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INTRODUCCIÓ
La llei d’Universitats de 2001 (LO 6/2001, de 21 de desembre) va introduir, a nivell
universitari, la institució del ombudsman, en prescriure que les Universitats han
d’establir en la seua estructura organitzativa la figura de la Defensoria Universitaria,
a la qual se li encomana vetlar pel respecte als drets i les llibertats de l’estudiantat,
personal d’administració i serveis i professorat, davant les actuacions dels diferents
òrgans i serveis universitaris.
Les Universitats públiques i privades han incorporat aquesta institució en els seus
respectius Estatuts. En la Universitat Politècnica de València (UPV), aquesta institució es
va regular en els seus Estatuts de 2003. No obstant això, amb anterioritat a la LO
6/2001, la UPV ja havia aprovat, al desembre de 1990, una reglamentació sobre el
Defensor de la Comunitat Universitària, en vigor fins a 2006. Al desembre d’aqueix
any s’aprova el Reglament del Defensor Universitari, reformant parcialment en 2018.
Amb el pas del temps, el model de Defensoria universitària de la UPV, iniciat en
1990 i definit en el Reglament de 2006, ha esdevingut obsolet, incapaç d’afrontar els
nous reptes i desafiaments actuals de la comunitat universitària.
En aquest programa es desenvolupa, amb propostes i compromisos, un nou model de
Defensoria universitària, que configura una institució més activa, més present en la
comunitat universitària i al seu servei, capaç de contribuir a la millora de la qualitat
universitària en tots els seus àmbits i des de la construcció col·lectiva de tots els sectors
de la universitat. Un nou model per a una Defensoria a l’altura de les seues
homòlogues més avançades d’altres universitats públiques.

PER A TOTA LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA
L’organigrama actual de la Defensoria UPV, igual que
altres universitats, es redueix a la Defensora o Defensor i,
si escau, una Adjunta o Adjunt. No s’exigeix a aquesta
Adjunta o Adjunt que siga membre d’algun dels altres dos
sectors diferents del que forme part la Defensora o
Defensor.
Existeixen universitats, per contra, els Reglaments de les
quals estableixen dues Adjuntes o Adjunts (com ara la
Universitat de València, entre altres) que hauran de
pertànyer a cadascun dels dos sectors de la comunitat
universitària diferents d’aquell del qual és membre la
Defensora o Defensor.
La Defensoria UPV, pel volum de la seua comunitat i
l’extensió dels seus campus, hauria de comptar amb dues
Adjuntes o Adjunts, que a més a més representen els dos
sectors diferents del que forme part la Defensora o
Defensor. Per això em compromet a modificar el
reglament actual per a incorporar la figura de la segona
Adjunta o Adjunt i establir normativament que la
Defensoria haurà d’estar conformada per una persona
de cadascun dels sectors de la universitat: estudiantat,
PAS i PDI.
Mentre es modifique l’actual normativa, em compromet,
per una composició plural de la Defensoria, al fet que
l’Adjunta siga membre del PAS. Així mateix es buscaran
fórmules de participació activa en la Defensoria d’una
representant de l’estudiantat.

UNA DEFENSORIA
PER ALS 3 CAMPUS
La UPV desenvolupa la seua activitat en tres campus que a més a més estan situats en tres
ciutats valencianes diferents. El campus de Vera, a la ciutat de València, concentra la major
part de l’estudiantat, així com la pràctica totalitat d’estructures organitzatives i
d’administració. Per contra els campus d’Alcoi i Gandia, es conformen com a satèl·lits del
primer i separats d’aquest, no només per unes desenes de quilòmetres.
Una Defensoria no sols ha de representar a tota la comunitat universitària, també ha
d’estar a l’abast de tot l’estudiantat, personal del PAS i PDI amb independència del campus
on es troben i sempre en les mateixes condicions per a garantir-ne una igualtat de drets. Per
això proposem que existisca en cada campus de la UPV com a mínim una persona
representant de la Defensoria. Així es crearà la figura reglamentària de la Delegada o
Delegat de la Defensoria Universitària de campus.
La Delegada o Delegat representarà a la Defensoria en el o els campus per assegurar-ne
que existeix, com a mínim, un membre de la Defensoria en cada campus de la UPV. El nombre
de Delegades o Delegats variarà en funció del campus de pertinència de la Defensora o
Defensor i les Adjuntes o Adjunts, i en cap cas serà superior a dos. Amb independència del
nombre de Delegades o Delegats, es mantindran les reduccions actuals per càrrecs de gestió
contemplades en la normativa acadèmica. Les reduccions assumides per les Delegades o
Delegats hauran de compensar-se amb les de la Defensora o Defensor i l’Adjunta o Adjunt.

ALCOI
GANDIA
VERA

UNA DEFENSORIA DE
PRESENT I DE FUTUR
Sóc conscient que el mandat de la propera
Defensoria es limitarà a un any
aproximadament, fins la dissolució de
l’actual Claustre per una nova
convocatòria electoral. Però el programa
que et presente, no es limita a ser trànsit
cap a una nova Defensoria d’ací a un any,
entenc que el temps que ara tenim per
davant ha de ser el treball per a establir
les bases d’un nou model de Defensoria
més activa, integradora i plural, al servei
de tota la comunitat, buscant sempre la
millora de la qualitat de la UPV en tots els
seus àmbits.
El document que propose és un compromís
de present, una modificació del reglament
actual de la Defensoria per a la seua
actualització i que ens permeta construir
entre totes i tots el model de Defensoria
de futur que requereix la comunitat
universitària de la UPV.

CINC
PROPOSTES
Amb el teu suport vull constituir la
Defensoria en una peça clau en la
convivència universitària. Aquest
és el repte d’una Defensoria
moderna, ja que, més enllà de
garantir els drets i les llibertats de
tota la comunitat universitària, ha
de buscar la millora de la qualitat
universitària i contribuir al millor
funcionament de la UPV.

1
Establir una composició plural
en el si de la Defensoria,
reflex dels sectors que
conformen
la
comunitat
universitària (PDI, PAS i
estudiantat) i els diferents
campus (Alcoi, Gandia i Vera),
amb una representació de
gènere amb un mínim del 50%
de dones.

Complir amb l’obligació legal
de la transparència en la
institució de la Defensoria
universitària
amb
una
publicitat activa i aplicar les
TIC en la institució defensorial,
desenvolupant una web 2.0 i
estant present en les xarxes
socials.

2

3

Impulsar les funcions pròpies
d’una Defensoria, entre les
quals
s’inclouen
les
investigacions
d’ofici
i
l’elaboració
d’informes
especials i no restringir el
contingut de les resolucions, ja
es tracte de recomanacions, de
suggeriments, de recordatoris
o d’advertiments.

5

Implementar la mediació com
a funció pròpia de la
Defensoria Universitària de la
UPV, d’acord amb l’actual
normativa.

4

Supervisar, les actuacions de
l’Administració universitària, a
l’efecte de garantir els drets i
llibertats dels membres de la
comunitat UPV, en especial als
col·lectius més vulnerables.

CINC
COMPROMISOS
Em compromet a fer de la
Defensoria un autèntic servei
efectiu per a tota la comunitat
universitària, a acostar la
Defensoria a tots els sectors que
conformen la UPV i a actuar amb
total
independència
en
l’acompliment de les funcions.

1
Per a una composició plural de la
Defensoria, em compromet al fet
que l’Adjunta siga PAS, així com a
treballar per a la modificació del
reglament per a l’incorporació
d’una segona adjunta que serà
triada entre l’estudiantat. Així
mateix, a crear la figura
reglamentària de Delegada de la
Defensoria per assegurar la
presència en tots els campus.

Fer realitat la transparència
en la Defensoria. Crear una
web defensorial 2.0 al servei
de la comunitat universitària,
així com al fet que la
Defensoria estiga present en
les xarxes socials.

2

3

Realitzar les actuacions tant a
instàncies de part com d’ofici i,
si escau, a elaborar informes
especials. Així, com és propi
de qualsevol Defensoria, a
dictar resolucions amb el
contingut concorde a la
situació dirimida.

5

Implantar la mediació en la UPV
per a la resolució de conflictes
de forma professionalitzada,
mitjançant els recursos humans
necessaris dins de l’oficina de la
Defensoria. Així com, dur a
terme campanyes informatives i
formatives en aquesta matèria i
a crear un protocol que
establisca
les
fases
del
procediment.

4

Supervisar les actuacions de
l’Administració de la UPV, a
l’efecte de garantir els drets i
les llibertats dels membres de
la comunitat universitària.

ELOÍNA GARCÍA FÉLIX
ADJUNTA AL DEFENSOR
Assessora pedagògica de l’Institut de Ciències de l’Educació
de la Universitat Politècnica de València des de 1996.
Són anys de creixement personal i professional, un
aprenentatge que he pogut compartir amb gran part del nostre
professorat en diferents projectes (PAU, FIPPU, EUFOL, PIMES,
Competències Transversals, INED, etc.) en hores de formació i en
assessorament. També, amb els companys de l’ICE, sempre amb
reptes nous que aconseguir i, com no, companys d’altres serveis
que ens ajuden a millorar les nostres propostes educatives.
Finalment, i protagonistes del nostre treball, els nostres
estudiants, mitjançant les sessions formatives dels tallers de
desenvolupament personal i acadèmic i el programa INTEGRA
han sigut una part important del dia a dia.
I ara, un repte més, compartisc amb Jaume la il·lusió i les
ganes de col·laborar en este nou projecte integrador i plural que
es mereix la nostra universitat, una defensoría que ens
represente a tots i totes i puga ser exemple del bon fer.
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JAUME MONFORT I SIGNES
CANDIDAT A DEFENSOR
Nascut fa 44 anys, tinc formació en arquitectura tècnica i
enginyeria de l'edificació. Per vocació treballe, des de fa 10
anys, com a professor a la Universitat Politècnica de València
aportant la meua experiència laboral per a formar a les noves
generacions de professionals en el camp de l'arquitectura i la
construcció.
Com ens va dir Joan Fuster, plenament convençut de la
necessitat de "fer" i no esperar que altres ho "facen" per mi. Des
de la reflexió de què puc aportar des de dins. Amb il·lusió, força
i ganes de col·laborar per canviar allò que vivim en el nostre dia
a dia a la UPV, per un projecte integrador i plural que ha
d'impulsar la universitat capdavantera, en tots els àmbits, que
precisa el nostre País.

Et demane el vot per a que amb el
teu suport construïm una Defensoria
que siga peça clau de la convivència
universitària. Perquè el repte d’una
Defensoria moderna, més enllà de
garantir els drets i les llibertats de
tota la comunitat, ha de buscar la
millora de la qualitat universitària en
tots els seus àmbits i contribuir al
millor funcionament de la UPV, des
d’una construcció col·lectiva de tots
els sectors de la universitat:
estudiantat, PAS i PDI.

LA DEFENSA COMÚ

