nucli
del dret a la llibertat de càtedra, per la qual cosa es manifesta incompetent per a proce-
dir a una revisió d’aquests. Per tant, pel que fa a la primera part de la queixa s’acon-
sella els estudiants debatre l’assumpte amb els responsables docents (professor,
departament i titulació) a fi d’analitzar si resulta acadèmicament aconsellable variar els
dits criteris o si, al contrari, el que pertoca és mantenir-los, amb la possibilitat d’intro-
duir canvis en la impartició de la docència o, si escau, amb l’adopció d’una nova orien-
tació metodològica per a abordar la preparació de l’assignatura.

Quant a la segona part, la Sindicatura estima parcialment la queixa per entendre
que els criteris en qüestió resulten de difícil comprensió, per la qual cosa s’insta al
professor afectat perquè els aclarisca per al pròxim curs acadèmic. El professor accep-
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ta la recomanació i porta a terme els aclariments dels criteris en el període d’actualit-
zació de programes en el Lleu.

Resultat: estimació parcial de la queixa.

Expedient núm. 23 2006/2007
Relacions personals

Sol·licitant: PAS 
FCJE
Data d’entrada: 24-04-2007

Assumpte
Falta d’entesa entre membres del PAS.

Resum
Un membre del PAS acudeix a la Sindicatura a fi que aquest òrgan realitze tasques

de mediació dirigides a millorar el clima de convivència entre les diferents persones
que treballen en el mateix servei. 

Els principals problemes afecten la distribució de les tasques i a la falta d’entesa
en relació amb qüestions diverses que repercuteixen negativament en tots els afectats
i poden afectar el bon funcionament del servei.

Després de descartar l’existència d’una situació d’assetjament laboral, que obli-
garia a rebutjar la mediació com a mecanisme de solució, es mantenen diverses reunions,
fruit de les quals és l’adopció de diversos acords sobre els temes objecte de conflic-
te. Concretament, i amb el beneplàcit del director del centre i dels vicerectorats compe-
tents, s’acorda portar a terme una nova redistribució de les funcions i una separació
d’espais que possibilite la millora del clima de treball.

Resultat: favorable. En tràmit d’execució.

Expedient núm. 24 2006/2007
Distribució de POD

Sol·licitant: PDI 
FCJE
Data d’entrada: 07-05-07
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Assumpte
Distribució de la docència assignada a una àrea de coneixement.

Resum
Dos professors sol·liciten la mediació de la Sindicatura a fi d’arribar a un acord rela-

tiu a la distribució del POD. 
Després de diferents reunions, els docents aconsegueixen l’acord següent: assu-

meixen que correspon al Consell del Departament concretar els criteris aplicables
per a l’elaboració del POD i la consegüent assignació de docència. Així mateix, accep-
ten que la dita matèria pertany a les facultats d’autoorganització dels departaments, de
manera que l’elecció dels referits criteris és discrecional. De la mateixa manera, reco-
neixen la necessitat de contribuir perquè tals criteris siguen objectius i generalitzables. 

En aquest sentit, es renuncia a presentar propostes formulades exclusivament a
partir dels criteris de jerarquia i antiguitat, a fi d’evitar la reserva d’assignatures per
temps indefinit. Per aqueixa raó, es comprometen a complementar els dits criteris amb
altres de naturalesa distinta.

Per al cas concret del POD corresponent al curs acadèmic 2006/2007 i en tant que
afecta l’assignatura ..., les parts acorden a partir d’aquesta mateixa data la seua rota-
ció bianual entre tots els membres de l’àrea, començant pel de major antiguitat, entre
els qui encara no l’han impartida. Per aqueix ordre es podrà procedir a la seua elecció
en anys successius, corrent el torn de qui opte per no impartir-la i passant la dita possi-
bilitat d’elecció a la persona següent. El professor que opte per impartir aquesta assig-
natura haurà d’assumir també la docència de l’assignatura optativa ….

En prova de conformitat, les parts afectades signen aquest document, que rubri-
quen també la resta de membres de l’àrea en senyal d’acceptació de l’acord, oficiant
la Sindica de Greuges com a tercer que acredita que els firmants han arribat lliurement
a l’acord i porten a cap conscientment l’acte de la seua signatura.

Resultat: favorable.

Expedient núm. 25 2006/2007
Avaluació acadèmica: custòdia de documents 

Sol·licitants: estudiants 
ESTCE
Data d’entrada: 28-05-2007
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Assumpte
Diversos estudiants al·leguen la pèrdua per part d’un professor de les pràctiques

de laboratori.

Resum
Els reclamants addueixen la pèrdua de diverses pràctiques de laboratori, així com

el fet d’haver posat tal extrem de manifest davant el professor encarregat en el perío-
de destinat a revisió de les qualificacions en advertir que no havien sigut valorades
totes les que es diuen presentades. 

Se’ls indica la conveniència de tractar novament l’assumpte amb el professor avalua-
dor de les pràctiques i, subsidiàriament, amb la persona encarregada de coordinar
l’àrea de coneixement o, si no n’hi ha, amb qui ocupe la direcció del departament.

Esgotades sense èxit les gestions que es proposen des de la Sindicatura, s’acu-
deix de nou a aquest òrgan, on la sindica de Greuges rep tots els estudiants afectats
a fi de precisar certs extrems. Després de diverses gestions, es conclou que la quei-
xa presentada té aparences de versemblança, perquè d’allò que s’ha actuat s’infereix
que no cal descartar el que les pràctiques s’extraviaren com a conseqüència del seu
dipòsit a la zona destinada a caseller de professors. 

La sindica acorda amb el professor encarregat de les pràctiques, el coordinador de
l’àrea i el director del departament, la realització d’una prova de conjunt per a avaluar
si en efecte els estudiants estan en possessió dels coneixements a l’adquisició dels
quals anaven destinades les pràctiques en qüestió. 

De l’esmentada proposta informa el director del Departament als afectats assen-
yalant dia, hora i lloc per a la realització de la prova.

Els estudiants fan arribar el seu agraïment a tots els professors que han possibili-
tat aconseguir la solució referida. 

La Sindicatura aprofita el tràmit per a recomanar al departament que es dispose
que l’entrega dels treballs es realitze personalment al docent o, si escau, mitjançant
dipòsit a la secretaria del departament.

Resultat: favorable.

Expedient núm. 26 2006/2007
Concursos de PDI: requisits d’accés 

Sol·licitant: PDI 
FCHS
Data d’entrada: 28-05-07
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Assumpte
Requisits d’accés a places d’ajudant i ajudant doctor.

Resum
Dos professors associats presenten una reclamació formal després de ser-los comu-

nicat que si es presenten a les places d’ajudant convocades pel departament a què
pertanyen seran exclosos ab initio del concurs en virtut del que disposa l’art. 10 del
Decret 174/2002.

Fonamenten el greuge en el fet que la nova LO 4/2007 no contemple tal requisit obsta-
tiu, així com el que tal precepte no impedira l’accés a aqueix tipus de places d’altres perso-
nes en les seues mateixes circumstàncies. Així mateix, s’al·lega que en una altra universitat
pública valenciana s’ha estimat que tal precepte resulta derogat per la LO 4/2007. 

S’informa els reclamants que, sense perjudici de millor criteri, s’entén que el precep-
te en qüestió segueix vigent i no pot estimar-se derogat pel que disposa la LO 4/2007.
Això no impedeix reconèixer que la norma és materialment i formalment qüestionable
ja que al seu discutible contingut cal afegir l’excés en què sembla haver incorregut la
Generalitat Valenciana en desenvolupar la norma general imposant requisits addicio-
nals per a l’accés a la funció pública no previstos en aquesta última. A pesar de tot, i
en absència d’altres actuacions, el precepte continua sent norma vigent i, per tant, de
compliment obligatori. D’altra banda, la Sindicatura respecta la decisió adoptada per
qualsevol altra universitat en l’exercici de la seua pròpia autonomia, la qual cosa, no
obstant això, no l’obliga a compartir el criteri.

Pel que fa a l’existència de diferències de tracte sense justificació, la Sindicatura infor-
ma de la impossibilitat d’al·legar la il·legalitat com a terme de comparació, alhora que es
comprova que el criteri general utilitzat a l’UJI ha sigut el que ara s’impugna, el qual resul-
ta acreditat per l’examen de les llistes definitives d’admesos i exclosos. L’excepcional inapli-
cació de tal criteri porta causa d’un error material, en un cas, i d’una interpretació flexible
del que disposa l’art. 10 del Decret 174/2002, en un altre. En aquest últim cas, es va crear
la ficció d’entendre que el pas ho era des de la figura de professor associat LRU, figura no
afectada per la impossibilitat de contractació a què es refereix el precepte i que era l’ocu-
pada per l’implicat de manera ininterrompuda abans del seu pas a contractat laboral. 

Així les coses, la Sindicatura es posa a disposició del departament i de l’àrea de
coneixement a què van referides les places a fi que ens facen arribar les propostes que
puguen estimar útils a l’efecte d’una possible renegociació d’aquestes abans que aques-
tes isquen a concurs. Després de diverses converses s’opta per mantenir l’actual estat
de coses, i es considera tancat l’assumpte.

Resultat: desfavorable.
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Expedient núm. 27 2006/2007
Doctorat: calendari i programes

Sol·licitant: estudiant 
FCJE
Data d’entrada: 19-06-07

Assumpte
Publicitat dels programes i calendari de doctorat.

Resum
Un estudiant presenta una queixa relativa al fet que un departament ometa l’obli-

gació de donar publicitat als programes i calendari de doctorat. Això obliga les perso-
nes matriculades a dirigir-se a cada un dels professors per a recopilar la informació.

Es constata la veracitat del que al·lega i se sol·licita al departament responsable
que done publicitat institucional de tots els aspectes relatius al programa de doctorat.

La queixa formal se suma a moltes altres queixes informals relatives a idèntica
problemàtica, per la qual cosa s’informarà el vicerectorat competent a fi que s’adopten
les mesures oportunes perquè els estudiants de tercer cicle puguen conèixer amb ante-
lació suficient tota la informació acadèmica rellevant.

Resultat: favorable. 

Expedient núm. 28 2006/2007
Disciplina acadèmica 

Sol·licitant: PDI 
FCJE
Data d’entrada: 25-06-07

Assumpte
Comportament indecorós d’un estudiant amb un docent.

Resum
Un professor rep un correu de contingut indecorós enviat des del compte de correu

d’un alumne de l’UJI i es dirigeix a la Sindicatura a fi que els òrgans universitaris tinguen
coneixement del fet i adopten les mesures que estimen pertinents.
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Després de realitzar les comprovacions de rigor, es posa el fet en coneixement del
Vicerectorat d’Estudiants i acorden ambdós òrgans que siga la Sindicatura qui prosse-
guisca les actuacions i, a la vista d’aquestes, eleve als òrgans de govern la recomana-
ció que, al seu parer, pertoque.

Se cita l’estudiant implicat a una compareixença davant la Sindicatura de Greuges
per a donar-li l’oportunitat de ser escoltat abans d’adoptar qualsevol decisió relativa a
la possible obertura d’un expedient disciplinari. En el dit tràmit, l’estudiant al·lega que
el dia dels fets va oblidar tancar el seu correu mentre anava a esmorzar amb un company,
per la qual cosa atribueix a un tercer l’autoria de l’escrit. No obstant això, es dóna la
circumstància que l’estudiant era coneixedor de l’ús fraudulent que s’havia realitzat del
seu correu i del contingut ofensiu del missatge, a pesar de la qual cosa no va conce-
dir al fet la transcendència que òbviament tenia. En el seu descàrrec al·lega la seua
pròpia immaduresa i el nerviosisme propi de les hores prèvies a un examen, extrem
que, sense perjudici del seu relatiu valor, resulta ser cert.

D’altra banda, la versió exculpatòria resulta ratificada per l’estudiant que va
acompanyar l’implicat, i aquell signa una declaració en aquest sentit després de
ser prèviament advertit de les conseqüències que podrien derivar-se d’un eventual
fals testimoni. D’altra banda, del visionat de les càmeres del centre de documen-
tació no resulta possible extraure cap conclusió relativa a la identitat de la perso-
na que, segons la versió de l’estudiant afectat, va suplantar la seua personalitat i
va enviar el correu.

A la vista d’aquestes actuacions, la Sindicatura no pot descartar que siga certa
la versió de l’estudiant en qüestió, raó per la qual s’acorda que aquest aclarisca
els detalls de l’incident davant el docent afectat i demane disculpes pel fet de no
haver procedit en aquest sentit en l’instant mateix en què es va adonar del que
havia ocorregut.

Prèvia consulta del professor afectat, la Sindicatura aconsella el docent avaluar
l’estudiant en qüestió davant la impossibilitat que siga un altre docent qui valore les
activitats que, com a part del sistema d’avaluació continuada pel qual es regeix l’as-
signatura en qüestió, han sigut de naturalesa presencial i, per tant, no són suscepti-
bles de valoració per un tercer. Davant tal circumstància, aquest òrgan estima que
la possible pèrdua de la imparcialitat formal és menys onerosa per a l’estudiant que
el sotmetiment d’aquest a un nou procés d’avaluació regit necessàriament per crite-
ris distints. 

Resultat: insatisfactori per al reclamant.
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Expedients acumulats núm. 29, 30 i 31 2006/2007
Postgrau: informació institucional

Sol·licitant: estudiants 
ESTCE i FCJE
Data d’entrada: 03-07-07

Assumpte
Publicitat institucional de les activitats i data d’entrega de treballs en un postgrau

coordinat per l’UJI.

Resum
Queixes relatives al fet que un departament encarregat de la coordinació d’un màster

ometa l’obligació de donar publicitat amb antelació suficient al calendari d’activitats i
data d’entrega dels treballs. Això obliga els matriculats a dirigir-se a cada un dels profes-
sors per a recopilar la informació.

Es constata la veracitat del que al·lega però un dels reclamants sol·licita de la
Sindicatura que paralitze qualsevol acció fins a l’entrega i qualificació dels treballs que
han d’avaluar-se al setembre. 

S’estima la queixa però es posterga l’actuació. Passat el termini, s’informarà el vice-
rectorat competent a fi que s’adopten les mesures oportunes perquè els estudiants de
postgrau puguen conèixer amb antelació suficient tota la informació acadèmica relle-
vant.

Resultat: favorable.

Expedient núm. 32 2006/2007
Beca de postgrau: estatut jurídic

Sol·licitant: estudiant 
FCHS
Data d’entrada: 24-07-07

Assumpte
Estatut jurídic de les beques de postgrau.
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Resum
A través del Racó de la Solidaritat, se sol·licita l’empara de la Sindicatura davant la

negativa de la persona que dirigeix el projecte d’investigació a concedir a una becà-
ria de postgrau vacances estivals. Així mateix, segons refereix la becària afectada, des
de l’inici de la beca se li ha obligat a recuperar les hores corresponents a dissabtes,
diumenges i la resta de festius, de manera que s’ha vist compel·lida a duplicar –o, fins
i tot, triplicar– l’horari diari establit en la convocatòria.

Atès que el professor responsable del projecte està de permís en una universitat
estrangera, així com la circumstància de suscitar-se el problema pocs dies abans de
l’inici de les vacances, s’opta per informar l’afectada d’allò que es disposa amb caràc-
ter general en l’art. 5.2 del RD 63/2006, de 27 de gener, pel que s’aprova l’estatut del
personal investigador en formació, així com sobre els criteris generals que regeixen la
concessió de beques de postgrau en la Universitat Jaume I.

D’altra banda, la Sindicatura entén que el fet que, en efecte, la beca concedida
no represente una relació laboral no pot suposar que el règim vacacional aplicable haja
de ser de pitjor condició que el de la resta de treballadors, alhora que l’exclusió del
personal investigador en formació del règim laboral té la seua raó de ser per a afavo-
rir la seua dedicació a l’estudi i no perjudicar drets que ningú discuteix que concorren
en qualsevol relació de prestació de serveis.

En consideració de tot l’anterior, i sense perjudici que la convocatòria res diga sobre
el règim vacacional, la Sindicatura, després de consultar amb el cap de Servei de
Docència i Estudiants, entén que escau emetre informe favorable referent a la sol·lici-
tud formulada, sense perjudici que corresponga a les parts aclarir els termes d’exer-
cici del dret en funció del pla de treball i interessos de tots els afectats.

De la mateixa manera, s’eleva una recomanació formal al Vicerectorat de Postgrau
a fi que en futures convocatòries de les beques de col·laboració es faça constar expres-
sament quin és el règim de vacances, permisos i llicències dels beneficiaris. 

Resultat: favorable. Pendent de ser tancat definitivament després de conversar perso-
nalment amb el professor responsable del projecte. 

II. 2. SELECCIÓ DE CONSULTES

La Sindicatura atén diàriament qualsevol membre de la comunitat universitària que
necessite obtenir informació com a pas previ a l’eventual presentació d’una queixa. De
la mateixa manera, s’evacuen com a consultes els requeriments formals que normal-
ment des d’òrgans de direcció se’ns dirigeixen a fi de conèixer l’opinió de la Sindicatura
en relació amb assumptes acadèmics.
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Les referides consultes no es registren llevat que es tracte de consultes formals o
l’interessat ho sol·licite expressament. No obstant això, hem optat per seleccionar les
que estimem més significatives, ja siga per la matèria sobre la qual versen, o per l’as-
siduïtat amb què es produeixen.

Consulta 1 - 2006/2007 
Pràcticum: autorització i avaluació

Formulada per coordinadors del Pràcticum
FCHS

Resultat de la consulta

1. Sobre designació de tutors 
De conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de les estades en pràc-

tiques (aprovada pel Consell de Govern núm. 16 de 14 de juliol del 2005), la designa-
ció del professorat tutor és competència dels consells de departament, escoltats els
coordinadors d’estades en pràctiques (art. 20.2). 

Per tant, a les àrees no els correspon en sentit estricte cap funció directa en el
nomenament dels tutors. Això, però, no obsta que la seua qualificada opinió puga ser
feta valdre davant el respectiu consell de departament en la sessió destinada a resol-
dre el dit nomenament, on es podran exposar els arguments que avalen la designa-
ció que, si escau, es propose. Per consegüent, encara que la normativa no diu res
sobre el que en la consulta es denomina «recusació d’un tutor», cal entendre que l’es-
mentat consell de departament és el lloc indicat per a mostrar l’eventual disconformi-
tat amb una determinada proposta.

2. Sobre funcions i deures dels tutors
Les funcions dels tutors vénen detallades en l’article 21 de la normativa específi-

ca i, per tant, no cal reiterar-les.
No obstant això, per a atendre a la concreta consulta formulada, pertoca subrat-

llar que els tutors estan obligats a subjectar la seua actuació a les línies i criteris gene-
rals elaborats per la Comissió de Titulació i els coordinadors de pràctiques. És a aquests
òrgans als qui la normativa confereix la competència per a marcar els continguts i crite-
ris de desenvolupament i avaluació, i és deure del tutor dur a terme la seua tasca amb
subjecció a aquells (vid. articles 20.2 i 20.4 i article 21.e).
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3. Sobre avaluació del Pràcticum
Els criteris d’avaluació de les estades en pràctiques correspon fixar-los a la Comissió

de Titulació a proposta dels coordinadors d’estades en pràctiques, als quals compe-
teix elaborar el programa de l’assignatura, on han de reflectir-se els esmentats crite-
ris d’avaluació.

Els dits criteris han de ser clars i precisos, de manera que permeten que l’alum-
nat conega amb la necessària certesa i prèviament al moment de l’avaluació els parà-
metres d’acord amb els quals serà qualificat. Una vegada publicats en el Lleu, tenen
caràcter vinculant i, per tant, resultaria inadmissible que aquests foren alterats per volun-
tat del professorat tutor. 

Consulta 2 - 2006/2007 
Quinquennis: període computable

Formulada per PDI
FCJE

Resultat de la consulta
La Sindicatura, sense perjudici de millor criteri, estima que l’expressió «període

docent» continguda en l’art. 2.3.c del RD 1986/1989, de 28 d’agost, es pot entendre,
i així s’ha d’entendre, en un sentit que autoritze a computar com a tal el temps durant
el qual, prèvia la realització dels tràmits oportuns per a obtenir la venia docendi, s’ha-
ja impartit docència mentre es gaudia d’una beca de FPI.

No obstant, l’anterior criteri no pot pretendre’s que vincule els serveis jurídics d’una
altra universitat en què es trobe prestant serveis la persona que, pertanyent encara a
la nostra comunitat acadèmica, formula la consulta.

En tot cas, la Sindica es compromet a traslladar el seu parer a la persona que ocupa
el càrrec de defensor universitari a la universitat on començarà a prestar serveis el
consultant.

Consulta 3 - 2006/2007 
Actuació aconsellable davant la sospita de còpia d’examen

Formulada per un director de departament
FCHS
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Termes de la consulta
Pot deixar-se de qualificar o qualificar amb un zero l’examen quan es crega que

l’estudiant ha copiat?

Resultat de la consulta
La circumstància de si un estudiant ha copiat l’examen no es configura com un

element tècnic subjecte a la valoració de l’òrgan avaluador i regit pel principi de la discre-
cionalitat tècnica. Al contrari, constitueix un dada objectiva que necessita d’una prova
plena de la seua realitat a càrrec de qui invoca el fet.

Per tant, només després de la deguda acreditació podria tenir incidència en la
valoració de l’exercici. En tals casos, la qualificació de zero és, segons el parer de
la Sindicatura, una qualificació adequada sempre que s’haja respectat tot el que s’ha
indicat.

En tot cas, pertoca subratllar que als efectes probatoris al·ludits no basten les meres
sospites o conjectures. És més, només en supòsits de manera flagrants estima aquest
òrgan que pot prescindir-se de la instrucció d’un expedient disciplinari a fi de conèi-
xer la realitat dels fets.

Consulta 4 del 2006/2007 
Repetició de la votació en Consell de Departament 

Formulada per un professor ajudant
FCHS

Termes de la consulta
Escau tornar a votar quan resulta que la informació transmesa en el moment de

realitzar la votació per un òrgan de la Universitat Jaume I era errònia?

Resultat de la consulta
Considerat com provat que l’error existeix, la qual cosa correspon provar-ho a la

part que ho al·lega, convé distingir segons l’error siga imputable o no a la persona que
el produeix. 

En aquest cas, si són exactes els termes en què es formula la consulta, resulta que
l’error es va produir a conseqüència de la informació transmesa als membres del Consell
per un òrgan universitari, la qual cosa permet entendre que aquells no han infringit la
diligència exigible, que, a més, és menor quan es tracta de persones no especialitza-
des.
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Establit l’anterior, cal sostenir que la voluntat de l’òrgan s’ha vist viciada per l’error
al·legat, la qual cosa, atès l’ajustat resultat de la votació, aconsella la repetició d’aques-
ta, ja que el resultat pot veure’s alterat substancialment.

II.3. ASSUMPTES ARXIVATS

II.3.1 Assumptes no admesos a tràmit
Com en anys anteriors, no han sigut admeses a tràmit aquelles reclamacions que

reunien una d’aquestes tres condicions: a) mancar manifestament de fonament, b) trac-
tar-se de queixes anònimes o pretendre el reclamant que es mantinguera l’anonimat a
pesar de tractar-se d’una queixa contra una persona concreta i determinada i c) instar
de la Sindicatura l’exercici de funcions diferents de les que la normativa li assigna.
En tals casos, l’actuació de la Sindicatura s’ha limitat a informar el reclamant de les
raons per les quals no s’admetia la queixa presentada. 

El nombre d’assumptes que ha rebut aquest tractament ascendeix a vuit. 

II.3.2. Assumptes arxivats després de realitzar diligències
Al marge de l’anterior, la Sindicatura ha arxivat altres queixes que, tot i haver

sigut admeses a tràmit, han motivat diverses diligències però no han culminat amb una
resolució sobre el fons per desistiment exprés o tàcit del reclamant.

El nombre d’assumptes que han merescut aquest tractament ascendeix a quatre.

II.4. ALTRES ACTUACIONS INTERNES

Junt amb la tramitació d’expedients i consultes, la Sindicatura de Greuges ha portat
a terme en el si de la nostra universitat una pluralitat d’actuacions el comú denomina-
dor de les quals ha sigut tractar de servir a la transparència en la gestió i a la millora
de la qualitat dels diferents serveis universitaris. 

Entre les dites actuacions mereix destacar-se la col·laboració d’aquest òrgan en la
modificació de la normativa d’avaluació.
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Davall aquesta rúbrica s’agrupen un conjunt heterogeni d’actuacions que tenen en
comú ser de les que s’han realitzat com a institució representativa de la nostra comu-
nitat universitària en l’àmbit extern. 

Entre les referides activitats cal destacar l’assistència a diverses jornades univer-
sitàries relacionades amb la millora de la qualitat i els efectes dels processos d’harmo-
nització sobre matèries que de seu ja ocupen especialment la tasca dels defensors
universitaris. 

En l’àmbit internacional destaca la labor que realitza l’European Network of
Ombudsmen in Higher Education (ENOHE). Concretament, la IV Trobada va tenir
lloc a Zuric al maig del 2006, estructurat entorn de les tres taules següents: «Dependency
and responsability in supervisory relationships»; «Globalization and commercialization
in higher education» i «Process-oriented approaches to ombudsing: outcome and bench-
marking». Al seu torn, la V Conferència celebrada a Amsterdam al maig del 2007 va
centrar els seus debats entorn de les ponències següents: «The ombudsman as the
watchdog of the educational process»; «Fraud and plagiarism»; «Counseling, student
office and ombudsman: how do they relate?»; «University administration and transpa-
rency: a contradiction per se?» i, finalment, diversos tallers relatius a la naturalesa multi-
cultural de la moderna universitat europea.

En l’àmbit nacional, un any més, mereixen un esment singular la Trobada en la
Universitat Rovira Virgili de Tarragona dels defensors universitaris de l’Espai Lluís Vives,
així com la IX Trobada Estatal de Defensors que va tenir lloc a les universitats d’Alacant
i Elx en el mes d’octubre del 2006, les principals conclusions de les quals es recullen
en les línies següents.

41

III. ACTUACIONS EXTERNES DE LA
  SINDICATURA DE GREUGES

Sindicatura val.qxd  22/10/2007  12:30  PÆgina 41



CONCLUSIONS DE LA MESA DE TREBALL NÚM. 1: CONFIDENCIALITAT

Coordinen: 
Joan Miró Ametller (Universitat de Girona)
Purificación Fenoll Hach-Alí (Universitat de Granada)
Artur Juncosa Carbonell (Universitat Ramon Llull)

Introducció
Entre les característiques principals de la figura del defensor universitari destaquen la

seua independència i el caràcter confidencial de la seua labor. En introduir la figura del
defensor universitari, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, establia
que la seua funció consisteix a vetlar pels drets i les llibertats dels membres de la comuni-
tat universitària i que les seues actuacions, dirigides a contribuir a la qualitat del sistema
universitari, no estan sotmeses a mandat imperatiu de cap instància universitària i es regei-
xen pels principis d’independència i autonomia. Així ho han recollit els Estatuts de les distin-
tes universitats quan han regulat la figura del defensor. Per a desenvolupar les seues funcions
en un clima de plena confiança de la comunitat universitària, una de les condicions inhe-
rents a la figura del defensor és, molt sovint, la confidencialitat en la comunicació entre els
qui visiten l’oficina del defensor i el mateix defensor i, per tant, la seguretat en el tractament
i la conservació dels documents generats en el curs de les actuacions del defensor.

Les oficines del defensor universitari treballen amb documents escrits i fitxers infor-
màtics que afecten persones i que contenen noms i dades confidencials. Aquests docu-
ments, en principi, es guarden a l’arxiu de la mateixa oficina o als ordinadors del defensor
i dels seus col·laboradors administratius.

Hi ha una legislació sobre dades personals, sobre el tractament i conservació de la
documentació administrativa i sobre patrimoni històric. Són la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 994/1999,
d’11 de juny, que aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatit-
zats que continguen dades de caràcter personal; la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol; les orientacions que puga
donar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la legislació pròpia de cada comu-
nitat autònoma (que també poden tenir les seues pròpies agències de protecció de
dades o el seu equivalent).

Confidencialitat, intimitat i anonimat
La confidencialitat és un dels principis bàsics que inspiren l’actuació dels defensors

universitaris, mentre que la intimitat és un dret fonamental reconegut expressament
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com a tal en l’article 18.1 de la Constitució espanyola. Una vulneració del principi de
confidencialitat no té necessàriament que implicar una lesió del dret a la intimitat, enca-
ra que pot portar-la aparellada. El dit respecte del dret a la intimitat és també aplicable
al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, reconegut per la
Constitució en l’article 18.4, i que pot resultar afectat amb independència o en concu-
rrència amb els anteriors.

La confidencialitat no exigeix, d’altra banda, l’anonimat. De fet, les queixes presen-
tades davant els defensors universitaris no poden ser anònimes, encara que sí que són
confidencials.

El concepte d’interès legítim i el principi de confidencialitat. Casos especials
Perquè el defensor universitari puga intervenir, la persona que presenta la queixa

ha de ser membre de la comunitat universitària i demostrar que té un interès legítim en
l’assumpte que presenta. No és infreqüent, no obstant això, que es dirigisquen al defen-
sor pares, nuvis, amics, etc.

La qüestió no sembla en principi problemàtica, però hi ha casos en què el defen-
sor no té més remei que accedir a contactar amb aquestes persones intermèdies. Es
tractaria d’identificar aquells casos en què, sempre de manera excepcional, la dita
actuació poguera estar indicada (alumnes malalts o que gaudeixen de beques en l’es-
tranger, etc.).

En certs casos, el desenvolupament de les gestions realitzades pel defensor pot
semblar contradictori amb el principi de confidencialitat. Són casos en què resulta difí-
cil, o fins i tot impossible, al defensor universitari defensar els drets dels membres de
la comunitat universitària que a ell es dirigeixen, sense que l’òrgan administratiu arri-
be a conèixer la identitat d’aquells (problemes relacionats amb avaluació d’exàmens,
casos en què, abans d’arribar el problema al defensor, els peticionaris es van signifi-
car en gran manera davant l’òrgan administratiu, etc.).

D’altra banda, la confidencialitat sembla més vulnerable quan la queixa ve signa-
da per un col·lectiu de persones, ja que en la confecció d’aqueixos escrits d’adhesió,
el normal és que algunes persones se signifiquen més que altres i resulte difícil mante-
nir la reserva.

Es tracta, doncs, com en els casos anteriors, de dissenyar protocols d’actuació que
permeten preservar en la mesura que siga possible la confidencialitat en aquests i altres
supòsits, o almenys advertir les persones que presenten la queixa dels possibles riscos.

La confidencialitat pot quedar també exposada a través de la correspondència envia-
da pel defensor universitari, per a la qual cosa s’han de prendre tota una sèrie de precau-
cions, tant amb relació a la persona interessada com respecte de l’òrgan administratiu
implicat.
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Tipus d’informació
Típicament, l’oficina del defensor rep diversos tipus de documents relacionats amb les

actuacions del defensor: queixes, denúncies, sol·licituds de mediació… Una bona part
d’aquesta informació té caràcter confidencial. Es pot dir que les parets de l’oficina del defen-
sor escolten, però no parlen. No obstant això, de tots els casos es realitza un informe escrit.

Com s’ha dit, no tota la informació és absolutament confidencial. Si un investiga-
dor presenta una queixa sobre un treball que comporta una actuació prop del respon-
sable del grup d’investigació, serà inevitable plantejar el problema i apareixeran noms,
encara que tot, en principi, quede restringit entre dues persones o com a màxim dins
de l’àmbit del grup.

La informació pot ser estrictament individual o col·lectiva. Per exemple, si un grup
d’alumnes o becaris presenta una reclamació hauran de tenir-se en compte els drets
de cada un dels membres del grup.

Encara que confidencial, no és obvi que el tipus d’informació que arriba a l’oficina
del defensor haja de ser tractat com a informació secreta, excepte potser certs aspec-
tes de caràcter molt personal que, generalment i per raons de sentit comú, probable-
ment no es recullen per escrit o és informació que es destrueix sense passar a l’arxiu.
No obstant això, un document referit al funcionament d’una entitat pública que es conser-
ve no serà per sempre inaccessible. Entre moltes altres possibilitats de petició de permís
per a accedir a certa documentació bastarà citar la investigació històrica.

Per això, també han de considerar-se en el marc de la confidencialitat la segure-
tat dels arxius, els sistemes de destrucció de documents i la seua conservació.

Tipus de documents i tractament de fitxers
Una part de la documentació a l’oficina del defensor s’escriu sobre paper. En alguns

casos es tracta d’esborranys, que es destrueixen. No obstant això, hi ha documents
definitius que s’arxiven com si es tractara d’un expedient.

També hi ha documentació sobre suport informàtic a l’ordinador del mateix defen-
sor i en els del seu equip administratiu.

Les universitats han començat a adaptar-se al reglament de mesures de seguretat
de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, aprovat per Reial
decret (1999), i a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades. El dit reglament defi-
neix els usuaris dels arxius, els procediments que han d’aplicar-se, les responsabilitats
de les persones que tenen arxius d’aquest tipus a càrrec seu i estableix nivells de segu-
retat per a tractar els dits fitxers. Com es resumeix en el quadre adjunt, quan els fitxers
contenen dades de caràcter personal que permeten avaluar la personalitat d’un indivi-
du, els correspon el nivell mitjà. Si les dades es refereixen a ideologia, origen racial,
salut, etc., els correspon el nivell alt.
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Característiques dels arxius segons el tipus de dades

El responsable del fitxer ha d’implantar una normativa de seguretat que contempla-
rà aspectes com ara les normes que cal respectar, les funcions i obligacions del perso-
nal, el procediment de notificació d’incidències, de realització de còpies, etc. Açò s’aplica
en els tres nivells.

Sobre qualsevol fitxer que conté dades personals s’han d’adoptar almenys les mesu-
res de seguretat de nivell bàsic. Els fitxers d’aquest nivell s’han de destruir quan ja no
siguen necessaris per als fins que van motivar la seua creació.

Per al nivell mitjà de seguretat, els fitxers han de sotmetre’s a auditoria. El respon-
sable ha d’establir un mecanisme d’identificació dels usuaris que intenten accedir al
fitxer. Només el personal autoritzat pot accedir als locals on es troben els sistemes d’in-
formació, hi ha d’haver un registre d’entrada i d’eixida de suports informàtics i s’han
d’adoptar mesures per a evitar que es recupere la informació quan el suport siga rebut-
jat o reutilitzat.

En el cas del nivell alt, la informació ha d’estar xifrada si els suports es distribuei-
xen o les dades es transmeten telemàticament.

Els fitxers i tractaments de dades han de ser inscrits en un registre públic de l’Agència
de Protecció de Dades (espanyola o autonòmica).

En el curs del procés d’adaptació al reglament de mesures de seguretat, la univer-
sitat ha d’identificar i analitzar la tipologia de fitxers sensibles amb què treballa i els
riscos que poden afectar-los. El defensor és el responsable directe de la gestió dels
fitxers de la seua oficina (encara que el responsable general dels fitxers de la univer-
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sitat és la Secretari General). Entre altres coses, la universitat ha de tenir en compte
certes clàusules de confidencialitat en contractar personal i serveis.

Finalment, la universitat ha de redactar un document de seguretat propi i ha d’apro-
va i difondre les instruccions pertinents per a aplicar la seua normativa sobre protec-
ció de dades i sobre l’ús de recursos i sistemes informàtics.

És, doncs, essencial que les nostres oficines i el seu personal responguen a les exigèn-
cies dels nivells de seguretat dels documents i fitxers amb què treballen i que disposen d’equips
informàtics d’alt nivell de seguretat, de criteris, orientacions i normatives de distribució i de
conservació de documents, així com de maquinària homologada per a la seua destrucció.

Un dels temes que ha de tenir un tractament particularitzat és el de la correspondèn-
cia. D’una banda, hi ha qui fa arribar els seus escrits l’oficina del defensor utilitzant el
servei del registre; entre la documentació que presenta pot haver-hi informació confiden-
cial. D’altra banda, alguns documents escrits que ixen de l’oficina del defensor poden
estar destinats a ser llegits per una única persona. Es tractaria d’estudiar un model d’en-
viament postal que accentue en la mesura que es puga les garanties de tots els que es
relacionen amb el defensor (forma d’utilització dels segells «confidencial», «obrir en destí»,
utilització dels certificats, etc.). En aquest camp, les noves tecnologies –en particular, el
correu electrònic– introdueixen encara més la necessitat prendre precaucions.

El deure de confidencialitat en el temps: la custòdia de la documentació generada
per les actuacions del defensor universitari

El deure de confidencialitat, així com els drets a la intimitat i protecció de dades, no
s’extingeixen una vegada tancat l’expedient de queixa, sinó que es converteixen en un
deure de custòdia, tractament informàtic, conservació i, si escau, destrucció de dades i
documents dipositats a l’oficina relacionats amb el cas. Prompte o tard, la documentació
que es conserve en una oficina passarà a l’arxiu general de la institució. Els responsa-
bles dels arxius coneixen bé la seua professió i confiem justificadament en ells. Una part
de l’arxiu és confidencial i no es pot consultar… excepte si presenta una petició de consul-
ta la persona afectada o un membre del col·lectiu quan el document afecta un col·lectiu.

D’altra banda, la legislació converteix en accessibles els documents transcorreguts
50 anys del cas o 25 anys de la mort de la persona a qui es refereix.

Hi ha una experiència acumulada que es pot qualificar de secular en els professionals
de l’arxivística que transmet una vigorosa sensació de seguretat. No obstant això, la segu-
retat dels arxius informàtics presenta característiques particulars que atorguen a aquest
tipus d’arxius certes debilitats per a esmenar les quals fan falta actuacions especials.

Les universitats han instal·lat tallafocs, han reforçat els seus sistemes de segure-
tat i han creat serveis informàtics que inspiren confiança. A pesar de tot, es poden imagi-
nar fàcilment situacions en què els ordinadors poden córrer seriosos perills.
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Seguretat informàtica
Certes pràctiques, com ara obrir arxius sospitosos adjunts a missatges electrò-

nics o instal·lar programes no segurs, debiliten els sistemes de seguretat i permeten
l’accés d’usuaris no desitjats a informació privilegiada confidencial.

A més del mateix usuari, en una xarxa d’ordinadors solen existir permisos de grup
i permisos d’accés remot per a tècnics.

Hi ha altres escenaris: desprotecció incidental o accidental de carpetes d’usuaris, pèrdua
de memòries portàtils o d’ordinadors portàtils que contenen informació de nivell alt…

No s’han d’exagerar aquests perills; no és tampoc prudent deixar de tenir-los en
consideració. Les institucions com ara la universitat funcionen fonamentades en la
confiança. No obstant això, sempre pot ocórrer un incident.

Generalment, la solució a aquests problemes es troba en el respecte estricte dels proto-
cols establits pels criteris de seguretat. No obstant això, els incidents poden succeir ines-
peradament. Encara que no existisca la seguretat absoluta, pot obtenir-se un ambient informàtic
de major confidencialitat incloent als ordinadors tallafocs particulars que permeten aïllar una
subxarxa confidencial respecte a la xarxa general de la universitat, com apareix en l’esque-
ma adjunt. La subxarxa consisteix en un ordinador comú per a emmagatzemar arxius (servi-
dor) i un bessó per a les còpies de seguretat (amb possibilitat de connexió per a prevenir
accidents). Els tallafocs particulars separen la placa de comunicacions connectada a la xarxa
general de la placa connectada a la subxarxa. Si tècnicament és possible, una partició de
l’ordinador treballa amb la xarxa general i una altra, la confidencial, només amb la subxarxa.

Xarxa de confidencialitat
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Probablement, altres seccions d’una universitat –com ara el Rectorat, la Gerència,
el departament de personal…– requerisquen també un tractament particular d’accés
restringit del mateix tipus.

La difusió de la informació. L’equilibri entre el deure informar el Claustre i l’obligació de
preservar la confidencialitat.

Naturalment, la informació més confidencial no ix de l’oficina del defensor. Els
procediments que han d’aplicar-se als arxius de nivell de confidencialitat alt restrin-
geixen el trasllat i el moviment dels arxius, l’eixida de l’àmbit d’ús del qual ha de ser
registrada. 

Una de les obligacions dels defensors és la presentació de l’informe anual davant
el claustre universitari, que es complementa amb l’elaboració d’una memòria d’acti-
vitats. La pràctica de les memòries consisteix a exposar els casos preservant l’ano-
nimat, encara que hi ha detalls que, inevitablement, condueixen a la identificació, si
no de la persona, almenys del centre o departament afectats. Potser no és un incon-
venient major, perquè contribueix a reformar positivament el funcionament de la
universitat.

Distribució d’espais a l’oficina del defensor i protecció de la confidencialitat
La configuració arquitectònica i la distribució dels espais de l’oficina del defensor

universitari poden incidir directament o indirectament, positivament o negativament, en
la preservació del dret a la confidencialitat dels qui es dirigeixen al defensor.

Es tractaria de confeccionar un disseny ideal de la distribució dels espais i dels equi-
paments mínims que ha de reunir l’oficina del defensor universitari, amb vista a la protec-
ció de la confidencialitat: ubicació dins de l’entorn universitari, disponibilitat d’espais
idonis per a una atenció reservada, impermeabilitat visual de certes dependències i
accessos, configuració de les sales d’espera, etc.

Destrucció de documents
Les universitats han de disposar d’un servei de destrucció de documents que asse-

gure que l’eliminació és completa. L’eliminació de dades i d’informació pública haja de
fer-se segons les normes.

En l’actualitat, part de la documentació de l’oficina és eliminada probablement mitjan-
çant un sistema rutinari. Si la destrucció de documents es mecanitza, haurem d’orga-
nitzar-la i establir de mode més precís quins documents, a mesura que la documentació
s’acumule, han de ser destruïts per sempre. La història de la institució no és només
la història de les oficines ni de bon tros de les seues intimitats.
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Consulta de documents
La política lògica de l’oficina consisteix en no permetre cap consulta excepte la de

l’afectat que demana accés als seus propis documents, per exemple, si no es va reser-
var una còpia. No té accés, no obstant això, als restants documents que puguen formar
part del cas i que no li pertanyen, encara que ho conega perquè li ha sigut comunicat
durant les converses que ha mantingut amb el defensor.

El debat de la Mesa núm. 1
El debat sobre la confidencialitat en el si de la Mesa núm. 1 va ser summament enri-

quidor. Els participants van aportar nombroses idees i experiències personals de
gran interès que van contribuir a aclarir els problemes que planteja la pràctica de la
confidencialitat en l’actuació del defensor universitari. Així, va ser possible discutir els
termes en què es desenvolupa la labor del defensor i es van establir criteris d’orien-
tació per a millorar el seu treball.

És possible que resulte convenient que les oficines del defensor se sotmeten a
avaluació voluntària, sense detriment de la seua independència, a fi de detectar els
seus punts forts i febles i realitzar les operacions oportunes per a contribuir a la quali-
tat del sistema universitari.

La seguretat en el tractament d’arxius de dades personals és un tema d’importàn-
cia bastant alta per a ser tractat amb l’ajuda de professionals. En aquest sentit, pot ser
convenient cursar, en la vinent trobada de defensors, una invitació a un expert de
l’Agència Nacional de Protecció de Dades per a informar sobre aquest punt, així com
per a establir criteris sobre l’elaboració de la memòria anual i informar sobre l’equilibri
que ha d’existir entre el deure informar el Claustre i l’obligació de preservar el principi
de confidencialitat i els drets a la intimitat i a la presumpció d’innocència.

CONCLUSIONS DE LA MESA NÚM. 2
ASSETJAMENT PSICOLÒGIC 

Coordinen:
Ana Isabel Isidro de Pedro (Universitat de Salamanca)
Joan Miró Ametller (Universitat de Girona)
José Navarro Solé (Universitat Politècnica de Catalunya)
CONCLUSIONS

Introducció: encunyar un nom nou per a un fenomen antic
El concepte d’assetjament psicològic és conegut amb diferents noms (acaçament

laboral, mobbing, fustigació psicològica, psicoterror laboral, acaçament moral, etc.). No
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obstant això, el Diccionario de la Real Academia Española, en el seu avanç de la vinte-
na tercera edició, recull ja les accepcions acoso psicológico-acoso moral, entenent per
tal «la práctica ejercida en las relaciones personales, especialmente en el ámbito labo-
ral, consistente en un trato vejatorio y descalificador hacia una persona, con el fin de
desestabilizarla psíquicamente». Per això, i encara que el terme mobbing s’ha estès
profusament en la literatura, preferim utilitzar el vocable assetjament psicològic per a
referir-nos a aquest fenomen.

Cabrien múltiples definicions, però una generalment acceptada és la proposta per
Heinz Leyman, entenent per assetjament psicològic una situació de violència psicolò-
gica extrema exercida de manera sistemàtica (almenys una vegada per setmana) durant
un temps prolongat (més de sis mesos) per una persona o grup de persones sobre un
individu al lloc de treball. És a dir, inclouria les conductes, declaracions, sol·licituds,
etc., de caire humiliant, ofensiu, discriminatori, fustigant, intimidatori o violent que, de
forma reiterada, s’exerceixen sobre una persona en el seu àmbit laboral.

Formes en què es manifesta
Es considera que hi ha assetjament psicològic quan es presenta una o més de

les 45 formes o comportaments hostils descrits per Leyman en el seu Inventory of
Psychological Terrorization (LIPT), comportaments que poden incidir sobre distints
camps:

1. Impedir que la víctima s’expresse o es comunique:
• El superior no permet que la víctima s’expresse.
• La víctima és interrompuda constantment quan parla.
• Els companys no li deixen expressar-se.
• Els seus companys li criden, li recriminen.
• Atacs verbals i crítiques desmesurades contra el seu treball.
• Crítiques referents a la seua vida privada.
• Aterrir la víctima amb telefonades.
• Amenaces verbals.
• Amenaces per escrit.
• Evitar tot contacte amb la víctima (contacte visual, gestos, etc.).
• Ignorar la seua presència, dirigint-se exclusivament a tercers.

2. Aïllar la víctima, impedint que mantinga contactes socials:
• No parlar-li.
• No deixar que es dirigisca a ningú.
• Designar-li un lloc de treball que l’allunye i l’aïlle dels seus companys.
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• Prohibir als seus companys que li dirigisquen la paraula.
• Negar la presència física de la víctima.

3. Desacreditar la reputació personal o laboral de la víctima:
• Murmurar o calumniar-la.
• Llançar rumors relatius a la víctima.
• Ridiculitzar-la o riure’s d’ella.
• Intentar que la víctima semble una malalta mental.
• Intentar forçar-la perquè se sotmeta a un examen psiquiàtric.
• Burlar-se de les seues malalties o minusvalideses.
• Imitar els seus gestos, la seua postura i la seua veu per a ridiculitzar-la.
• Atacar les seues conviccions polítiques o les seues creences religioses.
• Burlar-se de la seua vida privada.
• Riure’s dels seus orígens o de la seua nacionalitat.
• Obligar-li a realitzar treballs humiliants.
• Monitorar, anotar, registrar i consignar el treball de la víctima de manera 

no equitativa i malintencionada.
• Qüestionar i desautoritzar les decisions de la víctima.
• Injuriar-la amb termes obscens o degradants.
• Assetjar-la sexualment (gestos o proposicions).

4. Desacreditar professionalment la víctima:
• No confiar-li cap tasca.
• Privar-la de tota ocupació i vigilar perquè no en puga trobar cap per 

si mateixa.
• Assignar-li o exigir-li tasques totalment absurdes o inútils.
• Assignar-li tasques molt inferiors a les seues competències professionals.
• Assignar-li incessantment tasques noves.
• Obligar-la a executar treballs humiliants .
• Assignar-li tasques molt superiors a les seues competències, per a poder demos-

trar la seua incompetència.

5. Comprometre la salut de la víctima:
• Exigir-li treballs perillosos o perjudicials per a la seua salut.
• Amenaçar-la físicament.
• Agredir-la físicament, però sense gravetat, a manera d’advertència.
• Agredir-la físicament.
• Ocasionar-li voluntàriament despeses per a perjudicar-la.
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• Ocasionar-li desperfectes al seu domicili o al seu lloc de treball. 
• Agredir-la sexualment.

Es tracta d’un fenomen difícil de detectar perquè en molts casos pot produir-se de
forma subtil. A més, el contingut i significació de gran part d’aquests comportaments,
actituds o omissions descrits resulta de difícil objectivació, ja que estan implicades tant
la intencionalitat de qui assetja com la percepció que té la víctima de la situació.

Conseqüències de l’assetjament psicològic
Les conseqüències afecten diversos àmbits –ja que s’estenen més enllà de les

generades a la víctima directa d’aquest– i presenten distinta naturalesa i magnitud:

1) Per a la víctima

Des del punt de vista físic
Ser objecte d’assetjament psicològic sol ocasionar distints tipus de problemes i pato-

logies físics, com ara: símptomes psicosomàtics de l’estrès (dolors en l’aparell diges-
tiu, diarrees, vòmits, dolors al pit, cefalàlgies...), trastorns del son (insomni, malsons,
son interromput...), símptomes de desgast físic (fibromiàlgies, dolors d’esquena, fati-
ga crònica, desmais...).

Des del punt de vista psicològic
La persona objecte d’assetjament psicològic presenta sovint ansietat, indefensió,

impotència, frustració, sentiments de fracàs, pèrdua d’autoestima. També pot manifes-
tar errors cognitius, creure’s incapaç de portar a terme el seu treball o d’enfrontar-se
amb ell i, fins i tot, autoatribució de la culpa. De vegades pot cercar fuga en compor-
taments substitutius de tipus compensatori o manifestament autodestructius, com ara
les addiccions. La situació pot portar a un estat depressiu i, fins i tot, al suïcidi.

Des del punt de vista social
És freqüent patir hipersensibilitat a la crítica, retraïment, evitació, aïllament, suscepti-

bilitat, desconfiança, irritabilitat, hostilitat, agressivitat, rancor, ira, desitjos de venjança, etc.
Tampoc s’han de menysprear l’impacte i les repercussions sobre les relacions amb

el seu nucli familiar i social més pròxim.

Des del punt de vista laboral
La situació sempre repercuteix negativament en aquest aspecte, i la víctima presen-

ta insatisfacció laboral, falta de motivació, descens de la productivitat. Igualment, també
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pot patir un increment de l’accidentabilitat laboral i reiterar faltes d’assistència al seu
treball…

2) Per a l’organització

Relatives al rendiment
De la situació es deriva una lògica disminució quantitativa i qualitativa de l’exerci-

ci i el rendiment i, com ja s’ha comentat, un increment de l’absentisme laboral (justifi-
cat o no) que pot tenir un important abast per a l’organització.

Relatives al clima laboral
El clima laboral resulta deteriorat i se soscaven les relacions interpersonals, resul-

tant una impossibilitat de treball en equip, minva de la cohesió grupal, de la coopera-
ció, del treball col·laboratiu, de l’eficàcia en els canals d’informació i comunicació…

Relatives a l’accidentabilitat
Ja s’ha esmentat la repercussió de l’assetjament psicològic en l’increment dels acci-

dents laborals (voluntaris o no), amb les consegüents pèrdues en la força de treball de
l’empresa, que poden arribar a ser definitives.

3) Per a la comunitat

Finalment, tampoc ha de menysprear-se l’impacte que l’assetjament psicològic té
sobre la mateixa comunitat, ja que les conseqüències econòmiques derivades són
elevades.

Perfil dels implicats
No hi ha un perfil definit de la víctima i qualsevol pot veure’s afectat, indepen-

dentment del nivell jeràrquic que ocupe en l’organització. No obstant això, són més
susceptibles de patir acaçament psicològic:

• Persones massa competents o brillants (percebudes com una amenaça).
• Persones joves amb elevada preparació que s’han incorporat recentment.
• Persones que presenten trets diferencials respecte a la resta del grup –pertan-

yents a minories o a col·lectius desprotegits, etc.– de les qual no s’accepta o es
rebutja la seua diferència.

• Persones sense una bona xarxa d’aliances o de relacions dins de l’organit-
zació.
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Pel que es refereix a l’assetjador, aquest sol reunir una sèrie de característiques:

• Professional mediocre i amb complexos.
• No experimenta sentiments de culpa.
• Narcisista.
• Que percep altres treballadors no com a companys sinó com a competidors i rivals.

D’altra banda, l’assetjament psicològic pot donar-se en qualsevol tipus d’organitza-
ció. No obstant això, acostuma a aparèixer amb major freqüència en organitzacions:

• molt reglamentades i homogènies,
• amb poca tolerància a la diversitat,
• amb forta vinculació i sentiments d’identitat compartida entre els seus membres,
• tancades, que valoren el poder i el control per damunt de l’eficàcia i la productivitat

Assetjament psicològic a la universitat
La universitat no és, en principi, una organització tancada, encara que existeixen

al seu si grups, de treball o d’influència, que reclamen als seus components una cohe-
rència particular. No obstant això, no sent la universitat una organització que sembla-
ria procliu a l’assetjament psicològic –i que fins i tot pot ser formalment rebutjat en els
seus Estatuts i algunes d’elles compten amb protocols específics d’actuació– és un
problema que no pot obviar-se i les denúncies de casos d’assetjament van en augment,
i algunes arriben a les oficines dels defensors.

Típicament, les denúncies que es presenten a la universitat es refereixen a un asset-
jament ambigu; no són exemples extrems, sinó més prompte subtils.

El més habitual és que la persona que pateix assetjament psicològic estiga –i se
senta– aïllada. És a dir, encara que existisca un possible assetjador principal –gene-
ralment un superior en l’escala jeràrquica (assetjament psicològic descendent)– la vícti-
ma constata que els seus companys refusen comprometre’s en la seua defensa, almenys
en el grau que ella desitjaria, i es decanten per ignorar la situació, mantenir-se en silen-
ci i actuar amb passivitat1 o, en altres casos, s’han aliat de forma manifesta amb l’as-
setjador. Es forma així un grup que pot actuar psicològicament sobre un treballador
durant un llarg període de forma constant. En altres casos la pressió no és sistemàti-
ca però, almenys, sembla afectar la mateixa persona encara que siga esporàdicament.
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1.  Aquest comportament dels «espectadors muts» és també marcadament perjudicial per a la vícti-
ma, atès que, objectivament, la seua salut física i psicològica es veurà més afectada com menys suports
efectius trobe (persones que li proporcionen afecte, comprensió, consell, ajuda...).
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Ha de tenir-se en compte que a la víctima d’assetjament psicològic denunciar formal-
ment la situació no li resulta, en absolut, fàcil. En general, presenta grans dificultats per
a expressar-se, verbalitzar el problema i confiar-li’l a persones «estranyes», i, junt amb
els sentiments de vergonya i culpabilitat, pot pensar que no tindrà credibilitat per la falta
de proves que aportar o de testimonis que avalen la seua denúncia. A açò hem d’afe-
gir que, habitualment, la víctima no es creu capaç de poder enfrontar-se amb el proce-
diment que desencadenaria la denúncia, unit açò a la por a patir represàlies i que la
situació empitjore encara més. D’aquesta manera, pot continuar aguantant l’assetja-
ment, sense denunciar-lo, mentre intenta pensar que, potser, el temps ho pal·liarà o
que, al cap i a la fi, les coses sempre podrien estar encara pitjor. Per la qual cosa, invo-
luntàriament, està contribuint a alimentar el problema.

Així, en molts casos quan, finalment, la persona es decideix a presentar denúncia
del cas i acudeix al defensor2 ho fa en una fase avançada del procés i està en una situa-
ció límit i desesperançada. Considera que ja ha esgotat les possibilitats que estaven a
la seua mà i fins i tot presenta una falta absoluta de confiança en què el problema puga
arribar a solucionar-se algun dia, imbuïda per una espècie de fatalisme, segons el qual
poc o res pot fer-se per a canviar la situació.3

Intervenció
Quan al defensor se li planteja una denúncia d’assetjament psicològic, és cons-

cient que es troba davant una situació summament complexa –la solució favorable de
la qual depèn d’un ampli conjunt de factors– i que requereix extremar, si és possi-
ble, el necessari context de prudència i confidencialitat que sempre ha de presidir les
seues actuacions.

• Ha d’escoltar la persona i parlar llargament amb ella, amb la calma, prudència i
sensibilitat que requereix un tema tan delicat.

• L’assetjament psicològic, a més de constituir un problema difícil de detectar i objec-
tivar, sol ser de dificultat probatòria manifesta. A més, en molts casos es tracta
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2.  Hi ha altres òrgans o serveis, més tècnics o estricament laborals, als quals pot acudir la persona
afecta, però s'ha advertit la preferència per recórrer al defensor a causa de la confiança que li proporcio-
na aquesta figura.

3.  Cal tenir en compte que, normalment, la víctima de l'assetjament psicològic no sap com pot afron-
tar el problema per a modificar el seu entorn sociolaboral i poder aconseguir un resultat efectiu.
Progressivament, tampoc va sent capaç de controlar les reaccions emocionals que li provoca el procés.
La falta d'autoeficàcia percebuda per a fer-se amb el control de la situació i el fracàs en l'afrontament del
problema i en el control de l'ansietat fan que entre en un cercle d'indefensió i desesperança i van desen-
cadenant la patologia anteriorment descrita, que s'agreuja i cronifica gradualment.

Sindicatura val.qxd  22/10/2007  12:30  PÆgina 55



d’un assetjament subtil i ambigu que comporta que la víctima pot fins i tot presen-
tar poques proves evidents, la qual cosa dificulta encara més la necessitat ser en
extrem objectiu. Per això, ha d’intentar-se objectivar al màxim i registrar els fets
fefaents.

• Intentar discriminar si realment es tracta d’assetjament psicològic o d’altres situa-
cions de tensió originada en l’àmbit laboral, com a desencontres o diferències
interpersonals, conflicte d’interessos entre dues o més persones, deficiències
en els canals d’informació i comunicació, altes exigències en el servei, tensions
sorgides producte de l’organització del treball, procediments de remodelació
que comporten canvis en les funcions, estrès laboral, síndrome d’estar cremat
(burnout), etc. En algunes d’aquestes situacions, que no constitueixen en si asset-
jament psicològic, la persona pot percebre i interpretar erròniament signes i/o
conseqüències que li poden portar a creure, de forma equivocada, que està sent
objecte d’assetjament.

En aquests altres casos, prèvia anàlisi, podrien cabre diferents camins per a trobar
la solució adequada: parlar amb el centre o servei en què s’insereix la persona, abor-
dar el vertader problema, mediació, etc.

També pot donar-se la possibilitat que es pretenga instrumentalitzar la denún-
cia, perseguint el denunciant fins espuris. Si així ho intuïm, hem d’informar-lo subtil-
ment sobre les conseqüències d’alçar una falsa acusació.

• Si creiem que realment pot tractar-se d’assetjament psicològic no cap la media-
ció ja que l’assetjament és una actuació que atempta contra la dignitat i la integri-
tat de la persona.

• En l’estudi del cas, i davant l’impacte que pot produir el testimoni punyent de la
persona, mai pot perdre’s la imparcialitat i l’obligada presumpció d’innocèn-
cia. De la mateixa manera, i com en totes les actuacions del defensor, s’ha de
cuidar la garantia de confidencialitat, extremant les mesures (amb el difícil que
això pot arribar a ser en un cas d’assetjament psicològic).

• Podem aconsellar la víctima que acudisca al Servei de Prevenció de Riscos
Psicosocials, si n’hi ha –si no existeix, cal indicar al rector la conveniència d’es-
tablir-ho tan prompte com siga possible.

Pot ser que la víctima no desitge que el tema isca de l’àmbit del defensor. No obstant
això, hem d’aconsellar la conveniència i, segons el cas, la necessitat de rebre ajuda
especialitzada, ja que un especialista li brindarà l’assessorament, el suport i l’ajuda
professional que seran claus per a enfrontar-se activament amb la situació i recobrar
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la seua salut mental i/o física. No obstant això, sempre han de respectar-se els desit-
jos de la persona assetjada i no actuar al marge d’aquests.

• En general, davant l’assetjament psicològic seria convenient que un servei espe-
cialitzat examinara el cas i també poder recórrer a un cert procediment preesta-
blit per a tractar el problema. Així, és útil establir un Protocol d’actuació en matèria
d’assetjament amb mesures preventives i pal·liatives per a canalitzar les denún-
cies i propiciar la seua solució.4

Prevenció
És evident que l’idoni és evitar l’aparició de totes maneres d’assetjament i aquest

aspecte no pot ser obviat. Així, des del punt de vista preventiu podria aconsellar-se la
conveniència d’implementar –en el cas que no existisquen encara– una sèrie de mesu-
res globals institucionals que incidiren específicament sobre la dita qüestió, (algunes
de les quals podrien quedar incloses en el Pla de salut laboral de la universitat):

• Conveniència de l’existència en cada universitat de l’esmentat Protocol d’actua-
ció en matèria d’assetjament que, a més de recollir el procediment de canalit-
zació, gestió i solució de les denúncies plantejades, inclouria mesures preventives.

• Organitzar campanyes de sensibilització contra l’assetjament psicològic, igual
que es realitzen en altres matèries de salut i seguretat en el treball.

• Crear i mantenir fonts d’informació detallades en relació amb la prevenció en matè-
ria d’assetjament i establir accions formatives i informatives que contribuïsquen
a prevenir-lo.

• Arbitrar mecanismes de detecció i informació (detecció de grups de risc, obser-
vatoris de factors propiciadors d’assetjament, etc.).

• Articular sistemes de presentació i acollida dels nous treballadors que faciliten
la seua integració en la universitat.

• Oferir als treballadors la possibilitat de formació i entrenament en relacions inter-
personals eficaces, tècniques de resolució de conflictes, tècniques d’assertivi-
tat, etc. (serveis interns de psicologia).

• També és aconsellable sol·licitar que es realitze un estudi global del clima labo-
ral. Açò també pot servir per a analitzar o estudiar una possible denúncia d’asset-
jament.
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4. Tot i que algunes universitats disposen ja d'un protocol d'actuació en matèria d'assetjament, la
major part encara no han abordat aquesta qüestió.

Sindicatura val.qxd  22/10/2007  12:30  PÆgina 57



• Realitzar una declaració institucional de compromís per a prevenir i comba-
tre l’assetjament psicològic que contribuïsca a generar una consciència col·lecti-
va contra l’assetjament i que recorde que la col·laboració i el suport de tota la
comunitat universitària són necessaris i que és una responsabilitat de tots vetlar
contra aquest tipus de conductes indesitjables.

CONCLUSIONS DE LA MESA DE TREBALL NÚM. 3: LA RESPONSABILITAT
SOCIAL DE LA UNIVERSITAT I EL PAPER DELS DEFENSORS UNIVERSITARIS

Coordinen:
Carlos María Alcover de la Hera  (Universitat Rey Juan Carlos, Madrid)
Juan Manuel López Alcalá (Universitat de Cadis)

1. Què entenem per responsabilitat social de les universitats (RSU)
La capacitat de valorar les conseqüències que tenen en la mateixa organitza-

ció, en la societat i en l’entorn las accions i decisions que prenen els responsables i els
membres de les universitats com a part de l’èxit dels objectius i metes d’aquestes. 

2. Per què és important la RSU
• Per les funcions que la societat encomana a la universitat:
• Conservació, transmissió, creació i intercanvi de coneixement i cultura.
• Transmissió i formació en valors universals.
• Contribució a la convivència i a la formació de ciutadans en una societat demo-

cràtica, participativa, solidària i lliure.
• Instrument de cohesió social.
• Progrés científic responsable.

3. Àmbits de la RSU

a) Àmbit organizacional (intern):
• Humà.
• Ambiental.
• Econòmic. 

b) Àmbit educatiu i formatiu.

c) Àmbit científic, epistemològic i d’investigació.

d) Àmbit social.
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Mentre que els àmbits a i d han sigut desenvolupats en major o menor mesura
per part de les universitats, es detecta un desequilibri pel que fa als àmbits b i c, els
quals requereixen de major atenció, anàlisi i reflexió.

Es recomana la necessitat considerar la RSU com un marc integrat d’actuació, no
com una intervenció puntual o aïllada d’un o més dels elements inclosos en aquesta.

Es destaca la importància de mantenir la consistència i l’equilibri en la utilització de
criteris econòmics i socials en els processos de presa de decisions.

4. El paper del defensor universitari en la RSU
A través de les seues memòries anuals, informes i recomanacions, així com en qual-

sevol altre tipus d’actuació:

• Sensibilitzar la comunitat universitària sobre la importància de la RSU.
• Recomanar als òrgans de govern (equips de govern, consells socials…) que poten-

cien el desenvolupament dels principis de la RSU.
• Prestar suport a les decisions i a les accions que impliquen l’assumpció de la RSU.
• Posar de manifest les carències que impedeixen o dificulten la consecució de la

RSU.
• Comprometre’s en l’exercici de la RSU en la seua pròpia activitat com a defensor.

CONCLUSIONS DE LA MESA 4a: L’ASSISTÈNCIA A CLASSE EN L’ESPAI
EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR (EEES)

Coordinen: 
Pilar Abad García (Universitat de Valladolid)
M. Teresa González Aguado (Universitat Politècnica de Madrid)

I

El document presentat i sotmès a debat en la corresponent mesa de treball va ser
elaborat, fonamentalment, tenint presents directrius emanades de documents emesos
tant per l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació (ANECA) com per la Conferència
de Rectors (CRUE).

A hores d’ara, resulta de general coneixement el fet que les universitats europe-
es, i entre aquestes l’espanyola, es troben immerses en un procés de renovació acadè-
mica convergent que culminarà amb la implantació generalitzada del ja denominat espai
europeu d’educació superior (EEES) cap a l’any 2010.
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Com també és sabut, aquest procés està basat en un sistema comparable de trans-
ferència de crèdits (European Credit Transfer System, ECTS) generador de noves pers-
pectives metodològiques i didàctiques, que prioritzen el factor «aprenentatge», que
comporten modificacions rellevants quant a futurs procediments d’avaluació basats en
paràmetres que proposen un càlcul de la relació crèdits ECTS – càrrega de treball
de l’estudiant, un dels quals seria l’assistència a classe (doc. ANECA, 2003, p. 11;
doc. CRUE, 2006, p. 3, 7).

Òbviament, en primer lloc, les conseqüències d’aquests canvis són estrictament
acadèmiques, ja que modifiquen substancialment el procés avaluatiu que queda ampliat
per a valorar creditíciament (ECTS) l’activitat acadèmica («càrrega de treball») de l’es-
tudiant; en segon lloc, variables, en funció de l’autonomia de les universitats a l’hora
d’avaluar el paràmetre «assistència a classe» (paràmetre que sol tenir en considera-
ció el «tipus de classe») (vegeu el doc. 1, 2.2). 

En aquest sentit, el breu mostratge recollit en el doc. 1 (2.2) deixa en evidència la
tendència per part de les universitats europees ja adaptades al sistema ECTS a no
postular l’«obligatorietat» d’assistir a classe, encara que aquesta sol resultar «molt
convenient» o «aconsellable» a l’hora de l’avaluació. Així mateix, s’anima l’estudiant a
adoptar comportaments de participació en classe, els quals, òbviament, suposen el
factor «presència» a l’aula.

Fins ací, breument, la qüestió acadèmica. Ara hem de preguntar-nos el més
important: com pot afectar tota aquesta qüestió a la responsabilitat que compar-
tim com a defensors universitaris?

II

Segons el nostre parer, i des del punt de vista dels DU, cal preveure que la futura/nova
situació acadèmica, generadora de tota una casuística avaluativa en funció de titula-
cions i assignatures, pot repercutir en el nombre i naturalesa de reclamacions rela-
cionades amb el procés d’avaluació (càrrega de treball de l’estudiant valorada en
crèdits ECTS).

D’altra banda, cal contemplar també la probable conflictivitat conseqüència de
l’altre component de la situació que confereix sentit a tot el procés de convergència
europea: el tema de la mobilitat discent i docent; situacions ambdues que, sens dubte,
plantejaran qüestions que hauran de ser ateses també a les oficines dels defensors
universitaris.

En conseqüència, entenem, és molt important que els DU (espanyols i europeus
conjuntament) ens sensibilitzem al màxim davant la nova situació, i, en estret contac-

60

Sindicatura val.qxd  22/10/2007  12:30  PÆgina 60



te, duguem a terme tasques en les quals hauríem de combinar, en principi, dos tipus
d’eventual intervenció: 

1. Actuacions generals: de tipus preventiu davant futurs i necessaris canvis en
les noves normatives d’ordenació acadèmica de les universitats.

2. Accions conjuntes: de previsió de conflictes i intercanvi anònim i confidencial
de dades relatives a reclamacions pròpies d’universitats ja adaptades i/o de «projec-
tes pilot», que haurem de transmetre a les universitats respectives a fi d’evitar la
seua reiteració.

Aquest procés bàsic haurà de mantenir, així mateix, la nostra atenció sostinguda,
en el sentit que les successives trobades de DU haurien de mantenir obert el debat,5

la reflexió sobre els distints aspectes i suggeriments que es vagen suscitant respecte
aquesta qüestió:

• Qüestions de garantia de la qualitat acadèmica i humana de les universitats (QA).
• Reelaboració de reglaments.
• Exigència de rigor i precisió en la proposta de projectes docents.
• Reciclatge de professorat.
• Implicació dels estudiants en el desenvolupament de competències pròpies de

les titulacions (pot potenciar l’«assistència a classe»).
• Problemàtiques associades a estudiants «no-convencionals»: treballadors, immi-

grants, discapacitats, adults els qui, després de la seua jubilació, decideixen obte-
nir una qualificació universitària (recordem la màxima associada al procés de
convergència europea del long-life learning), etc. 

CONCLUSIONS QUE FORMULA EL DR. ESPADA RECAREY EN RELACIÓ AMB
EL TEMA «L’ASSISTÈNCIA A CLASSE EN L’ESPAI EUROPEO D’EDUCACIÓ

SUPERIOR (EEES). VALORACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA A CLASSES LECTIVES»
CONCLUSIONS
Generalment, s’assumeix el principi bàsic que les noves tecnologies no seran les

úniques estructures sobre les quals s’estableix l’educació superior, perquè res podrà
reemplaçar la relació personal professor-alumne ni la forma tutelada que tot ensen-
yament universitari ha de posseir.
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5. Esta idea fue asimismo sugerida, bajo la forma de considerar la posibilidad de mantener un taller
permanente en los sucesivos encuentros estatales de DU; en el seno del pleno de la Comisión Permanente
(CP) de DU españoles celebrado el pasado 19 de enero de 2007 en la Universidad de Alcalá de Henares.
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No és estrany que, per diverses raons, l’assistència a classe es convertisca en un
tema destacat i conflictiu, perquè es tracta de l’aspecte més crític, o almenys així es
percep des del punt de vista de l’estudiant, en convertir-se en una circumstància que
pot determinar l’avaluació de l’activitat exercida durant tot un curs acadèmic.

Per això, les institucions universitàries proposen normatives que s’insereixen dins
dels reglaments interns de cada centre, normatives que han de ser clares, concretes
i, per descomptat, flexibles, i comprendre tots aquells aspectes possibles, a més de ser
conegudes pels que estan sotmesos a aquelles.

En aquest apartat les universitats mostren tantes postures concordants com diver-
gents. Vegeu si no els distints grups trobats:

I. Sense regulació específica.
II. Amb regulació específica.

a. Preceptiva per a poder realitzar exàmens.
b. Base de l’avaluació continuada, sense quantificar.
c. Base de l’avaluació continuada, quantificada.
d. Depèn del criteri del professorat.
e. Valoració fixada en el programa de l’assignatura.

Seguint pautes generals pròpies en alguns casos de la universitat i en altres direc-
tament de les titulacions específiques, aquests conserven encara una llibertat consi-
derable per a imposar els seus propis paràmetres docents.

És natural pensar que són precisament els òrgans universitaris més pròxims a la
pràctica formativa aquells amb més bases per a dictaminar les carències i necessi-
tats cada assignatura pel que fa als temaris, al nombre d’hores de pràctica, els requi-
sits de presencialitat i els criteris que s’han de seguir per a l’avaluació, però han de
donar-se a conèixer els límits en aquest exercici i els mitjans concrets per a arbitrar
davant els possibles problemes que es deriven de la presa de decisions que puguen
afectar l’alumnat i els conflictes que amb els estudiants es puguen produir en matèria
de qualificacions, terminis i vies de reclamació o obligatorietat d’assistència, per citar
casos en què el desacord sol ser més comú.

És necessari destacar una doble distinció entre teoria i pràctica. D’un costat, enca-
ra que en les normes generals de les universitats o les titulacions es done via lliure a
la no assistència, en la pràctica aquesta acaba per dependre directament dels depar-
taments propis de cada àrea de coneixement o dels professors encarregats de la seua
docència. No cal dubtar de la lògica d’aquest extrem, perquè una gran part de la forma-
ció en les titulacions o assignatures considerades tècniques es basa precisament en
l’observació i experimentació en casos reals d’actuació del futur titulat.
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Es planteja, a més, la integració en el model de qualificació universitari de l’avalua-
ció continuada, la qual cosa implica un seguiment diari de l’alumnat a través de la realit-
zació de diferents activitats que puguen donar una idea més aproximada de la seua
preparació. Encara que alguns centres ja estan posant en pràctica aquest model, convé
remarcar les possibles objeccions, com ara la impossibilitat d’assistir a classe o el dret
tradicional a la realització d’exàmens parcials o finals que permeten l’alumne superar
les necessitats formatives d’una determinada assignatura. És inevitable que a partir de
la implantació d’aquest model sorgisca el debat que davant a aquests dos postulats,
ja que, si bé el control de l’aprenentatge es basarà més adequadament en l’observa-
ció directa i continuada per part del professor, no ho és menys que l’objectiu dels estu-
dis universitaris és dotar l’alumnat d’una sèrie de coneixements teoricopràctics i habilitats
que els permetran exercir la labor per a la qual es preparen, i aquests coneixements
podrien demostrar-se a través de l’execució d’exàmens parcials i finals, de la forma en
què es ve fent fins ara.
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A continuació s’inclou el pressupost de la Sindicatura de Greuges, així com la seua
execució.
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IV. PRESSUPOST DE LA
  SINDICATURA DE GREUGES

Aplicació Crèdit Disposat

pressupostària Descripció definitiu fins
2006 31/07/2007

2232 Aigua 34,88
2238 Altres subministraments 64,26
2242 Altres transports 95,88 5,80
2257 Estudis i treballs tècnics 1.831,92
2271 Material d’oficina no inventariable 319,26 30,16
2272 Premsa, revistes i publicacions 91,80
2274 Material informàtic 183,60
2278 Altres despeses 2.071,62
2282 Publicitat i propaganda 765
2284 Atencions protocol·làries 918
2285 Reunions i conferències 1.040,40 200
2288 Despeses diverses 637,50
2311 Dietes 1.144,44 839,43
2312 Locomoció 1.352,52 134,67

Total capítol 2 10.516,20 1.244,94
6411 Mobiliari i efectes 472,26
6511 Equips per a processos d’informació 319,26
6711 Inversions en fons bibliogràfics 102

Total capítol 6 893,52
TOTAL PRESSUPOST 11.409,72 1.244,94
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A continuació, s’adjunten diversos gràfics explicatius de l’activitat exercida que trac-
ten de reflectir les dades que s’estimen més significatius a fi de facilitar el que la comu-
nitat universitària extraga conclusions amb què es puga contribuir a millorar les facetes
docent i investigadora, així com la qualitat dels diferents serveis.
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