
Á UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Á ATT. REITOR XOÁN M. VIAÑO REI 

ALEGACIÓNS E PROPOSICIÓN DE PROBA

XXXXXXXXXXX, maior de idade, co D.I. XXXXXXXXX e de XXXXXXX,

con D.I. XXXXXX, cuxos demáis datos persoais xa constan nesta Universidade,

coa asistencia técnica das avogadas XXXXXX colexiadx XXX do XXX de XXXXX

,  e  XXXXX,  colexiadx  XXXX  do  XXX  de  XXXXXX,  ás  que  se  nomea

representantes legais neste expediente, comparecen e como mellor proceda en

Dereito, DIN: 

Que,  por  medio  do  presente  escrito  veñen  interpor  ALEGACIÓNS  E

PROPOSICIÓN  DE  PROBA en  tempo  e  forma,  contra  as  RESOLUCIÓNS

REITORAIS POLAS QUE SE PROCEDE Á APERTURA DUN EXPEDIENTE

DISCIPLINARIO  CONTRA  AS  ALUMNAS  XXXXXXX  e  XXXXXXX,  de  data

12/08/2016,  notificada  o  dia 19/08/2016  polas  que  se  atribue  ás  nosas

representadas infracción do artigo 5º.c) do Decreto de 8 de septiembre de 1954

polo  que  se  aproba  o  Reglamento  de  disciplina  académica  de  los  Centros

oficiales  de  Enseñanza  Superior  y  de  Enseñanza  Técnica  dependientes  del

Ministerio  de Educación  Nacional,  promulgado  polo  ditador  Francisco  Franco

Bahamonde. 

Formulando ditas alegacións en base aos seguintes,

MOTIVOS

PRIMEIRO.-  A  XERACIÓN  DA  INDEFENSIÓN  PROHIBIDA  POLO

ARTIGO 24.2 CE.

O presente expediente, que entende esta parte que será único pese a

existir un número indeterminado de persoas involucradas, foi incoado carecendo

das mínimas garantías que permitan un exercicio efectivo do dereito á defensa

das  expedientadas,  o  cal  faría  per  se  devir  en  nulas  de  pleno  dereito  as



resolucións que se impugnan a teor do artigo 62.1.a) da Lei 30/1992, do 26 de

novembro,  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do

Procedemento Administrativo Común, por vulneración dos dereitos fundamentais

das administradas, e en concreto do art. 24.2 da CE

O relato de feitos que pretenden devir de sustento ás Resolucións de

Apertura  do Expediente  Disciplinario  sitúa  ás  comaprecentes nunha  abosluta

indefensión.  Xa  non  porque  os  feitos  imputados  sexan  xenéricos,  vagos,

imprecisos e absolutamente inconcretos (todos eles alén da data),  senón que

non se describe feito algún no relato fronte ao que poida contrapropoñer

proba ou exercer unha defensa efectiva.

Nada  se  di  dos  resultados  do  suposto  Expediente  Informativo-

Información Reservada que segundo o documento de apertura serviu ao fin do

esclarecemento, determinación e valoración dos feitos en relación co incidentes

producidos na clase de Matemáticas Empresariais II,  do día 17 de marzo de

2016  impartida  polo  Prf.  Luciano  Méndez  Naya  así  como  dos  danos

ocasionados nas Facultades de Ciencias Económicas e Empresariais e Ciencias

da Educación”.

Nada se di polo Reitor respecto do alegado "incidente" nesa clase

referida, pois a pesares de facer unha escueta mención ao contido da denuncia

do docente (que, cabe recordar, non goza de presunción de veracidade e por si

soa non pode destruír a presunción de inocencia), nin se valida esa versión, nin

se discute, nin se fundamenta, nin se impugna, ficando o expediente na máis

absoluta  indeterminación.  Ningunha  proba  se  achega  dos  “incidentes”

mencionados,  ou da súa entidade,  ou do seu íter concreto,  do nivel  de

participación da expedientada ou calquera outro elemento que a alegante

poida discutir, ou sobre o que poida contrapropoñer proba algunha. 

Tampouco nada se di dos danos ocasionados en dúas facultades,

nin sequera a data na que foron ocasionados, nin a entidade dos mesmos, nin

unha  mínima  descripción  do  resultado  do  dano,  nin  da  súa  gravidade  ou

entidade, nin da participación neles da expedientada.  



Nada se di da técnica a través da que foi identificada a alegante, nin

quen  a  identificou,  nin  por  que  motivo,  nin  en  base  a  que  probas  ou

indicios concretos.  Algo que resulta especialmente grave, ao non especificar

en base a que elementos de feito se dirixe este expediente contra ela.

A  potestade  sancionadora  das  Administracións  públicas  non  existe  á

marxe dos principios informadores do ordeamento xurídico, tal e como se recolle

na Constitución do reino de España, (e isto é así pese a que a norma na que se

ampare o pretendido expediente  disciplinario  sexa pre constitucional  por  non

decir  inconstitucional),  por  este  motivo,  o  procedemento  sancionador  debe

respeitar,  por  analoxía,  as  garantías  do  proceso  penal,  xa  que  é  unha

manifestación do poder punitivo do Estado e, no presente caso, as garantías

protexidas  polo  artigo  24  da  Constitución  española  foron  flagrantemente

vulneradas  por  varios  motivos  que  de  seguido  se  exporán  nos  seguintes

ordinais.

SEGUNDO.-  FRAUDE  DE  LEI  NA  TRAMITÁCIÓN  DO

PROCEDEMENTO CON RESULTADO DE NULIDADE RADICAL DO ACTO,

SUBSIDIARIAMENTE  ANULABILIDADE  CON  CAUSACIÓN  DE

INDEFENSIÓN  E  OBRIGADO  ARQUIVO  DESTE  POR  FALTA  DE

NOTIFICACIÓN. MÁIS  SUBSIDIARIAMENTE,  CADUCIDADE  DO

EXPEDIENTE.

A través  de  Resolución  Reitoral  o  29  de  marzo  de  2016  incóase  un

hipotético  Expediente  Informativo-Información  Reservada  que,  segundo  o

documento que agora se impugna de apertura de expediente disciplinario, serviu

ao fin do esclarecemento, determinación e valoración dos feitos en relación co

incidentes producidos na clase de Matemáticas Empresariais II, do día 17 de

marzo de 2016 impartida polo Prf. Luciano Méndez Naya así como dos danos

ocasionados nas Facultades de Ciencias Económicas e Empresariais e Ciencias

da Educación”.

Este expediente incóase ex. Art. 69.2 da Lei 30/1992, “Con anterioridade

ao  acordo  de  iniciación,  poderá  o  órgano  competente  abrir  un  período  de



información previa co fin  de coñecer as circunstancias do caso concreto e a

conveniencia ou non de iniciar o procedemento”.

No  seo  deste  suposto  Expediente,  e  como  se  comprobará  na

documentación adxunta, solicítase, vía correo electrónico, a comparecencia na

USC de sete estudantes para prestar declaración ante non se sabe que posibles

consecuencias nin no marco de que investigación, de feito nen sequer se lles

comunica que existe un expediente aberto contra delas. 

Entre as alumnas citadas tan irregularmente,  atopánse as dúas agora

expedientadas  e  alegantes  que,  no  seu  día,  solicitaron  o  persoamento  das

avogadas  tamén  comparecentes,  medio  de  defensa  que  foi  expresamente

rexeitado pola USC mediante escrito de 15 de xuño de 2016, onde non se fai

constar  en  ningún  momento,  que  exista  a  posibilidade  de  que  se  abra  un

expdiente  discipinario  contra  das  alumnas  nin,  tampouco,  que  exista  unha

denuncia  realizada  polo  profesor  Luciano  Méndez  Naya  contra  elas,

circunstancia que non pode ter  outra explicación que a ocultación deliberada

deste dato para que non puidera ser feito público nun intre en que os actos e

manifestacións machistas deste profesor da USC tiveron unha forte repercusión

mediática.

Non permitir  o  personamento  dos  profesionais  defensores  ou

conceder acceso e copia conforme ás solicitudes de parte,  ou acceder á

práctica de proba solicitada,  sabendo a USC que existía  unha denuncia  dun

profesor  contra  elas  vulnera  os  principios  básicos  do  ordeamento  xurídico,

incurríndose novamente en violación do dereito á defensa e a un procedemento

coas debidas garantías.  Vulnérase  igualmente  o principio  de transparencia  e

acceso permanente aos expedientes prevido no Real Decreto 1398/1993, do 4

de  agosto,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  do  procedemento  para  o

exercicio da Potestade Sancionadora, aplicábel ao procedemento sancionador

existente segundo fai constar a propia resolución impugnada.  Dita o texto legal

que  "o  procedemento  desenvolverase  de  acordo  co  principio  de  acceso

permanente". A  estes  efectos,  en  calquera  momento  do  procedemento,  os

interesados teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e acceder e

obter  copias  dos  documentos  contidos  no  mesmo,  no  entanto,  a  USC



tramitándoo de maneira opaca e arbitraria por negar, negou a propia existencia

da denuncia que deu orixe á apertura do expediente que se impugna.

Consideran  as alegantes  que o  Organismo actuante se encarga de

confundir procedementos á fin de dilatar permanentemente as actuacións

instructoras  de  maneira  antixurídica.  Como  se  extrae  do  texto  da  propia

resolución  reitoral  de  apertura  do  expediente,  o  Expediente  Informativo  non

serviu  a  fin  ningún,  posto  que  non  se  incrementa  a  información  obtida  nun

primeiro momento que, ao parecer, se reduce á denuncia realizada polo docente

e á constación abstracta da existencia dun incidente e duns danos inespecíficos.

Estariamos pois ante un acto administrativo ditado en fraude de lei, como

acto realizado ao amparo do texto dunha norma que persigan un resultado

prohibido polo ordenamento xurídico, ou contrario a el, co único obxecto

de eludir os prazos e a rixidez garantista do procedemento sancionador.  

Por  este  motivo  debe  considerarse,  en  evitación  da  fraude  de  lei

denunciada, que ambos os procedementos, o denominado informativo e o

denominado  disciplinario  son  un  único  procedemento  sancionador

(expediente), a resultas do cal:

a)  Consideramos  que  reputando  como  iniciado  este  expediente

sancionador  o   29  de  marzo  de  2016  a  través  da  correspondente

Resolución Reitoral a absoluta ausencia de procedemento e a indefensión que

veu xenerando, inculca o 62.1.a) da Lei 30/1992 polo que deviría nula de pleno

dereito, e contaxaría desa radical nulidade todos os actos posteriores.

b) De maneira subsidiaria, desobedécense de tal maneira os requisitos

formais de iniciación que nos atopariamos ante un incumprimento do artigo 63.2

da Lei 30/1992,  cun vicio de anulabilidade sen convalidación ou subsanación

posíbel  pola  inminente  xeración  de  indefensión,  ao  carecer  dos  requisitos

indispensábeis.

c) Finalmente, e en base aos mesmos razoamentos, e en caso de non

considerarse  o  primeiro,  ao  tenor  do  artigo  6.2  do  Real  Decreto  1398/1993

“Transcorridos dous meses desde a data en que se iniciou o procedemento



sen practicarse a notificación deste ao imputado, procederase ao arquivo das

actuacións, notificándollo ao imputado, sen prexuízo das responsabilidades en

que  se  puido  incorrer”,  corresponde  o  arquivo  das  actuacións  ao  non  terse

notificado o expediente na súa condición de sancionador.

d)  Asemade,  incurriríase  igualmente  en  caducidade  xa  que,  sendo

calificados inicialmente os feitos que se imputan pola resolución que se impugna

como falta leve, e sendo que o procedemento que informa a resolución como

aplicable é o abreviado disposto nos arts. 23 e ss  do Real Decreto 1398/1993,

do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o

exercicio da Potestade Sancionadora, que dispón que debe ser resolto no prazo

dun mes desde a súa apertura, incurríu en caducidade flagrante desde o inicio

do mesmo que só se pode datar no intre en que as agora alegantes recibiron o

correo electrónico da USC no que se lles comunicaba a instructora e se lles

citaba a comparecencia, no mes de maio deste ano, transcurrido con exceso, o

mes prevido regulamentariamente para a finalización do expediente.

TERCEIRO.-  INDEFENSION  POR  FALTA  DE  NOMEAMENTO  DE

INSTRUTOR.

A regra  do artigo  135  da  Lei  30/1992  que  esixe  da  administración  a

notificación “dos feitos que se lle imputen, das infraccións que tales feitos poidan

constituír e das sancións que, no seu caso, se lles puidensen impoñer, así como

da  identidade  do  instrutor,  da  autoridade  competente  para  impoñer  a

sanción e da norma que atribúa tal competencia” supón tratar de conseguir

unha maior obxetivización da actividade sancionatoria, separando a autoridade

competente  para  impoñer  a  sanción  do  órgano  instrutor,  a  semellanza  do

sistema penal. Doutra banda, a obriga de notificar o nomeamento de instrutor e

secretario permite ao interesado exercer a recusación dos mesmos se a súa

imparcialidade estivese comprometida por algunha das causas establecidas no

artigo 20 da Lei de Procedemento Administrativo. 

Tamén  en  diversas  disposicións,  o  Real  Decreto  1398/1993  para  o

procedemento simplificado por falta leve preve a figura do instrutor, entre eles o

art. 24 “A iniciación producirase, de conformidade co disposto no capítulo II, por



acordo do órgano competente no que se especificará o carácter simplificado do

procedemento e que se comunicará ao órgano instrutor do procedemento e,

simultaneamente, será notificado aos interesados”; para o que obviamente se

presume a necesidade da súa notificación e as facultades de recusación da

expedientada, por mandato de norma superior.

Este non se considera un defecto formal insignificante, pois que o trámite

do  expediente  se conduza  sen nomeamento  de persoa Instrutora  provoca a

queda  de  todas  as  garantías:  a  coñecer  o  órgano  ou  persoa  instrutora,  á

imparcialidade,  á  separación  de  funcións  entre  o  órgano  instrutor  e  o

sancionador...  o  que sitúa  á  expedientada  na  máis absoluta  indefensión,

anulándolle mesmo a capacidade de recusar a aquela persoa ou persoas

que asuman a instrucción se incurriren en causa que o motivase, abrindo

un amplo espazo á arbitrariedade.

CUARTO.-  A  SUPREMACÍA  DO  DEREITO  Á  LIBERDADE  DE

EXPRESIÓN E A SÚA LESIÓN.

O día 17 de marzo de 2016 desenvolveuse unha protesta pacífica contra

as conductas machistas do Profesor Luciano Méndez, na aula de matemáticas,

que  contou  coa  presenza  de  alumnado da USC sensibilizado  coa igualdade

formal e material. 

A  causa do protesto  estudiantil  foi  a  conducta  probada  e  constatada,

amais de reiterada no tempo, de manifesto desprezo polas mulleres por parte de

Luciano  Méndez  e  que  non  dubidou  en  facer  pública  nos  medios  de

comunicación. En concreto, o feito que colmou o aguante do alumnado deste

profesor foi que ordeou a unha alumna súa, ante toda a clase, que se "tapase o

escote porque o desconcentraba", avergonzando á alumna, atentando contra os

dereitos  fundamentais  á  dignidade,  á  propia  imaxe  a  á  honra  e  pondo  de

manifesto  que  é  unha  persoa  incapacitada  para  dar  clases,  sobre  todo  a

mulleres novas.

 Por  responsabilidade  social,  política  e  mesmo  académica,  este

alumnado  respondeu  cun  protesto  pacífico  e  lexítimo  ante  a  inacción  da



universidade  que,  pese a  ter  coñecimento  directo  do episodio  e  a  confesión

pública do aínda profesor, ningunha medida tomou de oficio,  véndose a USC

compelida,  só  pola  acción  do  alumnado  e  a  súa  repercusión  mediática  a,

finalmente,  expedientar  disciplinariamente  a Luciano Méndez por,  supón esta

parte,  estas conductas, pese a que non se fai constar neste relato de feitos nin

se nos deu copia do mesmo pese a tela solicitado xa en maio deste ano.

O dereito á liberdade de expresión contemplado no artigo 20 da CE

non pode ceder ante calquera eventualidade. En todo o caso,de colisionaren

dous  dereitos  fundamentais,  habería  que  avaliar  a  dimensión  de  cada  un  e

establecer os límites precisos entre eles. 

Do relato de feitos que se imputan ás alegantes non se menciona colisión

algunha entre dereitos fundamentais, é máis, simplemente non se avaliou polo

Reitor a dimensión constitucional do que se está a calificar como “incidente” na

Resolución Reitoral, e que en realidade é unha mobilización ou protesta lexítima

e pacífica ante un atentado aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas

que o profesor Luciano Méndez, realiza contra o seu alumnado de xeito cotiá e

consentido pola USC.

Calquer institución democrática cualificaría un contexto de movemento do

seu alumnado en defensa do dereito superior  á igualdede de sexo e xénero

como un dereito lexítimo á liberdade de expresión e de reunión pero, tendo en

conta  que  o  decreto  no  que  se  ampara  o  expediente  disciplinario  é  pre-

constitucional,  non se contemplan as causas de exención da antixuridicidade

das conductas que se describen como sancionables, isto non exime ao instructor

do expediente do coñecemento dos principios do dereito que necesariamente

debe ter para exercer como tal. 

Os  distintos  medios  de  comunicación  nacionais  e  estatais  que  deron

cobertura ao acto simbólico, reivindicativo e pacífico do alumnado evidenciaron,

pública e documentalmente a inexistencia  de dano ou conducta sancionable

algunha por parte do alunado, polo que sorprende a esta parte sobremaneira

que o Reitor queira atribuír a existencia de danos ás nosas representadas, tal e

como se desprende da súa Resolución. 



As  persoas  participantes  da  protesta  non  causaron  dano  ou

desperfecto algún na USC, acusación que só se pode entender realizada

para  deslexitimar  unha  acción  que  contou  coa  adhesión  e  apoio  da

comunidade universitaria e da opinión pública. Abundando na indefensión xa

alegada  hai  que  insistir  en  sinalar  que  os  presuntos  "danos"  tampouco  se

identifican.  

QUINTO.-  VULNERACION  DO  PRINCIPIO  DE  TIPICIDADE:  “LEX

CERTA”.

Pretende  sancionarse  unha  acción  lexítima  de  protesta  estudantil,

botando mal do difuso e inconcreto artigo “Será falta leve calquera dos feitos non

comprendidos nos apartados anteriores que poidan causar perturbación na orde

ou  disciplina  académica”.  Unha  norma  sancionadora  non  pode  nunca

convertirse  nun  cheque  en  branco  para  unha  administración,  pois  tal

situación daría lugar á arbitrariedade e á correspondente indefensiòn da

administrada.

O exame do tipo refererido  “calquera  dos feitos non comprendidos”  e

“que  poidan  causar  perturbación  na  orde  ou  disciplina  académica”  abre  a

posibilidade de perseguir en base a ese artigo unha morea de conductas que

non  deberían  ser  perseguíbeis,  mesmo  as  máis  inócuas,  posto  que  as

perturbacións  na  orde  ou  da  disciplina  académica  son  diversas  na  vida

universitaria, e moi variopintas. O significado e as consecuencias dos conceptos

xurídicos  contidos  nunha  norma  sancionadora  teñen  que  ser  razoablemente

previsibles,  e,  sen caer no detallismo,  a norma debe recoller unha mínima

determinación  dos  elementos  esenciais  da  conducta  antixurídica

sancionable.

Este Reitor non pode tomar un feito da realidade de referencia e, despois

de  deturpalo  e  transformalo  engadíndolle  supostos  danos  e  tranformando  o

exercicio  da  libre  expresión  en  defensa  dun  dereito  superior  do  noso

ordenamento en “incidente”, acomodalo a un tipo vago e impreciso da Lei, non

ao  obxecto  de  sancionar  unha  transgresión  da  Lei,  senón  ou  ben  ao



obxecto de socavar unha protesta que ideoloxicamente non lle gusta ou

ben ao obxecto de protexer intereses corporativos, procurando unha porta

difusa na lexislación para atacala.

É inevitable insistir na circunstancia de que unha institución democrática

como  a  USC,  bota  mán  dun  preconstitucional  Regulamento  de  Disciplina

Universitaria,  adoptado  no  ano  1954  e  sancionado  polo  ditador  Francisco

Franco, cuxo articulado é herdeiro diecto desa época, sendo un regulamento

posto a disposición dunha concepción vertical de disciplina e orde, dous

conceptos xurídicos nidiamente franquistas, e servís á ditadura. 

SEXTO.- ANTECEDENTES E CONTEXTUALIZACIÓN DOS FEITOS.

O día 16 de febreiro de 2016 seis alumnos da Universidade de Santiago

de  Compostela  (de  agora  en  diante  USC)  presentan  un  escrito  diante  da

Secretaría  Xeral  desta  institución  denunciando  ao  aínda  profesor  Luciano

Méndez por comentarios sexistas ao redor da alumna María Fungueiro durante o

desenvolvemento  da  Aula  de  Matemáticas  da  Facultade  de  Ciencias

Económicas e Empresariais. O motivo que centra esta queixa é dirixirse a unha

alumna, María Fungueiro, segundo ela propia relata en diversas entrevistas e

declaracións, baixo termos de connotado carácter sexista, criticándoa polo seu

aspecto  físico  e  a  súa  vestimenta,  centrándose  nos  seus  atributos  sexuais

femininos e ridiculizándoa diante do conxunto de todo o alumnado.

Frases como “Desconcéntranme o ruído dos bolígrafos e o escote de

María”; “se queres levar un escote até o embigo por favor diríxete á última fila”;

“para vir así ven sen nada, ou vente directamente en pezonera ou directamente

ensínanos as tetas” son parte dos improperios que o denunciado dirixe contra

esta alumna.

Advertido pola alumna, e calificando os seus improperios de “machistas”,

este dille: “Se fose machista dábache unha hostia”.

No  esencial,  este  sinténtico  relato  dos  feitos  acontecidos  este  día,

reproducido en diversos ámbitos  pola  alumna,  son admitidos  en bloque polo



profesor en diferentes declaracións públicas, nas que non nega ningunha destas

frases  que  se  lle  atribúen,  recoñecéndoas  explícitamente.  “Polo  demais,

manteño con absoluta firmeza todas e cada unha das cousas que dixen

ese día na aula” (artigo do denunciado en La Voz de Galicia, 19 de febreiro de

2016)

O 19 de febreiro de 2016 o profesor Luciano Méndez publica o seguinte

artigo  de  opinión  en  La  Voz  de  Galicia,  baixo  o  título  “Hai  vestimentas

inapropiadas para a clase” (Documento Adxunto núm 2):

Quero facer pública unha breve reflexión sobre o acontecido o

pasado luns na clase e sobre o publicado o mércores no xornal La

Voz de Galicia. O primeiro, pedirlle perdón a alumna pola ameaza de

darlle  unha  bofetada  como  resposta  non  a  que  me  chamara

«machista»,  senón  a  que  na  clase  me  chamara  «machista

asqueroso»  (nótese  a  diferenza)  e  como  froito  da  tensión  da

situación  e  dun  certo  apaixonamento  do  que  me  avergoño  só

relativamente.  A  violencia  ou  a  ameaza  de  usala  contra  calquera

persoa (home ou muller) paréceme sempre o último recurso, per ás

veces as  circunstancias  desbordan  a  un.  Polo demais,  manteño

con absoluta firmeza todas e cada unha das cousas que dixen

ese día na aula. Hai vestimentas que considero absolutamente

inapropiadas para asistir a unha clase de matemáticas, mírese

como se mire. 

Ou ben cambiamos as regras do xogo, ou ben se modifican

os patróns sexuais nos que somos educados, ou senón a min

vai a seguir alterándome un escote excesivo (e disto si que non

me avergoño nadiña).  Se as autoridades competentes veñen e

me din,  mira,  hoxe vanche vir  á clase un grupo de chicas en

pelotas, eu diríalles, bueno, está ben, pero mirade, témome que

a calidade matemática das miñas clases diminúa notoriamente,

sobre todo mentres non me acostumbro á nova situación. Agora

ben, se o detalle da calidade docente carece de toda importancia,

por favor, que pasen. Confío en certa responsabilidade por parte de



todo o mundo para non usar este altercado para facer espectáculo

con temas tan serios como o machismo e a violencia machista. Eu,

que non son sexista en absoluto, recoñezo que o feminismo frívolo

atragántaseme  considerablemente,  paréceme  que  lle  resta

credibilidade a unha loita que considero respectable e profunda. 

É  en  diversas  ocasións  que  o  denunciado  segue  a  realizar  unha

operación  de  obxectualización  da  alumna,  sentando  unha  perversa  cátedra

sobre o que o altera, ou deixa de alterar (sexualmente), prevaléndose da súa

posición de máxima autoridade dentro dunha aula,  nos termos que a LOMCE o

recoñece, e polo tanto prevaléndose da súa posición.

O luns 23 de febreiro de 2016 a USC convoca ás partes a declararen no

ámbito dun expediente informativo do que non se da máis información a esta

parte e que deveu no presente expediente disciplinario.

O 11 de marzo de 2016 o profesor Luciano Méndez pretende recuncar

publicando o seguinte artigo de opinión, tamén en La Voz de Galicia, titulado

“Quizás todo teña un porqué” (Documento Adxunto núm 3).

“Quizás todo teña un porqué, e pode que un dos obxectos

desta polémica en torno á miña persoa sexa darme a oportunidade

de  manifestar  publicamente  a  miña  postura  sobre  delicadas

cuestións relacionadas coa que nos ocupa. Xa que se me concede

este privilexio,  vou usalo do xeito que eu considero máis útil,  e o

obxectivo non é evitar hipotéticas sancións da sociedade, ou incluso

obter os favores de ninguén, nin sequera ningún fin de tipo material,

non, o obxectivo é mais nobre e profundo que todo iso, o obxectivo é

atopar a miña postura sincera sobre o asunto e demostrarme a min

mesmo que non teño nada do que avergonzarme ante ninguén, ese

é  o  obxectivo  último  destas  poucas  verbas,  como  dicía  o  amigo

Krahe,  «si  actuara  de  otro  modo  ya  no  seria  quién  soy,  motivo

primordial  por  el  que  un  servidor  suspira».  O  asunto  admite

perspectivas ben diversas, a que menos me interesa é a dos detalles

concretos do suceso en si, non é que a evite porque me prexudique,



iso  nunca,  pero  pouco  tería  que  engadir  ao  que  xa  dixen.  Só

mencionar  neste  sentido  que  cando  lin  que  tamén  a  Xunta  se

interesaba  no  asunto  pensei  «xa  só  me  falta  que  se  implique  a

Igrexa,  para  que  a  cousa  transcenda  tamén  o  humano».  Para

contentar as maternais voces que me queren conducir cara á política

de «botarlle terra ao conto» direi  só unha cousa: A miña primeira

advertencia á alumna fíxena un día previo e nun contexto privado, a

súa reincidencia foi o que me fixo ser máis politicamente incorrecto.

Considero que agocharse detrás do politicamente correcto é un xeito

de evitar ter que pensar, evitar tomar partido. Para moitos é un xeito

cómodo de estar no mundo, para outros non abonda con iso,  hai

outros que non están dispostos a vestir os traxes que deseñan para

eles, hai outros con criterio propio, e que só se senten realizados

cando  poden  manifestar  con  contundencia  a  súas  posturas  por

incómodas  que  resulten  para  terceiros.  Na  clase  o  profesor  é  o

representante  da  sociedade,  o  que  debe  velar  porque  o  servizo

público  se  preste  nas  mellores  condicións  posibles,  tanto  ruídos

como calquera cousa que altere o normal desenvolvemento desta

actividade diminúe a calidade da docencia e debe ser corrixida polo

profesor.  O profesor debe decidir  in  situ,  sobre temas que moitas

veces non hai xurisprudencia, e debe entón improvisar as medidas

que considere oportunas. Este xeito de proceder a min paréceme o

axeitado, e ademais funciona, de feito en 25 anos que levo dando

clase nunca me pasara nada parecido ao caso que nos ocupa.

Respecto aos alumnos que se foron da clase en apoio de

María, nin o mais mínimo reproche. Eu ensino matemáticas, o

que quero transmitirlles aos meu alumnos é o valor da razón

como ferramenta para fortalecer a identidade, para ter criterio

propio, e os alumnos que se levantaron ese día téñeno. Como xa

lles dixen na clase en días posteriores, non deben temer ningún tipo

de represalia, considero que equivocaron o obxectivo, pero tamén eu

aplaudo a súa valentía.



O  de  meter  o  termo  machismo  na  polémica  paréceme

absolutamente  improcedente.  Non son sexista,  dáme igual  que

sexa home ou muller o que se exhibe, a única diferenza e que a

min distráeme máis a pel feminina que a masculina. O que eu

creo é que homes e mulleres somos diferentes na percepción

do  sexo,  tanto  educacional  como  hormonalmente.  A

testosterona é unha hormona complicada, pode ser unha aliada

que estimule e motive e pode ser tamén o peor dos inimigos,

que faga o varón vulnerable  e débil.  Controlala,  manexala  en

beneficio propio é labor de toda unha vida.

Debo  confesar  que  me  sinto  moi  motivado  nesta  loita,  eu

sempre estiven do lado do débil, do indefenso, e nesta problemática

eu son o débil. Aínda que aparentemente cando se deron os feitos

eu representaba a parte mais forte do conflito isto é absolutamente

falso. O inimigo é de moita entidade, o inimigo chámase rutinas de

pensamento,  chámase  medo,  medo  á  verdade,  á  sinceridade,  á

honestidade,  e  os  seus  aliados  chámanse  feminismo  frívolo,

irracionalidade, sensacionalismo barato e incluso pode que opinión

maioritaria.

Aparte  das  propias,  as  reprimendas  veñen  por  parte  dos

poucos  amigos  que teño,  preparándome quizás  para  que a  miña

postura  sexa  mais  sólida.  Os  que  considero  que  me  apoian

gratuitamente,  dando por  suposto que a miña actitude representa

poñerse de xeonllos ante algún ideario que xustifique calquera tipo

de maltrato, amiguismo ou inxustiza, a eses solo dicirlles «pinchais

en hueso». Ao fío disto, quero rematar con un puntiño humorístico

«que  me  critique  o  cisne,  malo,  agora  ben,  que  me  defenda  o

porco... moito peor».

Reafírmase o denunciado na súa posición sexista, dende unha posición

de  absoluta  prevalencia  e  no  ámbito  público,  agochando  baixo  un  suposto

discurso de patróns disciplinarios idénticos, unha clara discriminación de xénero

“a  única  diferenza  e  que  a  min  distráeme  máis  a  pel  feminina  que  a



masculina”  concluíndo  cun  operativo  retórico  sistemático  do  sexismo,  a

obxectualización do xénero feminino e o odio machista como é “a testosterona

é unha hormona complicada, pode ser unha aliada que estimule e motive e

pode ser tamén o peor dos inimigos, que faga o varón vulnerable e débil”.

O día 7 de abril de 2016 o denunciado comparece para unha entrevista

na empresa da comunicación  VÍA V,  (cap.1020-parte1-07/04/16)  onde afirma

entre  outras  as  seguintes  frases  de  relevancia  para  enmarcar  as  súas

declaracións nun discurso fiado de odio de xénero e de denigración masiva das

mulleres a través dun medio de comunicación:

1. PRESENTADORA (P): É vostede machista?

2. LUCIANO MÉNDEZ (LM): Eeee... Defíname machista.

3. P:  Pois  unha  persoa  que  considera  diferentes  ás  mulleres  e  aos

homes e que como consecuencia deso concede un trato diferente a

uns dos outros.

4. LM:  Eu creo que con esa definición que das ti si son machista.

Con  esa  definición  si.  [...]  Se  poñemos  a  definición  clara  ao

mellor resulta que si son machista, eu non me considero.

5. P: En que somos diferentes.

6. LM: Bioloxicamente é innegable. Polo demais non o teño claro.

[...]

7. P: María Fungueiro, que é a alumna da primeira alerta, asegura que

os comentarios en relación co seu aspecto físico comenzaron dende

o primeiro día, por parte de vostede. É así?

8. LM: Non o recordo. Sinceramente non sei si foi... é que non recordo

si veu o primeiro día a clase. Non o sei.

9. P: Bueno, dende o primeiro día que foi. Vostede non ten lembranza

da presenza de María na clase. Nin de ter feito ningún comentario

con relación ao eu aspecto.

10. LM:  Si.  Do  que  si  teño  lembranza,  certera,  vamos  con  toda  a

certeza, é de habela (sic) apercibido antes a nivel privado.

11. P: Apercibido en que sentido?.



12. LM: Home decirlle osea (sic) decirlle oe, mire, chegar a clase, ver un

pouco cal era o seu escote e decirlle oye (sic), pero ti vas estar así na

clase? 

[...]

13. P:  Estabamos  vendo  unha  imaxe  dela  cunha  camiseta,  eso  é  un

escote para vostede? 

14. LM:  Non recordo si era o que levaba o primeiro día. Sei que o

primeiro día pois era absolutamente inusual para min, para o que eu

estou afeito. Era absolutamente inusual, quero dicir, na miña clase.

En 25 anos que levo dando clase nunca me atopara nada semellante.

Por eso pasei a decirllo. Como era algo que tiña máis ou menos en

mente, bueno, estame provocando vou a saltar (risas).

15. LM: Como provocando?

[...]

16. LM: É algo sobre o que non hai normativa. O pertinente paréceme

que sexa o profesor.

17. P: Que o altera a vostede. O resto dos alumnos estaban conformes

con esa situación. Esa provocación que vostede sentiu non a sentiron

o resto dos compañeiros desta estudante.

18. LM: Os alumnos claro, é que ao mellor non a ven. Non teñen a miña

perspectiva da realidá. 

19. P: Bueno, ou teñen máis autocontrol.

20. LM:  Bueno  o  que é  un feito  é  que  a  miña  perspectiva  non a

teñen. A miña afirmación é correcta. Ademais ao mellor resulta

que  tamén  teñen  máis  autocontrol.  Pero  sin  duda  a  miña

perspectiva non a teñen. Entonces bueno, vale, efectivamente non

sei se  son hipersensible a ese tema [...]

[...]

21. LM: Eu aprecio o erotismo, dacordo, pero non aprecio as cousas

chavacanas. E moléstanme.

22. P: Insisto unha vez máis, quen decide que é chavacano e quen non?

23. LM: Pois eu creo, creo, hasta onde eu sei, se non hai legislación, eu

considérome unha autoridade na miña clase para decidilo eu. [...]

[...]



24. P: Fontes fiables dixéronme que habia comentarios previos en certas

clases que xa se consideraban por parte dos alumnos e das alumnas

inapropiados.

25. LM: Inapropiados é outra cousa. Machistas? 

26. P:  É  que  polo  que  vexo  vostede  non  considera  machistas  eses

comentarios pero elas si, eles si.

27. LM: É que non sei que tipo de comentarios fixen eu antes disto...

28. P: Sobre o aspecto físico das mulleres que estaban na aula.

29. LM: Mentira.  Eso non é verdade. Eso non é verdade en absoluto.

Que eu recorde eh. Que eu recorde nunca fixen un comentario sobre

o aspecto físico das mulleres, en absoluto. Para nada, non.

[...]

30. P: Ou sexa. Que non vai cambiar. Se mañá volve unha alumna cun

escote que vostede considera chavacano...

31. LM: (risas)

32. P: ...creo que foi a palabra que empregou vai facer o mesmo.

33. LM: No, no, no, no. O de chavacano sácalo de contexto.

34. P: Foi vostede o que utilizou a palabra chavacano debido ao escote

que levaba.

35. LM: Como decía en xeral a min gústame o erotismo de calidade. As

cousas chavacanas non. Díxenno nese contexto.

36. P:  Insisto.  Se  aparace  outra  rapaza  cun  escote  que  vostede

considera provocador vaille decir o mesmo?

37. LM:  A  min  a  palabra  que  máis  me  gusta  é  excesivo.  Un  escote

excesivo.

38. P: Bueno. Insisto. [...]. Vai facer o mesmo.

39. LM: En principio, salvo que as autoridades académicas me digan

no no mira ti non podes facer esto porque vámolo a regulamente

e entonces vamos a mirar ou vamos a medirlle cun esta máquina

o porcentaje de piel que enseña e consideralo e tal... o que sea...

ou outra solución ben. Senón eu para dar cómodo a miña clase

pois vou a decilo e vou tratar de que eso non suceda. Para estar

cómodo na miña clase. Vale?.

[...]



40. LM: Pero é que dáme igual que sea alumno ou sea alumna. Se fora

alumno os términos serían exactamente os mismos, o que pasa

é que, eso xa o dixen eu, o que pasa é que eu son heterosexual,

entonces o que non estou disposto... 

41. P:  Esa  é  unha  circunstancia  que  un  profesor  non  ten  por  que

compartir  cos  seus  alumnos.  A  condición  sexual  dun  profesor  é

irrelevante. Irrelevante, estamos dacordo?

42. LM: É irrelevante para que?

43. P: Nese contexto de profesor alumno.

44. LM:  Discutible. Eu non estou dacordo con iso que dis. Eu non

estou dacordo. Home por que si. Porque a sexualidade está aí, é

unha parte mui íntima das persoas.

45. P: Home pero quero dicir,  non se está actuando nese momento e

nese contexto de seres sexuais,  se está actuando como profesor,

insisto educador, referente en moitas cousas e alumno.

46. LM: Si, si, si, si. Non estamos falando deso pero é algo que está

aí. Cunha forza moi intensa.

[...]

Con  data  do  17  de  marzo  de  2016,  e  diante  da  pasividade  desta

Institución,  a USC que a pesares de ter  a obriga de garantir  o respecto aos

dereitos fundamentais e en concreto de extirpar as conductas de dominación

machista e o discurso de odio das súas aulas (tal dimensión ten o principio de

igualdade), sobre todo cando estas agresions as comete un profesor, un grupo

de  alumnas  realiza  unha  acción  simbólica,  lexítima,  pacífica  e  necsaria  de

denuncia do machismo do profesor e de defensa das mulleres baixo a lenda

“Excesivo o teu machismo”, que conmoveu á opinión pública. 

Protestaban  contra  as  reiteradas  e  públicas  declaracións  nidiamente

sexistas do denunciado, vexatoria para as mulleres e con discursos de odio. O

seu  discurso  pode  chegar  a  xustificar  a  violación:  “A  testosterona  é  unha

hormona complicada, pode ser unha aliada que estimule e motive e pode ser

tamén o peor  dos inimigos,  que faga o varón vulnerable  e débil.  Controlala,

manexala en beneficio propio é labor de toda unha vida”. Pero o que pon de

manifesta evidencia é Luciano Méndez é unha persoa incapacitada para

dar clases,  sobre todo a mulleres novas, ás que non dubida en confesar



que desexa polo mero feito de ser un home e que a testosterona lle impide

controlar eses impulsos. 

A resposta deste suxeito durante a protesta foi a de reiterarse na súa

actitude machista,  dirixíndose a un dos mozos da protesta dixo: “vou desfrutar

das tetas das túas compañeiras”, e ás mozas activistas “non lucides ben as

vosas virtudes femininas” ou “pecho a persiana para ter máis intimidade

porque co ambiente que hai igual vai a máis”. 

O 28 de xullo de 2016 a Universidade de Santiago de Compostela impón

unha sanción simbólica a Luciano Méndez, de dous meses de emprego e soldo,

sen embargo garda silencio ao redor da nova batería de comentarios sexistas

emitidos por este durante a mobilización realizada contra a súa presenza nas

aulas. 

O goberno da USC (que non a Comunidade Universitaria) decidiu

amparar  a  este  aínda  profesor,  gardando  silencio  sobre  a  súa  actitude

durante a mobilización, presenciada por todo o alumnado, (recordemos:

“vou desfrutar das tetas das túas compañeiras”, “pecho a  pesiana para ter

intimidade porque co ambiente que hai  igual  vai  a máis”)  sen que teña

suposto a apertura dun novo expediente disciplinario e sin que teña posto

en coñecimento do Xulgado estes feitos por si puideren ser considerados

delicto.

A actitude da USC foi, sen embargo abrirlle expediente disciplinario

ás alumnas ás que lle atribúe participación na protesta NECESARIA contra

desde mal chamado mestre, o cal pon de manifesto a actitude cómplice da

USC  de falla de respecto absoluto á  dignidade das mulleres así como pola

liberdade de expresión.

SÉTIMO.-  OMISIÓN  POR  PARTE  DA  USC  DA  SÚA  FUNCIÓN  DE

GARANTE E EXISTENCIA DUN POSIBLE DELITO DE ODIO.

Contextualizados  pois  os  diferentes  despropósitos  e  afirmacións

machistas do aínda profesor da USC  Luciano Méndez, nos que a USC actuou



como  elemento  protector  da  súa  impunidade,  non  só  polos  primeiros

comentarios  polos  que foi  simbolicamente  sancionado,  senón e tamén polos

insultos, vexacións, humillacións, atentados á dignidade das mulleres, e

continuas insinuacións  de  agresión  sexual de  dominación  e  odio  de

xénero, contra as mulleres en xeral e contra diversas alumnas da USC en

concreto,  que  este  docente  proferiu  durante  o  transcurso  da  mobilización

pacífica e nas súas diferentes expresións mediáticas.

 

O  conxunto  de  declaracións  deste  docente  poderían  supoñer  a

comisión dun Delito de Odio por razóns de xénero dos previstos no Código

Penal no seu artigo 510:1. Serán castigados cunha pena de prisión de un a catro

anos e multa de seis a doce meses:    a) Quen publicamente fomenten, promovan

ou  inciten  directa  ou  indirectamente  ao  odio,  hostilidade,  discriminación  ou

violencia contra un grupo, unha parte do mesmo ou contra unha persoa determinada

por razón da súa pertenza a aquel, por motivos racistas, antisemitas ou outros referentes

á ideoloxía, relixión ou crenzas, situación familiar, a pertenza dos seus membros a unha

etnia, raza ou nación, a súa orixe nacional,  o seu sexo, orientación ou identidade

sexual, por razóns de xénero, enfermidade ou discapacidade.[...]2. Serán castigados

coa pena de prisión de seis meses a dous anos e multa de seis a doce meses:    a)

Quen lesione a dignidade das persoas mediante accións que entrañen humillación,

menosprezo ou descrédito dalgún dos grupos a que se refire o apartado anterior,

ou dunha parte dos mesmos, ou de calquera persoa determinada por razón da súa

pertenza  a  eles por  motivos  racistas,  antisemitas  ou  outros  referentes  á  ideoloxía,

relixión ou crenzas, situación familiar, a pertenza dos seus membros a unha etnia, raza

ou nación, a súa orixe nacional,  o seu sexo, orientación ou identidade sexual, por

razóns de xénero, enfermidade ou discapacidade, ou produzan, elaboren, posúan coa

finalidade de distribuír,  faciliten a terceiras persoas o acceso, distribúan, difundan ou

vendan escritos ou calquera outra clase de material ou soportes que polo seu contido

sexan  idóneos  para  lesionar  a  dignidade  das  persoas  por  representar  unha  grave

humillación, menosprezo ou descrédito dalgún dos grupos mencionados, dunha parte

deles, ou de calquera persoa determinada por razón da súa pertenza aos mesmos. [...]

3.  As  penas  previstas  nos  apartados  anteriores  impoñeranse  na  súa  metade

superior cando os feitos leváronse a cabo a través dun medio de comunicación

social, por medio da internet ou mediante o uso de tecnoloxías da información, de

modo que, aquel fixésese accesible a un elevado número de persoas. 5. En todos



os casos, impoñerase ademais a pena de inhabilitación especial para profesión ou

oficio  educativos,  no  ámbito  docente,  deportivo  e  de  tempo  libre,  por  un  tempo

superior entre tres e dez anos ao da duración da pena de privación de liberdade imposta

no seu caso na sentenza, atendendo proporcionalmente á gravidade do delito, o número

dos labores e ás circunstancias que concorran no delincuente.

O mesmo arcaico decreto que se aplica neste expediente no seu

artigo  artículo  17,  OBRIGA  Á  USC,  conforme  á  sanción  disciplinaria

imposta ao aínda docente Luciano Méndez, a dar conta aos Tribunais si na

instrucción do expediente sancionador se aprecia que os feitos revisten

carácter de  delito. 

Asemade, o   Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, que modifica o

meritado Decreto preconstitucional, dispón, no seu artigo 19 o seguinte:

"Inspección.

1. El Rector o el Consejo Social podrán solicitar de las Administraciones

Públicas la realización de informes e inspecciones para controlar y evaluar

el rendimiento de los servicios docentes.

2.  Si  se  apreciaran  infracciones,  las  Administraciones  estatal  y

autonómicas propondrán a los órganos competentes de las Universidades

la incoación de los correspondientes expedientes disciplinarios.

3.  Las  Autoridades  académicas,  sea  cual  fuere  su  rango  o  cargo,  que

toleren o encubran la realización de actos o conductas constitutivas de

falta  disciplinaria,  incurrirán  en  responsabilidad  y  se  procederá  a  las

actuaciones previstas en el ordenamiento jurídico para su corrección.

A  Universidade  debe  desenvolver  a  súa  función  de  garante,  vixía,

supervisión e control dos seus docentes, co que se conxura o feito de que este

Reitor  resolvese  un  expediente  sancionador  no  que  se  probou  a

responsabilidade deste docente en actos que poden ser considerados delictivos

á luz  destes artigos,  en consecuencia,  a USC debe actuar segundo a súa

responsabilidade, poñendo en coñecemento dos Xulgados estes feitos, a

fin  de  que  se  examine,  por  quen  ten  competencia,   se  poden  supoñer

infraccións penais, debido sobre todo á gravidade dos feitos denunciados

e da continuidade do mal  chamado profesor  na actividade  docente,  so



pena de incurrir a propia USC en responsabilidade penal de comisión por

omisión.

A desprotección  do alunado  deste  profesor,  sobre  todo das  mulleres,

ante as manifestas actitudes machistas e vexatorias do mesmo, faise evidente

cando non se lle deu protección algunha á aluna María Fungueiro, que se víu na

obriga de ser exposta ante os medios de comunicación porque a USC non abríu

o expediente informativo reservado que se debeu incoar no momento en que foi

denunciada polo alunado da clase onde se producíu a agresión e que, por puro

desamparo desta institución, derivou en que a agraviada se vise disuadida de

levar aos tribunais a Luciano Méndez. Pero é que tampouco a USC informou á

aluna do dereito que lle asiste a presentar denuncia por eses feitos  en sede

xudicial por un delicto  do artigo 173 do código Penal, que di, textualmente: 1. El

que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su

integridad moral,  será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos

años.Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier

relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad,

realicen  contra  otro de forma reiterada actos hostiles  o  humillantes  que,  sin

llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima."

Os elementos do tipo deste delicto, o trato degradante, consisten en:

a)  la  humillación de quen o padece;  b)  a  reducción a  cousa da persoa

humillada (cosificación); c) a gravedade que se plasma na afectación da

integridade moral. Elementos que se deron por parte do profesor agresor tal e

como reflexou tan claramente nos diferentes medios de comunicación e que fan

sospeitar que, ante a aluna, tiveron que ser moito máis graves e ferintes.

O ben xurídico protexido nos delitos contemplados no Título VIII do Libro

II  do Código Penal: a liberdade e indemnidade sexuais non é só a liberdade

sexual do suxeito pasivo que se ve compelida por outra persoa que solicita un

favor  desa  natureza,  senón  tamén  a  protección  da  vítima  na  súa  liberdade

individual  noutros ámbitos, como pode ser o educativo, nos que este tipo de

comportamentos  poden  comprometer  incluso  o  normal  desenvolvemento

académico das alunas a quen este profesor da aulas e se ven na obriga de

soportar.



No  contexto  actual  no  que  vivimos  de  durísima  violencia  contra  as

mulleres  traducida  en  miles  de  violacións  e  casi  cen  mulleres  asasinadas

anualmente no estado español, a conducta do mal chamado profesor Luciano

Méndez, non pode deixar de calificarse como delictiva e a sanción universitaria

non pode limitarse a unha sanción menor de suspensi´´on de emprego e soldo

de dous meses durante o período vacacional quedando, en puridade, impune e

mantendo a súa labor docente.

É  imperativo  que  se  de  parte  pola  USC  á  Fiscalía   informando  do

sucedido para que que se abran dilixencias por dous delictos: por un lado, un

trato degradante, e por outro, un delitco contra os dereitos fundamentais, posto

que lesionan a dignidade das mulleres ao traveso da humillación, o menosprezo

e/ou o descrédito, sen esquecer a apoloxía da violencia machista que supoñen

as súas reiteradas declaracións.

A gravísima conducta do profesor Luciano Méndez, cuxa impunidade ven

sendo  amparada  pola  USC,  fai  que  a  mera  apertura  deste  expediente

sancionador  contra quen  se viron obrigadas  a  actuar  denunciando  un acoso

sexual  por  parte  dunha  autoridade  docente  de  xeito  lexítimo,  democrático  e

pacífico,  frente  á  absoluta  pasividade  da  USC,  deveña  nunha  conducta

prevaricadora, susceptible de incurrir tamén en responsabilidade penal.

Non cabe, en ningún caso, esta pretendida actitude salomónica da USC,

sancionando a vítimas e verdugo como si fose equiparables as suas conductas e

non tiveran causa na inacción absoluta e irresponsable da USC que sanciona

por  pura inercia  a valentía dun alunado que defendeu o que a universidade

desprotexeu impunemente.  

OITAVO.- PROPOSICIÓN DE PROBA.

A fin de que poidan ser preguntados sobre os  feitos denunciados por

calquer dos avogados comparecentes: XXXXXXXXXXX, ou XXXXXXXX, por ser

imprescindible para o exercicio do dereito de defensa das alegantes solicítase

que se tomen as seguintes declaracións.  

 DECLARACIÓN  do  docente   denunciante  D.  LUCIANO  MÉNDEZ

NAIA, 



 Declaración  da  instructora  do  expediente  informativo-reservado

incoado en maio de 2016 

 Declaración do alunado da clase de Luciano Méndez Naya durante o

curso pasado 2015-2016. 

 DOCUMENTAL:  Que se aporte a esta  parte á maior  brevidade

pola USC: 

 1.Copia íntegra deste expediente incluindo o prego de cargos

que deu orixe ao inicio do mesmo e o expediente informtaivo.

 2.Copia do Expediente InformativoSancionador dirixido contra D.

LUCIANO MÉNDEZ NAYA á hora de determinar se o foi tamén polo

feitos  acontecidos  o  día  17  de  marzo  de  2016  na  aula,  e  da

descripción dos feitos que sobre esa xornada contén.

Por todo o exposto:

SOLICITO, que tendo por presentado este escrito xunto cos documentos

que  se  acompañan,  o  admita,  teña  por  formuladas  ALEGACIÓNS CONTRA

RESOLUCIÓN  DA USC  DE 12  DE  AGOSTO DE  2016  de  APERTURA  DE

EXPEDIENTE SANCIONADOR a XXXXXXXXXX,  e XXXXXXXX e,  en virtude

das alegacións vertidas no corpo do mesmo así como en base aos elementos

probatorios achegados por esta parte e a proba que se pide:

1) se declare a nulidade do expediente sancionador que se impugna por

vulnerar o art 24 da constitución española por xerar indefensión e por vulnerar o

dereito a un procedemento coas debidas garantías .

2)  Se  declare  a  nulidade  do  expeditente  por  falta  de  motivación  das

resolucións  administrativas  causantes  de  indefensión  e  por  vulneración  das

garantías procesuais.
3)  Se  declare,  en  calquer  caso,  o  sobreseimento  do  expediente

sancionador que se impugna.

4) Se de parte á Fiscalía que corresponda desta cidade pola USC, dos

feitos  denunciados  neste  escrito  cometidos  por  Luciano  Méndez  Naya  e  do

expediente sancionador aberto contra del a fin de que se depuren as posibles

responsabilidades penais en que puidera ter incurrido pola posible comisión dun

delicto do 173 do Código Penal contra a aluna María Fungueiro e/ou  dun delicto



de odio prevido e penado no artigo 510 do mesmo texto legal por apoloxía da

violencia contra as mulleres.  

En Compostela a 30 de agosto de 2016.


