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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ D'ESTATUT sobre les objeccions presentades 

per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en relació amb la proposta 

d’Estatut aprovada pel Claustre de la Universitat d’Alacant (10 i 11 de juliol de 

2003) 

 

I. CONSIDERACIONS SOBRE LES OBJECCIONS DE LEGALITAT AL 

PROJECTE D’ESTATUT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

PRIMERA. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

A) El Tribunal Constitucional ha consagrat la compatibilitat del doble vessant de 

l’autonomia universitària, com a dret fonamental i com a garantia institucional (STC 

26/1987). Per aquest motiu, el Tribunal Constitucional va identificar com a contingut 

mínim de l’autonomia universitària la potestat d’autonormació i autoorganització, cosa 

que es manifesta de manera fonamental en la facultat que tenen les universitats per a 

elaborar el seu estatut i la resta de normes de règim intern. Per això, amb encert, la Llei 

Orgànica d’Universitats estableix com a primer contingut de l’autonomia universitària 

l’elaboració de l’estatut i la resta de normes de règim intern –article 2.2 a. 

 

Aquesta potestat d’autonormació habilita les universitats per a establir «un ordenament 

específic i diferenciat, sense perjudici de les relacions de coordinació amb altres 

ordenaments en els quals aquell necessàriament ha d’integrar-se» (STC 55/1989). 

 

Evidentment, aquesta potestat té límits; en primer lloc, és la llei la que n’estableix els 

termes i, en segon lloc, no pot entendre’s «fins a l’extrem de configurar-la com una 

facultat tan absoluta que constituïsca un obstacle insuperable per a l’exercici de les 

potestats que confereixen la Constitució i, si escau, els estatuts d’autonomia, a l’Estat i a 

les comunitats autònomes” (STC 106/1990).No obstant això, aquestes potestats 

universitàries han d’operar com a element interpretatiu bàsic.  

 

Aquest és el fonament de la peculiar naturalesa jurídica dels estatuts de les universitats, 

que no són, en realitat, simples normes dictades en desenvolupament d’una llei, sinó la 

plasmació d’una potestat autònoma d’autoordenació (STC 75/1997). 
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D’ací, tant el Tribunal Constitucional com el Consell d’Estat han deduït un principi 

bàsic: el de la legalitat de tota norma estatutària respecte a la qual càpiga alguna 

interpretació legal. Així, el Consell d’Estat ha afirmat (Dictamen núm. 47.785, de 28 de 

maig del 1985) que només en el cas que l’estatut continga una interpretació frontalment 

oposada al contingut de les lleis serà il·legítim. Per la seua banda, el Tribunal 

Constitucional afirma en la sentència 55/1989 que només pot qualificar-se d’il·legal un 

precepte de l’estatut «si contradiu frontalment les normes legals que configuren 

l’autonomia universitària, i és vàlida tota norma estatutària de la qual càpiga alguna 

interpretació legal». 

 

Aquesta doctrina constitucional és citada en l’exposició de motius de l’acord del 

Consell de la Generalitat, però, curiosament, després no és aplicada a les objeccions 

establides. És ací, precisament, on es troba l’error jurídic d’interpretació de les 

objeccions fetes. 

 

B) Una altra qüestió que, amb caràcter general, s’ha de subratllar és la que es 

refereix als decrets del Consell de la Generalitat 252/2003 i 253/2003.  

 

En efecte, en aquests decrets, pels quals s’aprova l’Estatut de la Universitat Jaume I i de 

la Universitat Politècnica de València, hi ha articles que incorren en les mateixes 

objeccions de legalitat notificades a aquesta Universitat, evidentment d’acord amb els 

criteris que manté la resolució del Consell de la Generalitat. 

 

SEGONA. SOBRE L’EXPRESSIÓ «ACADÈMICAMENT CATALÀ» (ARTICLE 

2. k) 

 

L’ús, en sentit acadèmic, del terme català en el si de l’autonomia universitària va ser 

resolt per la STC 75/1997, de 21 d’abril, quan afirma que «la Universitat de València no 

ha transformat la denominació del valencià i s’ha limitat a permetre que en el seu si 

puga ser conegut també com a català en la seua dimensió “acadèmica”, segons el 

mateix Estatut. No es depassa, doncs, el perímetre de l’autonomia universitària, tal com 

es configura legalment, i per tant és indubtable la validesa dels preceptes en qüestió». 
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Encara que es tracta d’una sentència que manca d’eficàcia erga omnes, no s’ha 

d’oblidar que, d’acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial, les interpretacions del 

Tribunal Constitucional vinculen la seua resolució a tots els jutges i tribunals, amb 

independència del tipus de procés que dicte el Tribunal Constitucional, per la qual cosa, 

és clar que no poden fer-se objeccions de legalitat al precepte en qüestió. 

 

I encara més, el projecte d’Estatut de la Universitat d’Alacant esmenta expressament les 

llengües oficials, i en aquest punt la remissió literal a l’Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana, i a la seua pròpia terminologia, no deixa cap dubte respecte a la 

denominació oficial que fa de la llengua pròpia aquest projecte d’Estatut. 

 

TERCERA. SOBRE LA RESERVA ESTATUTÀRIA (ARTICLES 7.1, 8.n, 39.5, 

39.7, 44.3, 51.j, 52.4, 54.1, 55.2, 59.2, 64.2, 68.1, 80.3, 84.2, 93.7, 116.1, 130.2, 192.3, 

193.g, 194.2, 204.3) 

 

Seguint la doctrina constitucional, la reserva de llei s’ha d’interpretar com una reserva 

de llei relativa. Si això és així en una norma de rang legal, que té un àmbit de protecció 

més ampli que el d’una norma reglamentària, s’ha d’entendre que aquella doctrina és 

també aplicable a l’anomenada «reserva estatutària», que, per altra banda, té per objecte 

assenyalar les matèries en les quals la LOU i els decrets que la desenvolupen remeten a 

la potestat d’autonormació de les universitats. És, doncs, una crida o remissió a 

l’exercici d’una potestat que ha de tenir com a resultat, lògicament, un contingut 

normatiu mínim (l’estatut no pot ser un «xec en blanc» a acords posteriors del Consell 

de Govern) que hauria de coincidir amb els elements essencials de la matèria objecte de 

regulació i que pot, per descomptat, anar més enllà, però no fins al punt d’interpretar-se 

com un mandat rígid i dirigit a aconseguir que l’Estatut regule exhaustivament tots i 

cadascun dels aspectes d’aquesta regulació (reserva absoluta). 

 

Per tant, la reserva estatutària no pot entendre’s de manera tan absoluta que exigisca 

esgotar la regulació d’aquesta matèria en el text estatutari, eliminant qualsevol 

possibilitat de regulació posterior, és a dir, eliminant el segon escaló en el qual, tal com 

fins i tot estableix la LOU en l’article 2, es manifesta la potestat d’autonormació de les 

universitats, garantida constitucionalment. I, curiosament, així ho estableix la mateixa 

resolució del Consell de la Generalitat, però respecte a l’objecció establida en l’article 
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150.1 quant a la reserva estatutària que estableix el decret 174/2002. No obstant això, 

amb independència del que a continuació s’indicarà, la interpretació del caràcter no 

absolut o exhaustiu de la reserva s’ha de fer també d’aquelles normes que són les que 

originàriament poden establir-la, és a dir, les lleis. 

 

L’Estatut, per tant, ha de recollir únicament els elements essencials d’aquesta matèria, 

però de cap manera hi ha obligació de regular tots els aspectes de funcionament, 

d’operativitat o, com la mateixa Resolució del Consell de la Generalitat indica, 

d’aquells elements instrumentals necessaris. Doncs bé, el Projecte d’Estatut recull els 

elements bàsics de les matèries tractades, aspectes que, d’altra banda, en molts casos 

han de fer l’Estat o la Generalitat Valenciana, sense que el projecte d’estatut de la 

universitat envaïsca les seues competències, per la qual cosa no hi ha criteri interpretatiu 

vàlid que conduïsca a la il·legalitat d’aquests preceptes. 

 

Finalment, en els decrets del Consell de la Generalitat 252/2003 i 253/2003 

s’estableixen remissions normatives en totes les matèries a les quals s’aplica objecció en 

virtut de la reserva estatutària: 

 

a) Quant a les normes electorals de desenvolupament 

 

El Decret 253/2003 (UPV) regula el règim electoral en els articles 38 i 39 fent una 

àmplia remissió als reglaments de la Universitat. El Decret 252/2003 (UJI) fa 

remissions normatives en matèria electoral en l’article 48.a i en el 166; fins i tot l’article 

50 remet a la normativa electoral de desenvolupament la fixació del nombre de 

membres del Claustre, i clarament diu l’article 16.3 de la LOU que l’estatut regularà la 

composició del Claustre. Amb això no es pretén mantenir que aquest precepte vulnera la 

reserva estatutària, només posar de manifest que si hi ha elements essencials en la 

reserva estatutària, sens dubte un d’aquests seria la composició del Claustre 

Universitari, qüestió que, no obstant això, el Consell no ha entès així en el Decret 

252/2003. 

 

b) Quant al funcionament d’òrgans universitaris 
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S’estableix que el funcionament d’òrgans, com el Defensor Universitari o la Junta 

Consultiva, ha d’estar regulat en l’Estatut. No obstant això, els decrets 252/2003 i 

253/2003 fan remissions normatives per a regular aquests extrems. Vegeu, per exemple, 

els articles 54 a 56 del Decret 252/2003 en relació amb l’article 45.26, o l’article 52 del 

Decret 253/2003. 

 

c) Quant als estudis de postgrau 

 

En aquests moments, atès que l’Estat encara no ha exercit les seues competències, la 

impossibilitat de fer-ne una regulació més àmplia en l’estatut és palmària. A més, el 

Decret 253/2003 del Consell de la Generalitat (UPV) dedica un sol precepte (article 88) 

als estudis de doctorat i remet a la normativa aprovada pel Consell de Govern, en termes 

similars, per tant, al que realitza el Projecte d’Estatut de la Universitat d’Alacant. 

 

d) Quant als procediments d’autorització i criteris relatius a l’article 83 de la LOU 

 

De la mateixa manera, el Decret 252/2003 estableix en l’article 45.31 com a 

competència del Consell de Govern regular els procediments d’autorització de l’article 

83 de la LOU i establir els criteris per a fixar la destinació. L’article 145 estableix 

criteris, però sense cap concreció de repartiment i amb remissió a la normativa interna 

de desenvolupament. 

 

 

QUARTA. SOBRE LA RESERVA ESTATUTÀRIA ESTABLIDA PEL DECRET 

174/2002 I EL REIAL DECRET 898/1985 (150.1, 152.2, 153.2, 153.3, 155.2, 155.4, 

156.3, 157.3, 163.2, 164.2, 166.3)  

 

Tal com ha establit reiteradament el Tribunal Constitucional, les úniques normes que 

han de concretar l’autonomia universitària, respectant-ne en qualsevol cas el contingut 

essencial, són les lleis. Per això, les limitacions a la potestat d’autonormació establida 

en normes reglamentàries han de ser interpretades amb un caràcter clarament flexible, 

és a dir, la reserva estatutària establida en aquests decrets no pot impedir, gens ni mica, 

l’exercici de la potestat d’autonormació, en sentit ampli, de les universitats. Per tant, no 

és simplement que no s’haja d’interpretar de manera absoluta, com estableix la 
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resolució del Consell de la Generalitat, sinó que no pot menyscabar en cap sentit la 

potestat d’autonormació de la Universitat. 

 

Evidentment, el que no pot establir un estatut universitari és una regulació que, com ja 

s’ha dit en el punt anterior, vulnere el contingut regulador d’una norma de la Generalitat 

Valenciana o de l’Estat dictada en l’exercici de les seues competències. 

 

No obstant això, aquesta contradicció o xoc frontal no s’adverteix en les objeccions 

fetes a aquests articles, i per això no hi ha criteri d’interpretació vàlid que demostre la 

il·legalitat d’aquests preceptes. 

 

A més, en els decrets 252/2003 i 253/2003 també es fan remissions normatives en 

aquests aspectes: 

 

a) Quant a les figures de professors contractats i als procediments de selecció i 

provisió de vacants 

 

El Projecte d’Estatut de la Universitat d’Alacant no vulnera els requisits ni els criteris 

establits per la normativa vigent. La regulació establida en els dos decrets esmentats és 

també de mínims i en els dos hi ha una clara remissió a la normativa de 

desenvolupament. Es pot veure, per exemple, l’article 111 del Decret 253/2003. 

 

b) Quant a les reduccions per càrrec acadèmic 

 

L’article 43 del Decret 253/2003 atribueix al Consell de Govern la competència per a 

establir la normativa sobre la reducció de la dedicació per l’ocupació d’òrgans 

unipersonals de govern, sense més regulació continguda en l’Estatut. 

 

c) Sobre la regulació del període sabàtic 

 

L’article 116 del Decret 252/2003 atribueix al Consell de Govern la competència per a 

establir els criteris per a la concessió de l’any sabàtic. Per la seua banda, l’article 104 

del Decret 253/2003, sota la rúbrica de «permisos, llicències i programes de mobilitat» 

estableix que la Universitat comptarà amb programes de mobilitat del personal docent i 
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investigador, d’acord amb la legislació aplicable i de conformitat amb els criteris que 

aprove el Consell de Govern. 

 

 

CINQUENA. SOBRE LA REGULACIÓ DELS BECARIS D’INVESTIGACIÓ 

(ARTICLES 18.b, 67.2.c, 90.1.b, 161.6) 

 

La resolució del Consell de la Generalitat afirma la il·legalitat dels drets de participació 

dels becaris d’investigació fonamentant-ho essencialment en la inexistència de vincle 

funcionarial o contractual amb la Universitat. No obstant això, l’enfocament 

d’interpretació és erroni, ja que la negació de drets de participació hauria d’estar 

fundada en la no pertinença a la comunitat universitària, qüestió que no s’afirma en la 

resolució del Consell. 

 

El Claustre d’aquesta Universitat va creure oportú considerar els becaris d’investigació 

part de la comunitat universitària i, per tant, atribuir-los drets de participació, opció que 

no vulnera cap norma legal. És més, com diu la Resolució del Consell, el Reial Decret 

1326/2003 sobre l’estatut del becari d’investigació inclou els seus deures («atenir-se al 

règim intern o de funcionament de l’organisme o institució en el qual desenvolupe les 

seues activitats»), però no estableix cap prohibició respecte al fet que aquest organisme 

(universitat), utilitzant la seua consagrada potestat d’autonormació, atribuïsca a aquest 

col·lectiu drets com els de participació. Pot ser que aquesta atribució no es considere 

oportuna, però això va més enllà del control de legalitat. 

 

La interpretació literal i excessivament formalista que es desprèn de l’acord del Consell 

de la Generalitat té com a conseqüència que els becaris poden, perfectament, formar 

part del claustre universitari i de les juntes de facultat o escola però, no obstant això, no 

poden formar part dels departaments ni participar en l’elecció del rector. No sembla que 

siga aquest contrasentit el que pretenia la LOU. A més, en la fonamentació de les 

objeccions s’oblida esmentar un article essencial, l’últim paràgraf de l’article 13, el 

primer del govern i representació de les universitats, que assenyala: «L’elecció dels 

representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el claustre 

universitari, en les juntes de facultat o escola, i en els consells de departament, es farà 

mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret». El cos electoral el 
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constitueixen els sectors de la comunitat universitària, sense establir requisit de 

vinculació de cap manera. 

 

Finalment, cal dir que el Decret del Consell 252/2003, pel qual s’aprova l’Estatut de la 

UJI, atribueix drets de participació als becaris d’investigació. A més, en l’article 114 

cataloga els becaris com a «personal docent i investigador en formació», i els anomena 

«personal becari». El contingut d’aquest Decret no resulta, per tant, coherent amb la 

resolució comunicada a aquesta Universitat. 

 

De la mateixa manera, en el Decret del Consell 253/2003, pel qual s’aprova l’Estatut de 

la UPV, l’article 117.2 estableix que «els becaris d’investigació tindran la consideració 

a efecte electoral de personal d’investigació». El contingut d’aquest decret no resulta, 

per tant, coherent amb la Resolució comunicada a aquesta Universitat. 

 

Quant a l’atribució de mèrit preferent que l’article 161.6 estableix a la condició de 

becari d’investigació, no contradiu ni vulnera la normativa autonòmica, per la qual cosa, 

tal com ha establit el Tribunal Constitucional, l’única cosa que fa la Universitat 

d’Alacant és adoptar una decisió en un aspecte que no és objecte de regulació específica 

(STC 75/1997).  

 

A més, el fonament principal de l’objecció consisteix en el fet que el mèrit establit no 

pot operar amb caràcter excloent respecte a altres candidats, i això, precisament, no es 

desprèn de la regulació del Projecte d’Estatut; sens dubte, el caràcter preferent s’oposa 

al caràcter excloent. 

 

Evidentment, si una norma dictada en ús de les competències de l’Estat o de la 

comunitat autònoma prohibira aquesta consideració, no podria operar el que estableix el 

precepte tractat. 

 

SISENA. SOBRE LES SECCIONS DEPARTAMENTALS (ARTICLES 21.1, 21.3) 

 

Es consideren il·legals aquests preceptes perquè vulneren l’article 7 del Reial Decret 

2360/1984. No obstant això, aquests preceptes estatutaris recullen fidelment el supòsit 

de fet de l’article 7, i hi afegeixen una altra possibilitat d’organització. 
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D’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional que ja ha estat esmentada, no hi ha 

una contradicció frontal entre aquests preceptes, ja que, respectant la possibilitat que 

ofereix la normativa bàsica, la Universitat d’Alacant, basant-se en la seua potestat 

d’autoorganització, estableix la possibilitat de crear òrgans dins dels departaments. A 

més a més, i això no és intranscendent, aquests òrgans no assumeixen competències 

atribuïdes legalment o estatuàriament als departaments. No hi ha, per tant, cap objecció 

de legalitat. 

 

SETENA. SOBRE LA CREACIÓ DE CENTRES D’ENSENYAMENT NO 

PRESENCIAL (ARTICLE 28.1) 

 

Es fonamenta l’objecció a aquest precepte en la necessitat de complir l’article 8.2 de la 

LOU quan els estudis, encara que siguen en modalitat no presencial, permeten obtenir 

un títol universitari de caràcter oficial. 

 

El precepte del Projecte d’Estatut no vulnera de cap manera l’article 8.2 de la LOU, ja 

que la implantació dels títols oficials té una regulació en el Projecte d’Estatut que, 

òbviament, se subjecta al que estableixen l’esmentat 8.2 i la resta de l’articulat legal. 

 

Per altra banda, l’article 45.14 del Decret del Consell de la Generalitat 252/2003 (UJI) 

atribueix al Consell de Govern la competència per a «aprovar la creació, modificació o 

supressió de centres o estructures que organitzen ensenyaments no presencials», 

precepte que va més enllà del correlatiu al Projecte d’Estatut de la Universitat 

d’Alacant, ja que en aquest l’aprovació correspon al Consell Social. No s’arriba, per 

tant, a entendre l’objecció. 

 

VUITENA. SOBRE ELS COL·LEGIS MAJORS I RESIDÈNCIES 

UNIVERSITÀRIES (ARTICLES 31.2, 33.2) 

  

Com ja hem indicat, el Tribunal Constitucional estableix la validesa de qualsevol 

precepte estatutari sobre el qual càpiga alguna interpretació legal, i això, unit a 

l’autonomia organitzativa, són els criteris sobre els quals ha de basar-se la interpretació 

d’aquests preceptes, en realitat de tots els preceptes estatutaris. 
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En efecte, sense perjudici de les competències de la Generalitat Valenciana, internament 

la Universitat pot articular els seus procediments. La Llei de Consells Socials atribueix 

com a últim acte dins dels procediments universitaris la decisió del Consell Social, com 

també un tràmit previ en el Consell de Govern. Aquest precepte, internament, afegeix 

una capacitat d’iniciativa al Consell de Govern, cosa que cau absolutament en 

l’autonomia organitzativa, respectant, evidentment, les competències que legalment 

tinga el Consell Social, tal com estableixen els preceptes corresponents de l’Estatut 

referit a aquest òrgan. Per aquest motiu, no s’entén l’objecció de legalitat establida. 

 

Per altra banda, el Decret del Consell 253/2003, pel qual s’aprova l’Estatut de la 

Universitat Politècnica de València, estableix en els articles 30 i 31 que l’adscripció de 

col·legis majors i residències universitàries requereix l’oportú conveni aprovat pel 

Consell de Govern, i per aquest motiu no és congruent amb la resolució del Consell 

comunicada a aquesta Universitat. 

 

NOVENA. SOBRE LES COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE GOVERN 

(ARTICLE 58) 

 

Són tres les objeccions que s’hi assenyalen: 

 

a) Lletra f, competència relativa a determinar la configuració de les plantilles del 

personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis 

 

L’objecció es fa en virtut de l’article 3.f de la Llei de Consells Socials, ja que aquesta 

norma atribueix competències al Consell Social per a aprovar la relació de llocs de 

treball del personal d’administració i serveis. 

 

Doncs bé, la Resolució del Consell oblida que l’article 186 d’aquest projecte d’Estatut 

recull expressament (encara que és innecessari) aquesta competència del Consell Social, 

i per aquest motiu, amb una interpretació correcta s’entén clarament la lletra f de 

l’article 58 com una atribució interna al Consell de Govern per a determinar, prima 

facie, les plantilles, sense perjudici de la ulterior aprovació pel Consell Social. 
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b) Lletra k, competència relativa a aprovar la proposta d’implantació de títols 

universitaris de caràcter oficial i altres d’anàlogues 

 

L’objecció es fa en virtut de l’article 4.a de la Llei de Consells Socials, però, com indica 

la mateixa resolució del Consell, aquest apartat de l’article 58 no estableix cap règim 

contradictori amb la regulació d’aquesta llei. 

 

c) Lletra o, competència relativa a establir la política de col·laboració amb altres 

universitats, ens o institucions, públiques o privades, i aprovar els corresponents 

convenis, acords o contractes, com també la rescissió d’aquests 

 

L’objecció es fa en virtut de l’article 4.b de la Llei de Consells Socials, article que fa 

referència als convenis d’adscripció. 

 

Sens dubte, es tracta d’un error, ja que en la lletra o de l’article 58 es fa referència 

exclusivament a la col·laboració entre persones jurídiques, no a l’adscripció de centres, 

fórmula jurídica que no se circumscriu a una simple col·laboració, sinó que afegeix un 

plus important, tant des del punt de vista orgànic com funcional.  

 

 

DESENA. SOBRE ELS REQUISITS PER A SER ELEGIT RECTOR (ARTICLE 

67.1) 

 

L’objecció es basa en l’article 20.1 de la LOU que exigeix, per a ser elegit rector, ser 

catedràtic d’universitat en actiu i, a més, prestar els serveis en la universitat, per aaqeust 

motiu s’exigeix completar l’article 67.1. 

 

De nou s’oblida un altre precepte del Projecte d’Estatut que, amb caràcter general, 

estableix la necessitat per a tots els càrrecs unipersonals de tenir dedicació a temps 

complet en la Universitat d’Alacant, precepte que recull, suficientment, els 

condicionaments de la LOU. 
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Si això no fóra suficient, l’article 67.1 pot completar-se perfectament amb l’article 20.1 

de la LOU. De nou, cal recordar el que estableix el Tribunal Constitucional: un precepte 

estatutari és vàlid si admet qualsevol interpretació legal. 

 

No obstant això, pot acceptar-se introduir la literalitat del que estableix l’article 20.1 de 

la LOU. 

 

 

ONZENA. SOBRE LA REGULACIÓ DELS PLANS D’ESTUDIS (ARTICLE 112) 

 

S’objecta en la resolució del Consell que en aquest precepte no es fa referència a la 

intervenció de l’Administració valenciana, i es recomana que s’hi faça referència, 

almenys, a l’article 35 de la LOU.  

 

L’article 35 de la LOU regula el procediment d’homologació de plans d’estudis i títols i, 

precisament, l’article 112 del Projecte d’Estatut estableix que, una vegada aprovats per 

la Universitat els plans d’estudis, «se seguiran els tràmits previstos per la Llei Orgànica 

d’Universitats per a homologar-los». 

 

Per tant, la recomanació establida pel Consell es troba expressament recollida ja en 

l’article 112. 

 

DOTZENA. SOBRE EL CRITERI DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN 

L’EXERCICI DE COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS UNIVERSITARIS 

(ARTICLE 37.3) 

 

La Resolució del Consell de la Generalitat estableix la necessitat de suprimir aquest 

precepte, ja que «entre els òrgans de la Universitat no hi ha relació jeràrquica [..] sinó 

que cadascun d’ells té atribuïdes unes competències diferents, per la qual cosa no resulta 

escaient el contingut de l’article 37.3». 

En primer terme, cal apuntar que la premissa de la qual parteix aquest precepte és la 

presa de decisió dels diversos òrgans en l’exercici de les seues competències, i això fa 

que no s’alteren ni es modifiquen les competències atribuïdes a cadascun d’aquests. 
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En segon terme, si fóra absolutament certa en tots els seus extrems l’afirmació que les 

competències atribuïdes a cada òrgan són absolutament diferents i no és possible cap 

conflicte intern en l’exercici d’aquestes, el precepte no hauria d’operar mai, per la qual 

cosa, com a màxim, seria innocu, sense entendre, en aquest sentit, l’objecció de legalitat 

establida. 

 

Ara bé, si la determinació normativa de les competències als diferents òrgans utilitzara 

termes que pogueren conduir a un xoc, encara que lleu, de les competències de diversos 

òrgans, llavors podria operar aquest criteri. L’objecció, però, no recull aquest supòsit, 

sobre el qual, per tant, no versa la qüestió de legalitat plantejada. 

 

En tercer terme, en el criteri que utilitza aquest precepte els òrgan col·legiats generals 

(Consell Social, Consell de Govern i Claustre) tenen sempre una posició preferent en 

l’exercici de les seues competències, i no opera entre ells cap criteri de resolució interna 

de discrepàncies. El Projecte d’Estatut aposta, per tant, per afavorir les competències 

exercides pels òrgans col·legiats, criteri sens dubte encertat en una organització pública 

participada com la Universitat. Des d’aquest punt de vista, tampoc no s’arriba a 

entendre l’objecció establida. 

 

Finalment, si tal com estableix la Resolució del Consell de la Generalitat no és possible, 

en cap cas, un conflicte d’atribucions entre diferents òrgans universitaris, no s’arriben a 

entendre els mecanismes de resolució de conflictes que estableix l’article 161 del Decret 

del Consell 252/2003, pel qual s’aprova l’Estatut de la UJI. 

 

TRETZENA. SOBRE LA TRANSITÒRIA SISENA RELATIVA A LA 

REORGANITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE CENTRES 

 

L’objecció es fonamenta en la vulneració de l’article 8.2 de la LOU, ja que la 

competència correspon a la Generalitat Valenciana. 

 

No obstant això, s’estima que la conclusió a la qual arriba la resolució del Consell 

parteix d’un error, ja que aquesta transitòria sisena no menyscaba cap competència de 

l’Administració autonòmica. En efecte, el Claustre Universitari pot elaborar una 
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proposta de reorganització de centres que, com a tal, únicament vincularia el seu rector 

per a impulsar els procediments administratius corresponents. 

 

Com pot observar-se fàcilment, no es parla en la transitòria de cap aprovació de 

supressió, creació o modificació de centres, competències que, evidentment, no estan 

atribuïdes al Claustre en el text de l’articulat. 

 

II. PROPOSTA DE LA COMISSIÓ D'ESTATUT  

 

D'acord amb les consideracions presentades, es proposa adoptar l’acord següent: 

 

PRIMER 

No acceptar les objeccions al projecte d'Estatut en els següents preceptes: 

 

-A l'article 2.k 

Objecció: suprimir els termes “acadèmicament català”. 

 

-Als articles 18.b, 67.2.c i 90.1.b (regulació dels becaris d'investigació) 

Objecció: suprimir tota referència als becaris d'investigació. 

 

-Als articles 21.1 i 21.3 (seccions departamentals) 

Objecció: suprimir la possibilitat de crear seccions departamentals quan els 

departaments “estiguen integrats per dos o més àrees de coneixement”. 

 

-A l'article 28.1 (centres propis) 

Objecció: suprimir: “que organitzen ensenyaments en modalitat presencial”. 

 

-A l'article 31.2 (convenis d'adscripció de col·legis majors) 

Objecció: suprimir la facultat d'iniciativa del Consell de Govern. 

 

-A l'article 33.2 (convenis d'adscripció de residències universitàries) 

Objecció: suprimir la facultat d'iniciativa del Consell de Govern. 

 

-A l'article 37.3 (criteri bàsic articulació de competències) 
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Objecció: suprimir el precepte. 

 

-Als articles 39.5 i 39.7 (sobre normativa electoral de desenvolupament) 

Objecció: suprimir la remissió que fan aquests preceptes a la normativa electoral general 

de la Universitat. 

 

-A l'article 44.3 (sobre normativa electoral de desenvolupament) 

Objecció: suprimir la remissió que fa aquest precepte als reglaments dels departaments i 

instituts universitaris. 

 

-A l'article 51.j (reglament electoral del Claustre) 

Objecció: suprimir la competència del Claustre per a aprovar el reglament electoral de 

desenvolupament. 

 

-A l'article 52.4 (sobre remissió al reglament del Claustre – normativa electoral) 

Objecció: suprimir la remissió al reglament del Claustre que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 54.1 (sobre remissió al reglament del Claustre – normativa electoral) 

Objecció: suprimir la remissió al reglament del Claustre que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 55.2 (sobre remissió al reglament del Claustre – pèrdua o suspensió de 

la condició de claustral) 

Objecció: suprimir la remissió al reglament del Claustre que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 58 (competències del Consell de Govern) 

Objecció: contradicció amb les competències del Consell Social. 

 

-A l'article 59.2 (remissió a normes de desenvolupament per a l'elecció de membres 

del Consell de Govern) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 64.2 (reglament de funcionament de la Junta Consultiva) 

Objecció: suprimir la referència a l'aprovació pel consell de Govern del reglament de 

règim intern de la Junta Consultiva. 
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-A l'article 68.1 (normes electorals de desenvolupament) 

Objecció: suprimir la remissió al reglament electoral general aprovat pel claustre. 

 

-A l'article 80.3 (normes electorals de desenvolupament – reglament intern del 

Claustre de centre – elecció dels representants en la Junta de centre) 

Objecció: suprimir la remissió que fa aquest precepte al reglament intern del Claustre de 

centre. 

 

-A l'article 84.2 (normes electorals de desenvolupament – reglament intern del 

Claustre de centre – elecció i revocació del degà o director) 

Objecció: suprimir la remissió que fa aquest precepte al reglament intern del Claustre de 

centre. 

 

-A l'article 93.7 (normes electorals de desenvolupament – reglament intern del 

departament) 

Objecció: suprimir la remissió que fa aquest precepte al reglament intern del 

departament. 

 

-A l'article 112 (relatiu als plans d'estudis) 

Objecció: introduir referència a l'article 35 de la LOU. 

 

-A l'article 116.1 (relatiu als estudis oficials de postgrau – remissió a la normativa 

del Consell de Govern) 

Objecció: suprimir la remissió que fa aquest precepte a la normativa aprovada pel 

consell de Govern. 

 

-A l'article 130.2 ( remissió normativa per a l'establiment dels procediment 

d'autorització de l'article 83 de la LOU) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 150.1 (remissió normativa en matèria de professor contractat doctor) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 
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-A l'article 152.2 (remissió normativa en matèria de professors ajudants doctors) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 153.2 i 3 (remissió normativa en matèria d'ajudant) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 155.2 i 4 (remissió normativa en matèria de professors visitants) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 156.3 (remissió normativa en matèria de professorat emèrit) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 157.3 (remissió normativa en matèria de convocatòria per a selecció de 

professorat contractat) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 161.6 (mèrit preferent a la condició de becari d'investigació) 

Objecció: suprimir el precepte. 

 

-A l'article 163.2 (remissió normativa en matèria de llicències) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 164.2 (remissió normativa en matèria de període sabàtic) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 166.3 (remissió normativa en matèria de reduccions docents) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 192.3 (remissió normativa en matèria de provisió de vacants) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 193.g) (remissió normativa en matèria de participació en òrgans de 

govern) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 
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-A l'article 194.2 (remissió normativa en matèria de selecció del personal 

d'administració i serveis) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

 

-A l'article 204.3 (remissió normativa en matèria de funcionament del defensor 

universitari) 

Objecció: suprimir la remissió normativa que fa aquest precepte. 

-A la Disposició transitòria sisena (criteris per a reorganització de centres) 

Objecció: respecte de les competències de l'Administració autonòmica 

 

SEGON 

Acceptar les objeccions presentades al projecte d'Estatut en els preceptes següents: 

 

-A l'article 7.1 (competències de les facultats i escoles) 

Objecció: suprimir “i les seues disposicions de desenvolupament” 

Proposada: substituir per  “i altres normes d'aplicació”. 

 

-A l'article 8.n (competències de les facultats i escoles) 

Objecció: suprimir “i els reglaments de la Universitat” 

Proposada: substituir per  “i altres normes d'aplicació”. 

 

-A l'article 67.1 (requisits per a ser elegit rector) 

Proposta: afegir al text del projecte el subratllat. 

 

“El rector serà elegit per la comunitat universitària mitjançant l’elecció directa i el 

sufragi universal, lliure i secret, entre funcionaris del cos de catedràtics d'universitat en 

actiu i que presten serveis en la Universitat d'Alacant”. 

 

-A l'article 170 (permanència d'estudiants) 

Proposta: afegir al text del projecte el subratllat: 

“El Consell Social, bé a iniciativa pròpia bé a proposta del Consell de Govern i amb 

l’informe previ del Consell de Coordinació Universitària, aprovarà les normes que 

regulen el progrés i la permanència dels estudiants en la Universitat, d'acord amb les 

característiques dels estudis respectius”. 
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-A la disposició final segona (entrada en vigor) 

Proposta: suprimir disposició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


