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1. PRESENTACIÓ
Un tret rellevant del període comprès entre el 22 d’abril del 2016 i el 2 de maig del 2017
pel que fa a sol·licituds ateses per l’oficina del Síndic de Greuges ha estat l’increment
significatiu del nombre de consultes respecte al nombre de queixes. És una evidència
que reflecteix la confiança creixent de la comunitat universitària en la funció assessora i
orientadora del síndic.
Dins del conjunt de les sol·licituds admeses també ha estat notable l’augment d’una
mena de casos que requerien l’obertura d’un expedient motivat per considerar pertinent
la queixa presentada o perquè era aconsellable proposar que el síndic intervingués en
l’exercici de la seva funció mediadora.
Les diligències desplegades pel síndic han estat centrades en l’objectiu de resoldre els
problemes plantejats amb solucions conciliadores i, si és el cas, en situacions de greuge,
recomanar solucions reparadores o restauradores. És cert que en alguns casos s’ha
tancat necessàriament l’expedient mitjançant resolucions de requeriment, exhortació o
advertència a les persones afectades per la queixa interposada.
Aquest propòsit de maldar per la conciliació és el que ja va caracteritzar la gestió dels
síndics i de la síndica de Greuges que van assumir aquesta funció des del moment en
què es va instituir l’oficina a la Universitat Pompeu Fabra. Enguany, cal fer un esment
particular a la memòria del Dr. Jordi Sopena, que va morir el dia 20 de setembre del
2016, als 87 anys d’edat. Va ser un exemple de ponderació i de cura en la comesa de
síndic d’aquesta universitat, responsabilitat exercida per ell durant el període comprès
entre els anys 2004 i 2008.
Les dades concretes de l’activitat de l’oficina del Síndic que presenta aquest informe
són representatives de la tendència esmentada al principi com a tret destacat. De totes
les actuacions de l’oficina del Síndic durant aquest període, la meitat aproximadament
han estat formalitzades i gestionades com a queixa i l’altra meitat han estat ateses com a
consultes, tot i que moltes han generat gestions i diligències informals del síndic.
En el marc d’aquesta visió de conjunt comparada amb altres anys, es constata que els
percentatges relatius a la naturalesa de les demandes són similars, si més no als del
període anterior que, tot i que comprenia uns quants mesos més, podem observar que
manté la mateixa demanda pel que fa a les intervencions del síndic.
Sovint, no ha estat pas necessari incoar un expedient, pel fet que les gestions
immediates del síndic han contribuït a resoldre el conflicte o a esmenar l’error de
manera plausible tant per la part demandant com per la part demandada. Al síndic, el
motiva el capteniment de trobar solucions o d’apaivagar tensions sense recórrer a
procediments administratius que acaben per encallar-se en els atzucacs indesitjables de
la burocràcia.
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L’oficina del Síndic posa molta cura en atendre totes les consultes amb el propòsit
raonable d’orientar la persona interessada, assessorar-la o guiar-la pel que fa a les vies
de solució del problema plantejat o dels dubtes sobre els seus drets, i la manera de
defensar-los o reivindicar-los efectivament. En els casos que ho requereixen, el síndic
també informa la persona sol·licitant de quines són les vies legals dels processos
administratius, i de l’opció d’acollir-se a l’empara constitucional del dret de petició. El
síndic també vetlla pel compliment a la Universitat de les disposicions legislatives i
reglamentàries en matèria de transparència de les administracions públiques.
En tots els casos tractats fins ara el síndic agraeix la resposta positiva que totes les
persones afectades per una demanda han donat als requeriments formulats, a la
documentació sol·licitada i a les convocatòries d’audiència o de compareixença.
Algunes dades generals de les actuacions d’aquest període respecte a la naturalesa dels
assumptes tramitats susciten comentaris relatius a l’evolució dels problemes o conflictes
dins la nostra comunitat universitària. En aquest sentit, és evident un augment
proporcionalment important de queixes presentades per membres del PDI i del PAS, tot
i que el nombre de casos relatius a aquests col·lectius és reduït respecte al conjunt
d’expedients tramitats. La quantitat de queixes formulades per estudiants de postgrau és
similar a la d’anys anteriors. Han disminuït les demandes presentades per estudiants de
grau, tot i que el nombre més elevat d’intervencions del síndic correspon a sol·licituds
formalitzades per membres d’aquest col·lectiu, molt per damunt de les instades per
persones del PDI i del PAS.
És sensiblement significativa una evidència ja advertida en el període anterior:
l’increment d’actuacions del síndic motivades per queixes d’estudiants relacionades
amb la docència, tant en els centres propis com en els adscrits. Cal posar atenció en
aquesta dada que, comparada amb cursos anteriors, revela una tendència que, afegida a
queixes relatives a problemes de matrícules i beques, i a convalidacions i equivalències
d’assignatures en dobles graus, requereixen que els centres posin una cura especial per
evitar distorsions.
En aquest ordre de coses, no és acceptable fer canvis d’horaris d’assignatures un cop
iniciat el curs sense consensuar-ho amb els estudiants afectats. Els centres també han de
posar més cura en la revisió i el compliment dels plans d’activitat docent. Cal millorar
també en els centres la forma de resoldre de manera diligent i raonable els problemes
generats per les rutines, les negligències i el rigorisme acomodatici.
El síndic agraeix a les persones de tots els col·lectius de la Universitat (estudiants,
personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis) que li han fet palesa
la seva confiança en adreçar-se a l’oficina per exposar-li els seus problemes,
preocupacions o dubtes.
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2. ACTUACIONS
2.1. Els expedients
Tal com estableix el Reglament del Síndic, l’informe anual té la finalitat d’informar la
comunitat universitària sobre quins són els assumptes que han arribat al Síndic de
Greuges de la UPF, indicant quin és el nombre i la mena de queixes formulades i
d’expedients iniciats d’ofici, així com les queixes rebutjades, les que estiguin en
tramitació i les ja investigades, amb el resultat obtingut i, també, les causes que hi van
donar lloc i que s’explicaran en aquest informe.
Durant aquest període s’han atès 110 persones i s’han portat a terme 102 actuacions, de
les quals 50 són queixes i 52 són consultes. És un percentatge semblant al del període
anterior, la qual cosa indica que estem dins d’una demanda similar a la dels darrers
anys. Dins del còmput total d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 85
sol·licituds; 17 queixes estan en diverses fases del procés de tancament; hi ha 1 queixa
col·lectiva, i la resta són individuals. S’ha obert 1 queixa d’ofici; n’hi ha 2 de rebutjades
i 2 de retirades. S’han pogut resoldre favorablement el 60% de les queixes presentades i
s’han pogut contestar i resoldre el 100% de les consultes. En molts casos s’ha decidit no
incoar un expedient, tot i portar a terme un seguit de gestions, perquè s’ha valorat que la
rapidesa en la solució del conflicte no requeria d’una obertura d’expedient.
Sobre les reclamacions i les persones que les fan, destaquem el següent: el 74% dels
casos són queixes o consultes dels estudiants de grau (76); el 13%, d’estudiants de
postgrau (13); l’11%, del PDI (11), i el 2%, del PAS (2). Respecte al període anterior, és
destacable l’augment de queixes del PDI, que passen de 2 a 11; baixen la dels estudiants
de grau, de 91 a 76; es mantenen les dels estudiants de postgrau, i augmenten
lleugerament les del PAS, d’1 a 2. Pel que fa al sexe, s’han adreçat a l’oficina del Síndic
un 35% d’homes (36) i un 65% de dones (66).
Destaquem que els temes en què hi ha més volum de queixes durant aquest període són
els relacionats, en primer lloc, amb la docència (36), que s’han duplicat respecte al
període anterior: de 15 casos han passat a 36. En segon lloc, els relacionats amb les
avaluacions (17), que baixen respecte al període anterior: passen de 24 a 17. En tercer
lloc, els relacionats amb la matrícula (9), que de 19 queixes van passar a 5 el període
anterior i ara tornen a pujar a 9. I en quart lloc, els temes relacionats amb els convenis
de pràctiques i amb la contractació (8), que dupliquen en el còmput total dels dos
conceptes. La resta de temes es poden veure en el quadre que precedeix els gràfics.
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Pel que fa a les vies d’accés, el 77% de queixes i de consultes han entrat pel formulari
de l’Acollida del Síndic (79); el 14%, per correu electrònic (14); un 4%, telefònicament
(4); un 3%, presencialment a l’oficina (3); un 1%, pel Registre General (1), i un 1% s’ha
iniciat d’ofici (1).
Tota la informació i els gràfics que adjuntem es van tancar el 2 de maig del 2017. Els
expedients i l’informe sencer es poden consultar a la web del Síndic.
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2.1.1. Rellevància de determinats expedients
 Acceptació de canvis per part de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
Un cas rellevant tractat en aquest període ha estat el d’una estudiant d’un centre adscrit
que no podia obtenir una retitulació vinculada a l’obtenció d’un títol en un centre
universitari estranger, tot i que en el moment de matricular-se en un títol propi de la
Universitat Pompeu Fabra li havien assegurat que estava reconeguda l’equivalència.
En tornar de la seva estada en el centre estranger, després d’obtenir una titulació
reconeguda a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, no va poder sol·licitar
l’equivalència perquè un dels requisits és que el centre adscrit tingui l’autorització del
Ministeri d’Educació per tal que l’estat espanyol reconegui el títol estranger i el pugui
validar.
El centre adscrit a la UPF no havia demanat mai aquesta autorització. Els responsables
acadèmics del centre afectat havien explicat a l’estudiant interessada que no havien
demanat l’autorització d’impartir estudis estrangers en el territori espanyol perquè les
característiques de la impartició de la titulació en la universitat forana no ho requerien,
pel fet que la Universitat Pompeu Fabra tenia el mateix pla d’estudis com a títol propi.
D’un temps ençà, però, l’administració educativa espanyola requeria que els centres
demanessin expressament l’autorització d’equivalència per tal de formalitzar el procés
d’homologació d’una titulació superior estrangera a la nostra ordenació universitària.
Per aquest motiu, el centre adscrit a la UPF havia sol·licitat feia poc l’autorització
preceptiva.
El síndic va intervenir en aquest cas com a mediador, atès que la naturalesa de la queixa
presentada per l’estudiant està exclosa de l’àmbit regulat per les normes acadèmiques
del centre afectat que han estat autoritzades per la UPF.
Les gestions del síndic, coadjuvants de les que feia el centre adscrit, van portar a un
resultat positiu que transcendia aquest cas pel fet que ha estat d’aplicació general:
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va informar
favorablement els canvis sol·licitats pel centre adscrit en un sentit que satisfeia en part
la demanda de l’estudiant interessada i altres casos de la mateixa mena.


Coincidència horària d’assignatures a quart curs

Ha estat també rellevant el cas de set estudiants de grau que es dirigien al síndic com a
persones que es consideraven perjudicades per una coincidència horària d’assignatures.
Al·legaven que, en fer-se públics els horaris definitius del segon trimestre de quart curs
del seu grau, havien vist que tots els seminaris d’una de les assignatures optatives que
7

havien escollit coincidien amb altres assignatures optatives. Per aquest motiu s’havien
posat en contacte amb la secretaria acadèmica. L’única solució que se’ls va oferir va ser
canviar les assignatures optatives.
La intervenció del síndic va propiciar que la secretaria del centre afectat resolgués la
coincidència d’assignatures. Des de l’oficina del Síndic es va informar d’aquesta
circumstància a les persones reclamants, i es va detectar que en un dels casos es donava
la circumstància que l’estudiant havia signat la queixa per solidaritat amb els interessats,
tot i que ell aparentment no estava afectat per aquest cas de coincidència horària.
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2.1.2. Quadre de queixes i de consultes ateses
Temes

Grau

Postgrau

Beques
Biblioteca
Campus (espais i accessos)

1
1
2

1

Convenis de pràctiques
Contractes

1

2

Docència

34

2

4

2

Avaluacions,
recuperacions
Expedient
disciplinari
Informàtica

15

2

PDI

PAS

Home

Totals

8

8*

11

25

36*

Telèfon (1)
A. del Síndic
C. E. (3)
CP (1)

3

4

7

C. E. (2)
D’ofici (1)
A. del Síndic
Telèfon (1)

6

11

17*

C. E. (3)
A. del Síndic
Telèfon (1)

1

1

Centres
Centres adscrits
SGA
PDI
Recerca
IDEC

Exàmens
1

1

2

1

Usos lingüístics

2

2

Maltracte
Acomiadament
Discriminació
Desacord en un curs UPF

1

Matrícula (incidències)
Renúncia a la matrícula

8

Progressió
Religió
Sol·licitud d’informació

1

Tesi i títols

2

TOTALS

76

1
1
1

1

1

1
1

1
4

1
1

1
1
2
5
1

2

Presencial
A. del Síndic

2
1
2
1
9*

2

1

2

1

2

3

5

13

11

36

66

102

102 intervencions acceptades
2 queixes rebutjades
2 queixes retirades
1 intervenció d’ofici
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A. del Síndic
C. E. (1)
A. del Síndic
Presencial 1
C. E. (1)

A. del Síndic

1
1

2

A. del Síndic

2

1
1
2

1

A. del Síndic

1
1
3

Centres
Centres adscrits
Departaments
IDEC

Econòmic

Vies d’accés

1
1
1

2
4

Dona

C. E. (2)
A. del Síndic

C. E. (1)
A. del Síndic
A. del Síndic
C. E.
Presencial
Telèfon (1)
A. del Síndic

2.1.3. Gràfics. Els expedients i la seva classificació
A continuació, desenvoluparem amb gràfics el que ens indica el quadre que els
precedeix.

Tipus de queixes i consultes
Individuals (100)

Col·lectiva (1)

Retirades (2)

D'ofici (1)
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Rebutjades (2)

Gràfic comparatiu
% de casos resolts positivament
68%

56% 63%
55% 50% 52%
43%

68% 60%

Gràfic comparatiu
Actuacions dels nou últims
períodes
103 93
88 91 91
48
22

11

111 102

Persones reclamants
PAS (2)
Estudiants 2%
de
postgrau
(13)
13%

PDI (11)
11%

Estudiants
de grau
(76)
74%

Temes més rellevants del període
Convenis de pràctiques i
contractes

8

Incidències de matrícula i
renúncies

9
17

Avaluacions i recuperacions

36

Temes de docència

12

VIES D'ACCÉS AL SÍNDIC

PRESENCIAL
Telèfon
3%
4% OFICI
1%
Registre General
Correu electrònic
1%
14%

Formulari
Acollida del
Síndic
77%
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Estadística per sexes
Dones (66)

Homes (36)

35%
65%
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TEMES DELS ESTUDIANTS DE
GRAU

2
1

Títols
Progressió

8

Matrícula i renúncies

2
2
2

Maltracte. Discriminació
Llengua
Informàtica

16

Exàmens

4

Econòmic

34

Docència

1
2
1
1

Convenis de pràctiques
Campus (espais i accessos)
Biblioteca
Beques

15

Temes dels estudiants de postgrau

2

Tesi i títols

1

Religió

1

Renúncia a la
matrícula

2

Avaluacions

2

Econòmic
Docència

2

Contractes

2
1

Campus (espais i
accessos)

16

Temes del PAS i del PDI

Tesi i títols (PDI)

1
2

Sol·licitud d'informació (PDI)
Econòmic (PDI)

1
4

Contractació (PDI)
Acomiadament i discriminació
(PDI)
Desacord en un curs (PAS)
Contractació (PAS)

17

3
1
1

Temes dels serveis generals
de la Universitat
2

Usos lingüístics

5

Tesi i títols
Religió

1

Progressió

1
9

Matrícula

2

Informàtica

7

Econòmic

5

Contractes

3

Convenis de pràctiques

3

Campus (espais)
Biblioteca

1

Beques

1
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2.1.4. Les resolucions
Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 646/16
Instat per una estudiant que sol·licita la devolució de les taxes d’una matrícula a la qual
havia renunciat.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 14-1-2016
Data de tancament: 26-4-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dijous 14 de gener del 2016
en què planteja que ha rebut una carta en la qual li diuen que accepten la cancel·lació de
la matrícula però que no li poden retornar les taxes pel fet que havia renunciat a la
matrícula fora de termini;
Vistos els antecedents del cas: que el dilluns 14 de setembre del 2015 l’estudiant havia
presentat una sol·licitud de transferència i reconeixement de crèdits (RiT); que el dijous
29 d’octubre, a petició de més informació per part de la facultat, l’estudiant comunica al
cap d’estudis que té el títol de llicenciada homologat pel Ministeri espanyol d’Educació;
que en aquella mateixa reunió li expliquen que si li accepten el reconeixement d’estudis
previs que demana, hauria de cursar tot el grau des de primer, atès que hi ha
assignatures de primer i de segon que no ha cursat en els estudis anteriors, efectuats en
una universitat estrangera i en una universitat catalana;
Vist que el dijous 19 de novembre del 2015 l’estudiant comunica a la facultat afectada
el seu propòsit d’anul·lar la matrícula, i que reclama la devolució de les taxes;
Vist que des de la secció de grau del Servei de Gestió Acadèmica s’han buscat fórmules
per no perjudicar econòmicament aquesta estudiant, tot i que d’acord amb la normativa
vigent no li correspondria el retornament de les taxes;
Vist que el divendres 4 de desembre del 2016 l’estudiant comunica a la facultat que ha
presentat la renúncia a la matrícula i que requereix informació sobre la data en què li
faran la devolució;
Vist que el dijous 17 de desembre del 2016 la facultat comunica a l’estudiant que es
dirigeixi al PIE en relació amb la devolució de taxes;
Ateses les explicacions complementàries exposades per la facultat afectada en un
informe rebut a l’oficina del Síndic el dimarts 16 de febrer del 2016;
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Atès que en aquest informe es comunica al síndic que el dimecres 20 de gener del 2016
s’havia abonat a l’estudiant el 85% de l’import corresponent als crèdits reconeguts;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent

RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient un cop constatada la solució donada per la facultat
afectada a la sol·licitud de l’estudiant.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 647/16
Instat per una estudiant d’intercanvi de grau que es queixa de les contradiccions entre
els criteris que aplica el professor i els que figuren a la guia docent.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 13-1-2016
Data de tancament: 12-5-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dimecres 13 de gener del
2016 en la qual exposa que un professor havia demanat als alumnes uns requisits de
superació de l’assignatura diferents als que figuren en la guia docent; que la guia docent
corresponia al curs 2014-2015; que el professor havia aplicat a la qualificació els criteris
que figuren a la guia i no aquells que havia formulat durant el curs oralment i per escrit;
que aquestes contradiccions de criteri del professor van causar que sis persones
suspenguessin l’assignatura;
Vist l’escrit, sense data i sense cap signatura, aportat per la interessada, en el qual uns
estudiants diuen haver-se adreçat a la cap d’estudis de la facultat demanant-li la solució
al problema plantejat per aquesta contradicció de criteris;
Vista la còpia dels missatges electrònics, aportats per l’estudiant, en els quals es
constata la resposta donada pel professor a una de les alumnes interessades;
Ateses les explicacions complementàries exposades, el dijous 14 de gener del 2016, per
l’estudiant interessada a petició del síndic;
Ateses les explicacions que ha donat al síndic la cap d’estudis de la facultat afectada en
converses telefòniques mantingudes el dimarts 19 de gener del 2016 i el dijous 21 de
gener del 2016;
Atès que la cap d’estudis de la facultat afectada, després de llegir l’escrit de reclamació
dels estudiants, ha enviat un correu electrònic a la delegada de classe, en data de dijous
21 de gener del 2016, en la qual li indica que la qüestió plantejada l’han de tractar amb
el responsable de l’assignatura, i que en el pla docent es detallen clarament els criteris
necessaris per poder superar l’assignatura;
Atès que, en la conversa telefònica mantinguda amb el síndic el dijous 21 de gener del
2016, la cap d’estudis admet que el professor es va equivocar en la seva resposta escrita
a la delegada de curs enviada el divendres 11 de desembre del 2015;
Informada l’estudiant pel síndic, el mateix dijous 21 de gener del 2016, sobre el seu dret
a presentar una reclamació adreçada al degà contra la qualificació definitiva de
l’assignatura; que en aquest cas el degà de la facultat afectada cal que nomeni una
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comissió de reclamacions que examinarà la petició, segons que regula la normativa
acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra a partir de l’acord del Consell de Govern de
9 de juliol del 2008, modificat per acords del Consell de Govern de 13 de juliol del
2011 i de 9 de maig i de 7 de novembre del 2012;
Atès que el dijous 12 de maig del 2016 el síndic telefona a l’estudiant afectada i aquesta
li comunica que tot just fa una setmana ha rebut el correu certificat amb la resolució de
la comissió de reclamacions;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient.
Exhortar al compliment dels plans docents i a evitar incoherències entre el seu
contingut i les indicacions que el professor doni als alumnes durant el curs.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT D’OFICI 648/16
Instat d’ofici a partir d’una queixa presentada per una investigadora estrangera.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 23-2-2016
Data de tancament: 14-6-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una investigadora estrangera el dijous 7 de maig del
2015 (resolució de l’expedient 624/15 del 22 de setembre del 2015) que es trobava en la
indefensió de no percebre la prestació per atur perquè els contractes predoctorals no
podien cotitzar per aquesta contingència, situació en la qual s’observaven
incongruències i indicis d’irregularitats administratives en l’aplicació de la legislació
sobre estrangeria, motiu pel qual s’obre aquest expedient d’ofici;
Atès que el síndic havia plantejat el cas a la cap de la Secció d’Administració del PDI el
dimarts 12 de maig del 2015, la qual li lliura un informe ampli de la situació de la
reclamant, que va ser beneficiària d’una beca de doctorat del programa FPI;
Atès que el dimarts 26 de maig del 2015 la cap de la Secció d’Administració del PDI
havia comunicat al síndic la disposició a tornar a la interessada la part de retenció de
cotització per la contingència d’atur aportada per la Universitat a la Seguretat Social;
Vist que en aquest cas ja no es podia avançar més en el marc de la Universitat, el síndic
de la UPF va traslladar personalment el cas genèric al síndic de Greuges de Catalunya.
Atès que, en el transcurs d’aquella visita, el síndic de Greuges de la UPF va explicar al
síndic de Greuges de Catalunya les situacions d’inseguretat jurídica i de desprotecció de
drets detectades pel que fa al règim de seguretat social dels investigadors estrangers, i
que posteriorment el mateix síndic de Greuges de Catalunya va posar en contacte el
síndic de Greuges de la UPF amb el personal del seu gabinet que s’ocupa dels drets dels
estrangers;
Vist que el dimarts 23 de febrer del 2016 entra pel Registre de la UPF una
notificació del síndic de Greuges de Catalunya signada en data 17 de febrer del
2016 que, en relació amb els contractes dels investigadors estrangers, diu el
següent:
“Com recordareu arran d’una intervenció que vàreu realitzar en una queixa que
promovia una investigadora estrangera contractada per la Universitat Pompeu
Fabra, ens vàreu traslladar la possible situació d’inseguretat jurídica i desprotecció
de drets en què es trobaven alguns estrangers amb contracte predoctoral a causa del
retard en el desenvolupament i implementació de la Llei 14/2011, de ciència,
tecnologia i innovació.
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”D’acord amb allò establert a l’article 21 de l’esmentada llei, que va entrar en vigor
el mes de juny de 2012, on es configura el contracte predoctoral com a contracte de
durada determinada a temps complet per al personal investigador, un estranger amb
aquest tipus de contracte no podria restar a Espanya en situació d’estada.
”Fins al mes d’agost de 2014, a Catalunya no es varen emetre les instruccions
corresponents per tal que el personal investigador estranger en situació d’estada
pogués modificar la seva situació administrativa i sol·licitar una autorització de
residència, ja sigui l’autorització de residència d’investigadors regulada a la Llei
14/2013, de 27 de setembre, o una modificació d’autorització d’estada a
autorització de residència temporal i treball d’investigadors o qualsevol altra
autorització per compte aliè de les previstes al reglament de la Llei Orgànica
d’estrangeria.
”Per altra part, el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament d’Estrangeria, estableix que les contractacions d’estrangers titulars
de l’autorització d’estada per estudis no cotitzaran per la contingència d’atur.
”Per aquest motiu, entre altres, poden haver-se produït les situacions d’iniquitat i
incongruència entre estrangers amb contracte predoctoral en diferents universitats
espanyoles durant el període esmentat respecte les quals alertàveu, ja que, mentre
alguns continuaven amb contractes predoctorals en situació d’estada per estudis i
no estarien cotitzant la contingència de l’atur, altres haurien pogut tenir accés a
l’autorització de residència que els correspondria.
”Per conèixer si s’havia conegut i investigat aquesta situació i si podrien existir
indicis d’irregularitat en l’actuació de l’Administració en relació a la qual disposa
de les atribucions corresponents per intervenir, vaig traslladar la situació al
Defensor del Pueblo espanyol, que és qui té les competències en la supervisió de
l’actuació de l’Administració General de l’Estat.
”Recentment aquesta institució m’ha traslladat la resposta que ha rebut respecte
aquest assumpte per part de la Secretaria General d’Immigració i Emigració que a
continuació us exposo.
”En concret, des de l’entrada en vigor de la Llei 14/2013 es constata que
existeixen diferents figures amb diferents règims per a una mateixa realitat. Es fa
esment també de la Directiva del Consell 2005/71/CE, de 13 d’octubre de 2005,
que regula un procediment específic d’admissió de nacionals de tercers països a
efectes d’investigació científica i que té com a objecte contribuir a la realització
d’aquests objectius afavorint l’admissió i la mobilitat de nacionals de tercers
països a efectes d’investigació per períodes superiors a tres mesos, de manera que
la Comunitat reforci la seva capacitat d’atracció d’investigadors de tot el món i
millori la seva capacitat de pol d’investigació a escala mundial.
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”Aquesta directiva està essent revisada actualment i a tal fi la Comissió
Europea ha elaborat la proposta normativa de refosa que pretén derogar la
Directiva 2005/71/CE i la Directiva 2004/114/CE relativa als requisits
d’admissió de nacionals de tercers països a efectes d’estudis, intercanvi
d’alumnes, pràctiques no remunerades o serveis de voluntariat que s’espera
que s’aprovi aquest semestre.
”En conseqüència, constatada l’existència de diferents règims jurídics, s’intenta
identificar la normativa aplicable als investigadors estrangers més adequada. Des
de l’entrada en vigor de la Llei 14/2013 la figura més convenient és la prevista en
aquesta normativa, ja que permet als investigadors cotitzar per la contingència de
l’atur, si bé cal recordar que les autoritzacions previstes a la LO 4/2000 no estan
derogades formalment.
”Aquest criteri es fa constar, d’acord amb la informació facilitada, que ha estat
comunicat a totes les oficines d’Estrangeria.”
Vistes les gestions que va fer el síndic de Greuges de Catalunya traslladant la situació al
Defensor del Pueblo, que és qui té les competències en la supervisió de l’actuació
de l’Administració General de l’Estat, i que a partir de les seves gestions la
Secretaria General d’Immigració i Emigració està revisant totes les normatives
aplicables als investigadors estrangers per tal d’identificar la normativa més
adequada per a aquest col·lectiu;
Vist que, a parer del síndic de Greuges de Catalunya, la figura més convenient que
s’hauria d’aplicar en aquests casos és la prevista en la Llei 14/2013, ja que permet
als investigadors cotitzar per la contingència de l’atur, si bé cal recordar que les
autoritzacions previstes a la LO 4/2000 no estan derogades formalment;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

-

Arxivar l’expedient un cop confirmat que els responsables de l’administració
pública espanyola competent en matèria d’estrangeria estan buscant la solució
adequada al tipus d’incidència que va motivar tant l’expedient incoat a instància
de part, ja resolt, com aquest expedient incoat d’ofici.
Comunicar aquesta resolució als responsables de l’administració de la UPF que
tinguin competències o atribucions en matèria de contractació d’estrangers.
Agrair formalment al síndic de Greuges de Catalunya i al seu equip l’interès i
l’eficiència aplicades al cas objecte d’aquest expedient.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 649/16
Instat per una estudiant de grau que es queixa pel canvi de requisits per optar a una
segona convocatòria de places de mobilitat internacional.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 1-2-2016
Data de tancament: 1-6-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dilluns 1 de febrer del 2016
en què considera que aquest any l’Oficina de Mobilitat i Acollida ha modificat les regles
de manera que els alumnes que han obtingut plaça en la primera convocatòria no tenen
dret a optar a la segona si renuncien a la plaça adjudicada a la primera;
Vist que l’estudiant interessada afirma que en anys anteriors no s’aplicava aquesta regla;
que en les bases es fa esment d’aquest canvi, però que no figura en el PDF informatiu
penjat a la secció d’intercanvi;
Vist que la interessada demana poder participar, com s’ha fet en altres anys, en la
segona convocatòria d’adjudicació de places vacants, ja que la universitat que ella
preferia com a primera opció és molt probable que tingui una renúncia i resti vacant una
plaça;
Atès que la persona responsable del servei afectat per aquesta queixa explica aquell
mateix dia, a requeriment del síndic, que és prou explícita la Resolució del rector, de
data 22 d’octubre del 2015, per la qual s’aprova la convocatòria ordinària de mobilitat
internacional d’estudiants de la UPF per al curs acadèmic 2016-2017;
Atès que les bases incloses en l’esmentada resolució van ser publicades el 27 d’octubre
del 2015; que en el seu punt 6 figura el calendari de la convocatòria; que en el seu punt
3 es detalla el procés d’adjudicació, i que mitjançant la web es pot accedir a tota aquesta
informació;
Atès que el síndic va parlar amb l’estudiant per exposar-li les gestions fetes i les
explicacions donades pel servei afectat;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
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RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient un cop constatat que no s’ha produït cap irregularitat en el
procés administratiu objecte d’aquesta demanda.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri

27

Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 650/16
Instat per una estudiant de grau que es queixa d’unes incidències tècniques en els
ordinadors de la biblioteca del seu campus.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 25-2-2016
Data de tancament: 21-6-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dijous 25 de febrer del
2016 en què exposa que la gran majoria dels ordinadors de la biblioteca del seu campus
no funcionen correctament pel fet que hi ha dificultats operatives en els teclats;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’estudiant interessada, a petició
del síndic, sobre que el problema havia estat comunicat als serveis d’atenció als usuaris
de la biblioteca; que els responsables de la biblioteca havien penjat posteriorment un
cartell que advertia que aquell ordinador estava fora de servei;
Atès que el dijous 3 de març el síndic va comunicar a la demandant que, com a resultat
de les converses mantingudes amb la responsable de la biblioteca afectada, havia arribat
a l’oficina un informe oficiós sobre les previsions de renovació dels ordinadors
assignats als usuaris de la biblioteca en aquell campus;
Vist que en l’esmentat informe figurava un calendari on es detallava que la renovació
dels esmentats equipaments es faria de manera escalonada i en dies successius des del
dilluns 7 fins al divendres 11 de març del 2016;
Vist que el dilluns 7 de març del 2016 la responsable del servei afectat va informar al
síndic que el dijous anterior, 3 de març, s’havia produït una incidència tècnica en el
procés de desplegament dels ordinadors nous a la biblioteca, la qual cosa va impedir
iniciar la tasca de renovació d’aquests equipaments en la data que estava prevista;
Atès que el divendres 11 de març del 2016 la responsable de la biblioteca afectada va
assegurar al síndic que aquella mateixa tarda els nous ordinadors ja estarien instal·lats i
operatius; que els estudiants responien positivament al nou equipament pel fet que les
seves prestacions eren més àgils que els de la resta d’espais a disposició dels usuaris en
aquell campus;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
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RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient un cop constatat que els serveis afectats han procedit de
manera correcta per resoldre les incidències tècniques objecte d’aquesta queixa.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 651/16
Instat per un estudiant de grau que es queixa dels criteris d’avaluació que un professor li
va aplicar en uns seminaris.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 12-4-2016
Data de tancament: 7-7-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vist l’escrit de queixa presentat per un estudiant de grau el dimarts 12 d’abril del 2016
en què exposa que durant la darrera setmana lectiva del segon trimestre del curs 20152016 un professor va publicar les notes corresponents a uns seminaris; que aquesta
avaluació, amb un pes del 35% sobre la nota final, es basava exclusivament en la
valoració de les intervencions orals dels alumnes durant les sis sessions que es
desplegaven mitjançant la resolució d’exercicis plantejats i amb la participació en els
debats proposats pel professor; que la nota final que li va ser atribuïda a l’interessat en
els seminaris era un suspens (4,5), tot i que en el transcurs de les sessions va participar
activament, tant en la resolució d’exercicis com en els debats que es basaven en les
lectures sobre el contingut de les quals es faria l’examen final de l’assignatura;
Atès que, segons el demandant, després de la publicació de les notes dels seminaris va
enviar un correu electrònic al professor per concertar una cita, per tal de saber si hi
havia un error en l’atribució de la nota, pel fet de considerar que la seva participació
havia estat positiva; que nou dies després, també segons l’interessat, va rebre la resposta
del professor en la qual li deia que no el podia rebre per tractar d’aquesta qüestió, i que
calia que ho plantegés com una revisió final després de la realització de l’examen; que
després de l’examen i de la publicació de les notes finals, l’estudiant va sol·licitar la
revisió de la qualificació final al professor de les classes teòriques; que aquest professor
el va informar que havia obtingut la millor qualificació de la classe (9,71) i que, per
tant, li sorprenia la diferència de qualificació entre les notes dels seminaris i les de
l’examen final; que, per aquest motiu, el professor de les classes teòriques va suggerir a
l’estudiant que redactés una nova instància dirigida al professor de seminaris; que la
resposta del professor de seminaris va ser negativa respecte a la queixa de l’estudiant i
que li reiterava que la nota atribuïda era la correcta;
Vist que l’interessat –una vegada consultat el punt 1.6.7 de la normativa acadèmica, per
indicació dels dos professors– admet que se’n desprèn clarament que el professor no té
l’obligació de publicar una llista de notes provisionals després dels tres primers
seminaris, si bé hi consta l’obligació d’advertir els alumnes del baix rendiment, si és el
cas, per tal que millorin les seves intervencions en els tres seminaris següents;
Vist que l’estudiant interessat considera que s’han vulnerat les garanties dels estudiants
dels seminaris; que demana l’empara del síndic per trobar una solució al seu cas
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particular; i que sol·licita que en futurs cursos lectius s’asseguri als estudiants “una
qualificació justa i contrastable”;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’interessat, rebut a l’oficina, a
petició del síndic, el dimarts 19 d’abril del 2016; vist que aquest informa l’estudiant de
quina és la via acadèmica que pot seguir en una reclamació contra la qualificació
definitiva de l’examen d’una assignatura. Informat també l’estudiant, per part del síndic,
en l’esmentat tràmit d’audiència, dels terminis previstos per fer una reclamació
d’aquesta naturalesa;
Preguntat l’estudiant per part del síndic, el dimarts 24 de juny del 2016 —abans de
tancar l’expedient i de no rebre cap informació de l’interessat— sobre si les autoritats
acadèmiques del centre havien atès la petició de revisió de la qualificació;
Vist que en la documentació que l’estudiant interessat ha enviat al síndic –i a petició
d’aquest– el dimarts 28 de juny del 2016 consta que el dilluns 11 d’abril del 2016
l’estudiant va sol·licitar formalment la revisió de la qualificació de seminaris de segon
trimestre de l’assignatura afectada; que el divendres 29 d’abril del 2016 es va reunir la
Comissió de Reclamacions del centre afectat; que l’esmentada comissió va resoldre no
modificar la nota dels seminaris atesa la informació disponible, i “no considerar
necessària la notificació de baix rendiment al final del tercer seminari, tal com recullen
les normes dels seminaris de l’assignatura, atès que l’informe del professor del seminari
i del responsable de l’assignatura indica que aquesta circumstància no era d’aplicació a
l’estudiant en aquell moment”;
Vist que en la documentació tramesa al síndic per l’estudiant interessat figura una carta
que li va adreçar la cap de secretaria de la facultat afectada; que en aquesta carta, datada
a 29 d’abril del 2016, van comunicar a l’estudiant la resolució de la Comissió de
Reclamacions, d’acord amb l’article 58 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; que en aquesta
mateixa carta informen l’estudiant que, contra la resolució de la Comissió de
Reclamacions, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva
immediata executabilitat, pot interposar recurs davant el jutjat contenciós administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de
notificació de la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa;
Atès que en casos que afecten la llibertat de càtedra dels professors i les competències
jurisdiccionals de les autoritats dels centres, la funció del síndic és mantenir-se en
l’àmbit de l’assessorament en matèria de drets dels universitaris, tot i que ha de vetllar
pel compliment de les normes de procediment;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
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RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient, un cop constatat que els òrgans acadèmics han actuat
correctament en el procediment aplicable a la revisió de qualificacions.

-

Advertir a l’estudiant que calia informar el síndic que el dia abans de lliurar-li la
queixa havia presentat una sol·licitud formal de revisió de qualificacions a la
secretaria del centre afectat, circumstància que el síndic no va conèixer fins que,
el dia 28 de juny del 2016, l’estudiant, a petició expressa del síndic, li va enviar
còpia de la resolució de la Comissió de Reclamacions.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 652/16
Instat per una estudiant de grau que es queixa perquè a la secretaria de la facultat li han
extraviat el seu conveni de pràctiques.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 13-4-2016
Data de tancament: 7-7-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la queixa presentada per una estudiant de grau el dimecres 13 d’abril del 2016 en
què exposa que va lliurar el conveni de pràctiques a la secretaria de facultat per tal que
el degà el signés; que ha insistit durant un mes el retorn d’aquest conveni signat pel
degà; que la secretaria de la facultat li ha comunicat finalment que no sabien on era el
conveni; que en aquella secretaria l’han adreçada al Servei de Carreres Professionals;
Vist que, segons l’estudiant demandant, ha estat un mes i mig treballant, tot i que el
conveni de pràctiques no estava signat; que a conseqüència d’aquesta irregularitat no
percebia la compensació econòmica per aquestes pràctiques;
Atès que el mateix dia, a instàncies del síndic, la cap de secretaria de la facultat afectada
li va explicar per via telefònica que el cas estava en vies de resolució;
Vist que en l’escrit de la cap de la secretaria afectada, rebut el dijous 14 d’abril del
2016, s’afirma que en data 25 de febrer del 2016 el Servei de Carreres Professionals va
enviar el conveni per correu electrònic a l’entitat receptora de l’estudiant en pràctiques;
que des d’aquell moment i amb efectes d’1 de març del 2016, l’entitat receptora havia
de donar d’alta l’estudiant a la Seguretat Social, tot i que el conveni estigués en tràmit
de signatura; que la segona setmana d’abril l’estudiant va reclamar el conveni, i va
parlar amb el Servei de Carreres Professionals; que en aquesta conversa l’estudiant va
explicar que l’entitat receptora creia que és la Universitat qui ha de pagar les hores de
pràctiques; que el servei esmentat va informar a l’estudiant que és l’entitat receptora la
responsable del pagament; que el servei esmentat li va preguntar a l’estudiant si l’havien
donat d’alta a la Seguretat Social; que l’estudiant va confirmar que no s’havia fet la
gestió;
Vist que en el mateix informe de la cap de la secretaria afectada per aquestes
incidències s’afirma que van informar a l’estudiant que formalitzarien i que signarien de
nou el conveni; que insistirien que és l’entitat receptora la que ha de donar d’alta
l’estudiant i que és allí on han de fer-li el pagament; que des del Servei de Carreres
Professionals es posarien en contacte amb l’entitat receptora per remarcar que han de
donar d’alta i pagar l’estudiant en pràctiques, tal com estableix la normativa; que la
documentació va ser signada i, per tant, acceptada per totes les parts (entitat, estudiant,
Universitat);
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Atès que, segons que comunica al síndic la cap de la secretaria afectada, el conveni es
va tramitar novament; que havia quedat extraviat; que aquesta incidència no havia
d’interrompre ni el procés d’alta a la Seguretat Social ni el pagament per part de l’entitat
receptora;
Informada l’estudiant demandant pel síndic que el dijous 14 d’abril del 2016 s’havia
signat un nou document del conveni pel fet que s’havia extraviat el datat a 25 de febrer
del 2016.
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient un cop constatat que les incidències i les irregularitats del
cas havien estat resoltes.
Advertir dels perjudicis que causa la descurança o la manca de diligència en la
tramitació o en la custòdia de documents com, en aquest cas, un conveni de
pràctiques.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 653/16
Instat per una estudiant de grau que es queixa que li van fixar dia i hora per fer un
examen parcial tot i haver avisat que en aquella data no estava disponible.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 18-5-2016
Data de tancament: 26-7-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vist l’escrit d’una estudiant de grau, datat el dimecres 18 de maig del 2016, en què
exposava que per al divendres 20 de maig del 2016, de 19.00. a 21.00 h, l’havien
convocada a un examen parcial; que el dia i l’hora establerts van ser comunicats als
estudiants a principis de trimestre; que, per motius personals, en aquell horari i en
aquella data no estaria disponible per fer l’examen; que considera que aquesta prova
parcial, que té un valor del 30% respecte a la nota final de l’assignatura, calia haver-la
comunicada amb més antelació pel fet que aquests horaris no figuren ni en el pla docent
ni en els facilitats per la facultat afectada;
Atès que el matí de l’endemà de rebre aquesta sol·licitud, del dijous 19 de maig del
2016, el síndic va enviar un correu electrònic a la interessada en què es posava a la seva
disposició, tot i que la naturalesa del problema no entra dins les competències de la seva
funció interventora;
Atès que l’endemà al migdia, divendres 20 de maig del 2016, l’estudiant va comunicar
per escrit al síndic que estaria fora d’Espanya fins al 30 de maig del 2016, per la qual
cosa s’hi posaria en contacte a la tornada del viatge;
Atès que l’estudiant interessada, a iniciativa pròpia i també per indicació del síndic,
havia exposat la seva queixa a la seva tutora i a la vicedegana del centre;
Atesa la naturalesa del cas, que afecta l’ordenació interna d’una assignatura;
Atès que en la conversa telefònica mantinguda el dijous 2 de juny del 2016, el síndic va
ratificar a l’estudiant que no podia intervenir ni mitjançar en el cas més enllà de la
funció d’assessorament a la interessada, funció que ja havia exercit;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
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RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 654/16
Instat per una estudiant de grau que sol·licita que les estacions de treball amb ordinadors
de sobretaula no les ocupin usuaris amb ordinadors portàtils.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 15-6-2016
Data de tancament: 26-7-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dimecres 15 de juny del
2016 en què exposa que segons a quines hores no hi ha ordinadors de sobretaula ni
portàtils disponibles per a tots els estudiants del campus, situació que considera
comprensible; que, de fet, molts estudiants porten els seus dispositius mòbils per
emprar-los a la Universitat; que no troba correcte, en canvi, que les persones que duen
portàtils ocupin les taules de la biblioteca equipades amb ordinadors de sobretaula; que
aquesta mala pràctica impedeix que un altre estudiant pugui utilitzar l’ordinador de
taula;
Ateses les explicacions de la responsable de la biblioteca afectada per la queixa,
explicacions exposades en conversa telefònica amb el síndic, el dijous 16 de juny del
2016, i per escrit el dijous 23 de juny del 2016;
Atès que, en el seu escrit, la responsable de la biblioteca afectada assegura que han
procedit a penjar al costat de les estacions de treball un rètol que indica que són llocs
preferents per a usuaris que necessitin utilitzar els ordinadors de sobretaula i així
solucionar aquesta mena d’incidències; que el personal de la biblioteca té clar que pot
intervenir per facilitar el bon ús de les instal·lacions i dels equipaments en el cas que
algun usuari no respecti aquestes indicacions;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent

RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient després de constatar que la responsable de la biblioteca
afectada ha adoptat mesures oportunes i adequades en relació amb el cas.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 655/16
Instat per una estudiant de grau que formulava diverses peticions relacionades amb un
examen de recuperació i les conseqüències de la seva qualificació.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 12-7-2016
Data de tancament: 26-7-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau, el dimarts 12 de juliol del
2016 en què planteja que per raó d’un canvi d’horari en un examen de recuperació, “que
no s’ha comunicat de cap manera”, havia arribat una hora tard a la prova; que per culpa
d’aquest retard el professor no li havia permès presentar-s’hi, ni li havia donat l’opció
de fer l’examen oral; que, a causa d’aquesta incidència, en el seu expedient figurarà com
a “no presentada”, amb la consegüent pèrdua de convocatòria; que, en tractar-se de la
segona convocatòria, li comporta repetir una assignatura de primer curs per tercera
vegada, amb els corresponents pagaments de matrícula, i efectes sobre la sol·licitud de
progressió en els estudis per tal de poder fer assignatures de quart;
Vist que l’estudiant sol·licita que els canvis d’horaris d’exàmens es notifiquin
públicament, de manera que no hi pugui haver dubtes en el cas que es modifiquin; que li
agradaria que quedés garantida l’aprovació de la seva sol·licitud de progressió, “donat
que la pèrdua de la convocatòria ha estat, en major part, culpa de la mala gestió de la
facultat”;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’estudiant interessada, a qui el
síndic va telefonar el mateix dia de la sol·licitud;
Atès que de totes les qüestions plantejades per l’estudiant interessada només una és
competència del síndic: la de vetllar pel compliment dels horaris d’examen i de la seva
publicitat, tant si es mantenen com si es fan canvis, i que aquests canvis, en cas de
donar-se, siguin anunciats amb prou temps;
Atès que la cap de secretaria del centre afectat assegura al síndic, en una comunicació
telefònica, que des del dimecres 4 de maig del 2016 els horaris de l’examen de
recuperació afectat per aquesta queixa estaven fixats públicament en el Campus Global
per al dimarts 12 de juliol del 2016, per a les 9.00 del matí, com a hora d’inici, i per a
les 11.00 del matí, com a hora d’acabament; que des de l’esmentat dia 4 de maig del
2016 no s’han alterat en cap sentit ni la data ni els horaris de la convocatòria afectada en
aquest cas;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
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RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient un cop considerat que la incidència relacionada amb
l’examen objecte de la queixa és atribuïble a una confusió de l’estudiant
interessada.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 656/16
Instat per un membre del PAS que es queixa pel contingut d’un curs organitzat dins la
Setmana Saludable de la UPF i demana que no es programi en futures activitats.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 5-4-2016
Data de tancament: 5-9-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la queixa formalitzada per un membre del PAS el dimarts 5 d’abril del 2016 en
què planteja que, amb motiu de la Setmana Saludable de la UPF, s’ofereixen una sèrie
de cursos orientats, en principi, a la conscienciació sobre la importància de la cura de la
salut; que entre aquests cursos s’ofereix un Taller d’Iniciació a la Meditació, en el qual
es parla literalment de “desbloquejar els centres energètics (txakras) i aconseguir
millorar el flux energètic de tot el cos”; que es fa esment a la formació de la professora
en reiki, control mental i mètode Silva; que, en aquest sentit, la base sobre la qual es
desenvolupa aquest taller és clarament pseudociència; que cap de les tècniques a les
quals fa referència o sobre les quals té formació la professora no tenen cap tipus de base
científica; que la Universitat no hauria de fomentar activitats en què s’utilitzen
pràctiques que posen en dubte la validesa del mètode científic com a pilar bàsic per
avançar en el coneixement; que una universitat de prestigi com la UPF no hauria de
permetre aquestes pràctiques; que, a més a més, és totalment contradictori i
contraproduent fer publicitat de teràpies sense base científica per conscienciar sobre la
cura de la salut;
Vist que l’interessat sol·licita que, si és possible, no es faci aquest curs o, si ja és massa
tard, tenir-ho en compte per a futurs tallers i activitats organitzades per la UPF;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’interessat en l’audiència que, a
proposta del síndic, va tenir lloc el dijous 7 d’abril del 2016;
Vist l’informe basat en els qüestionaris de valoració dels cursos del Taller d’Iniciació a
la Meditació, document facilitat pel Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, a
requeriment del síndic;
Vist en l’esmentat informe que les valoracions que exposen els participants respecte al
taller afectat per aquesta queixa són positives amb escreix;
Atès que s’ha consultat el tema a dos membres del personal de docència i investigació
de la UPF, com a experts en l’estudi de matèries afectades per aquesta queixa, i que els
dos coincideixen a advertir un cert biaix pseudocientífic en la descripció dels continguts
del curs, però que aquesta circumstància no implica cap mena de desautorització
expressa als mètodes científics;
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D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient.
Recomanar que en aquesta mena de cursos no reglats es posi també la màxima
cura a evitar que els continguts vinculats a matèries de salut es puguin confondre
amb pràctiques pseudocientífiques.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 657/16
Instat per una estudiant de màster en un centre adscrit que demana compensar amb un
treball les absències a les sessions de seminari.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-7-2016
Data de tancament: 13-10-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de màster el dimecres 20 de juliol del
2016 en la qual planteja que des del màster li han comunicat que no és apta per obtenir
el títol per falta d’assistència, tot i haver superat el curs; que li comuniquen que
únicament complementant aquesta assistència podrà obtenir el títol; que el mes d’agost
marxa a viure als Estats Units; que ha demanat a la direcció del màster si podia entregar
un treball com alternativa a assistir a les classes corresponents, de les quals pagarà les
taxes; que tot i els motius lògics que al·lega li han negat la proposta i li han reiterat la
necessitat d’assistir a les sessions;
Vist que l’estudiant sol·licita al síndic que la direcció del màster li permeti substituir
l’assistència amb un treball;
Atès que en els centres adscrits el síndic de Greuges ha d’intervenir o mitjançar quan a
petició de part li arribin queixes o observacions relacionades amb els drets i deures dels
alumnes, i es derivin directament de les normes acadèmiques del centre autoritzades per
la UPF.
Informat per telèfon el director del màster, el dijous 21 de juliol del 2016, que
l’estudiant interessada ha demanat la mediació del síndic per tal que sigui considerada la
seva petició de permutar amb un treball la participació en unes sessions de seminari que
té pendents de superar;
Atès que el director del màster comunica al síndic que l’òrgan que ha de decidir
definitivament sobre aquesta qüestió és la direcció acadèmica del centre;
Atès que el mateix dijous 21 de juliol del 2016 la direcció acadèmica del centre truca al
síndic per dir-li que el dilluns 25 de juliol del 2016 li enviarà tota la informació sobre el
cas;
Atès que la direcció acadèmica del centre informa al síndic, per escrit, el dilluns 25 de
juliol, que l’estudiant interessada va dur a terme el primer mòdul del programa durant el
curs 2014-2015; que a meitat de curs (febrer del 2015) la gestora del programa va avisar
la direcció acadèmica de la baixa assistència de la interessada, la qual va ser advertida
per carta d’aquesta situació; que a finals de curs no havia modificat el percentatge
d’assistència i que en disposava d’un 65%; que se li van enviar dues cartes, una
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informant-li que havia de tornar a recuperar el treball que no havia superat i una altra
carta dient-li que la seva assistència era baixa i, ja que estava matriculada al màster,
havia de compensar aquesta assistència en els següents mòduls o programes de
l’itinerari; que l’estudiant interessada va recuperar el treball pendent de presentació; que
al llarg del curs 2015-2016 l’estudiant va dur a terme els dos mòduls restants; que en un
d’ells va millorar la seva assistència fins al 89,70%; que va obtenir un bon aprofitament
del curs; que se li va enviar una carta felicitant-la per aquest canvi; que en un dels
mòduls va tornar a baixar la seva assistència al 73,50%; que la mitjana del màster li ha
quedat en un 71,14%;
Atès que, segons aquest mateix escrit de la direcció acadèmica del centre, la normativa
de la UPF determina respecte als títols propis que cal una assistència del 80% per poder
superar el programa, i també aprovar les proves que es duguin a terme; que la direcció
d’aquest màster recomana que la manca d’assistència es recuperi amb “l’assistència a
les sessions que no s’ha anat” pel fet que són classes de cap de setmana en què es tracta
un tema diferent en cadascuna d’elles;
Atès que, en aquest mateix escrit, la direcció del centre diu tenir constància que aquesta
estudiant marxa a viure als Estats Units i demana la possibilitat de recuperar la manca
d’assistència amb un treball; que l’alumna no es queixa que no se l’hagi aprovat per
assistència, ni del fet que hagi de tornar a pagar; que allò que demana la interessada és
fer un treball a canvi, ja que no té una altra manera de recuperació; que “malauradament
el director acadèmic es troba fora d’Espanya i que aquesta setmana estarà il·localitzable,
de manera que se’ns fa difícil poder trobar una solució a mida per a l’estudiant al llarg
d’aquesta setmana”;
Informada l’estudiant interessada de les gestions de mediació realitzades pel síndic des
del dijous 21 de juliol del 2016;
Atès que, el dijous 28 de juliol del 2016, la directora de secretaria acadèmica comunica
per escrit al síndic que aquell mateix dia havia parlat amb l’alumna per telèfon i també
amb el director acadèmic del programa, i que la solució no es presenta gens fàcil pel fet
que es tracta d’un programa eminentment pràctic en què la presencialitat és essencial;
que la direcció acadèmica afirma que disposa de noves informacions que mostren que la
interessada va faltar a un total equivalent a un dels dos mòduls impartits aquest any; que
fins a la tornada de vacances la direcció del centre no estarà “en major disposició de
resoldre el cas”;
Atès que el dimarts 6 de setembre del 2016 l’estudiant interessada, a la qual va telefonar
el síndic, diu que no ha rebut cap comunicació del centre afectat des del mes de juliol;
Atès que el mateix dimarts 6 de setembre del 2016 el síndic va preguntar al centre
afectat si s’havien pres decisions relacionades amb aquest cas, i que la direcció
acadèmica va contestar que enviaria a la interessada i al síndic la resolució un cop la
tinguessin enllestida;
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Atès que la resolució enviada al síndic i a l’estudiant interessada per la direcció
acadèmica del centre el divendres 16 de setembre del 2016 conclou que “una vegada
recopilada i analitzada tota la informació, s’ha tractat de cercar l’opció més adient per
tal d’assegurar que l’alumna pugui assolir les competències pròpies de la titulació
donada la seva situació personal i és per això, que es proposa a l’alumna interessada una
ampliació del termini de recuperació presencial dels seminaris que resten pendents per
un període de 3 a 5 anys”;
Atès que la llibertat de càtedra, entesa en el seu sentit més ampli, empara també la
independència i l’autonomia dels professors en la presa de decisions docents; i que el
síndic ha de ser extremament curós en el respecte a les llibertats i els drets de tota la
comunitat universitària, inclosa, és clar, l’esmentada llibertat de càtedra;
Acomplida en aquest cas, per part del síndic, la funció mediadora;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

-

Arxivar l’expedient.
Constatar, amb contrarietat resignada, que l’aplicació estricta, rígida i
escrupolosa de les normes d’exercici docent pot perjudicar expectatives
professionals, personals i familiars dels alumnes.
Suggerir que, en casos particulars ben ponderats, com aquest, s’ofereixin
solucions inspirades en criteris d’equitat.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 658/16
Instat per una estudiant de grau que es queixa de no rebre resposta del seu centre sobre
un error en les llistes d’assignació de grups.
____________________________________________________________
Data d’inici: 12-9-2016
Data de tancament: 23-10-2016
____________________________________________________________

TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dilluns 12 de setembre del
2016 en la qual planteja que el divendres 2 de setembre del 2016 es van publicar les
llistes amb els grups de teoria per als estudiants de primer curs del grau; que el
repartiment es duu a terme mitjançant la nota d’accés; que sap que a una de les seves
companyes amb una nota d’accés inferior a la seva li ha estat assignat un grup superior
al seu; que considera que és un error; que es va dirigir a la secretaria del centre per
tractar d’aclarir-ho; que en cap de les dues ocasions va ser atesa la seva demanda; que
va formalitzar un CAU i un formulari per escrit dirigit al centre, el dimarts 6 de
setembre del 2016, sol·licitant la revisió de les llistes i que fos rectificat l’error; que no
ha rebut resposta per cap de les dues vies emprades; que des d’aquella data ha trucat
diverses vegades a la secretaria del centre; que l’han atesa amablement, però sense
donar-li una resposta a la seva consulta; que en el dia d’avui li han comunicat que al
llarg de la setmana rebria una resposta; que aquesta mateixa explicació li havien donat
la setmana passada; que li diuen de la secretaria del centre que la resolució podria ser
favorable o no; que en cas d’una resolució negativa hauria de romandre en el grup que,
segons la interessada, no li correspon per nota d’accés;
Atès que l’estudiant sol·licita la revisió de les llistes i la corresponent modificació per la
qual se li assigni el grup que li pertoca segons la nota d’accés;
Atès que l’estudiant exposa al síndic que el fet de no fer-se aquesta rectificació en les
llistes li comportaria el greuge de no poder cursar el nombre d’assignatures que
s’imparteixen en anglès, que no és el mateix en tots els grups;
Atès que l’estudiant interessada sol·licita amablement que es resolgui la consulta al més
aviat possible, si més no abans que comenci el curs d’introducció a la universitat,
previst per al dimecres 21 de setembre del 2016, el síndic es va dirigir, el dimarts 13 de
setembre del 2016, a la cap de secretaria del centre afectat, la qual li va indicar que
revisaria les notes d’accés, tot i que creia que l’alumna confonia la nota d’accés amb la
nota d’admissió;
Examinada la documentació del cas que l’estudiant havia remès a petició del síndic el
dilluns 12 de setembre del 2016;
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Constatat que l’estudiant interessada havia demanat la revisió de la seva assignació per
les vies prèvies ordinàries de la gestió acadèmica, mitjançant el CAU i el formulari del
centre afectat, formalitzats de manera correcta i en els terminis raonables;
Atès que la cap de secretaria del centre afectat va ratificar en un escrit adreçat al síndic,
el dimecres 14 de setembre del 2016, que en el cas de l’alumna sol·licitant l’assignació
de grup era correcta;
Atès que aquell mateix dimecres 14 de setembre del 2016 l’estudiant va escriure al
síndic per exposar-li que calia insistir que fossin revisades les llistes que són motiu
d’aquesta queixa, amb l’objectiu que en el seu cas i en altres s’apliquin els criteris
universitaris de reconeixement acadèmic de les notes dels alumnes;
Atès que la cap de secretaria del centre afectat va indicar al síndic, el mateix dimecres
14 de setembre del 2016, que atendria especialment aquesta estudiant per explicar-li la
situació de la seva sol·licitud;
Atès que el divendres 16 de setembre del 2016 l’estudiant va enviar una carta al síndic,
en la qual explicava que, seguint les seves indicacions, s’havia posat en contacte amb la
secretaria del centre afectat; que la conversa amb la persona que la va atendre no va ser
satisfactòria pel fet que, en lloc d’aclarir quina era la situació real del problema, se li va
demanar que aportés proves que l’assignació de grups havia estat incorrecta; que un dia
abans, va rebre una trucada de la secretaria del centre afectat per comunicar-li que
realment hi havia un error a les llistes dels grups, error originat per la via d’accés a la
universitat; que, en conseqüència, tan aviat com es pogués, reordenarien les llistes per
tal d’assignar els alumnes al grup corresponent segons la nota d’accés; que agraïa les
gestions del síndic orientades a resoldre el procés de manera justa i satisfactòria per a
tothom;
Atès que la cap de secretaria del centre afectat, en la conversa telefònica mantinguda a
iniciativa del síndic el dilluns 19 de setembre del 2016, va admetre que l’estudiant
interessada tenia raó, i va garantir que abans del dimecres 21 de setembre del 2016, data
d’inici del curs d’introducció a la universitat, comunicarien a tots els alumnes els grups
assignats després de rectificar l’error de les llistes objecte d’aquesta queixa;
Atesos els resultats positius de les diligències efectuades pel síndic en aquest cas
concret;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient.
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-

Advertir de la necessitat que els centres atenguin amb diligència les peticions
d’alumnes formalitzades de manera correcta, ben argumentada, i amb indicis
raonables que els estudiants poden resultar perjudicats per errors administratius
que tenen conseqüències acadèmiques, no sempre reparables amb una esmena
feta fora de temps.
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 659/16
Instat per un estudiant de grau que es queixa de la manca de diligència del seu centre en
la tramitació de la convalidació d’una assignatura amb la consegüent demora en
l’expedició del títol, situació que li pot comportar perdre una oferta de treball
professional.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-9-2016
Data de tancament: 3-11-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de grau el dimarts 20 de setembre del
2016 en la qual exposa que, el mes de desembre del 2015, a la secretaria del seu centre
li van dir que era possible convalidar com a optativa una assignatura cursada en una
altra universitat; que el mes de març del 2016 va sol·licitar el reconeixement d’aquesta
convalidació; que va fer els pagaments de les taxes corresponents; que tres mesos i mig
més tard va ser denegada la sol·licitud de convalidació pel fet que el mes de gener del
2016 havia entrat en vigor una nova disposició per la qual no s’accepten convalidar en
aquell centre assignatures que no hagin estat cursades en anglès; que no havia estat
informat d’aquest canvi; que la resolució se li va comunicar un cop ja s’havia tancat la
matrícula per al tercer trimestre; que per aquestes causes no pot acabar la carrera, ja que
li falten 1,5 crèdits ECTS; que li van denegar la convalidació pel fet que l’assignatura
l’havia cursada en català, tot i que els coneixements adquirits eren els mateixos que
figuren en l’assignatura que sol·licita convalidar;
Atès que va presentar una instància al centre demanant agilitat en la resolució del cas
pel fet que havia signat un contracte per incorporar-se a un lloc de treball el dijous 1 de
setembre del 2016, i que per formalitzar-ho li demanaven que presentés el títol
universitari durant el mes de juny del 2016; que el divendres 8 de juliol del 2016 va
presentar la instància demanant la revisió del cas per part del centre; que la resposta de
la secretaria del centre s’ha anat demorant, tot i la insistència de l’interessat; que des de
fa vint dies continua demanant amb urgència la solució del cas pel fet que el dimecres
14 de setembre del 2016 expirava el termini per presentar el títol que li reclamen a la
feina professional, iniciada excepcionalment sense aquest requisit formal;
Atès que l’estudiant interessat exposa en la seva sol·licitud que el divendres 16 de
setembre del 2016 va sortir una norma a la UPF per la qual s’accepten assignatures
cursades en altres universitats com a optatives; que per aquest motiu l’assignatura
objecte de la seva queixa podria ser incorporada;
Atès que l’interessat demana agilitat en la resolució del seu cas i que s’eviti que en el
futur altres estudiants no siguin perjudicats per manca de diligència dels serveis
administratius;
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Atès que el dia d’entrada de la queixa, el dimarts 20 de setembre del 2016, el síndic es
va posar en contacte telefònic amb la cap de secretaria del centre afectat; que aquesta
persona va admetre que l’alumne interessat tenia raó; que aquell mateix dia la secretaria
del centre afectat va enviar un correu electrònic a l’interessat en el qual li avançaven
que la Comissió de Reconeixement de Crèdits havia resolt favorablement la seva
sol·licitud; que, en conseqüència, l’assignatura objecte de la queixa havia estat
incorporada al seu expedient; que aquest expedient ja es troba tancat en disposició
d’expedir el títol; que pot sol·licitar el títol un cop satisfetes les taxes associades al
reconeixement de l’assignatura objecte de la queixa; que un cop presentat el document
que, segellat per l’entitat financera, acredita l’abonament de les taxes, l’estudiant podrà
sol·licitar el títol;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient, un cop constatat que el cas s’ha tancat de manera
favorable a la reclamació presentada per l’estudiant interessat.
Insistir en que cal gestionar amb la celeritat necessària la tramitació dels
processos de suport acadèmic, atès que les demores poden causar
conseqüències greus, com és la pèrdua d’una oportunitat d’accedir a un lloc
de treball.
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 660/16
Instat per un antic alumne d’un centre adscrit que es queixa de les condicions exigides
en l’avaluació del treball de fi de carrera.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 7-10-2016
Data de tancament: 3-11-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada el divendres 7 d’octubre del 2016 per un antic alumne
d’un centre adscrit en la qual exposa diverses queixes relacionades amb la presentació i
defensa del treball de fi de carrera;
Atesos els resultats de diverses diligències fetes pel síndic el mateix divendres 7
d’octubre, el dimarts 11 d’octubre, el dijous 13 d’octubre i el dimarts 18 d’octubre del
2016, diligències dirigides a comprovar la concurrència o no dels requisits subjectius
que determinen si és procedent incoar un expedient basat en la sol·licitud presentada;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

No admetre la queixa, un cop constatat que la persona que la presenta no està
vinculada a la Universitat Pompeu Fabra, requisit subjectiu necessari perquè
sigui procedent la incoació d’un expedient competencial o de mediació per part
del Síndic de Greuges d’aquesta institució.

-

Arxivar l’expedient amb els documents examinats en la fase d’instrucció prèvia,
en la qual s’advertien defectes formals i informacions ambigües que van obligar
el síndic a ocupar-se de diligències que van esdevenir estèrils a causa de la nopertinència subjectiva de la queixa presentada.
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 661/16
Instat per dos estudiants que sol·liciten que els sigui aplicada la normativa vigent en el
moment en què van fer la preinscripció universitària i no la que es va modificar amb
posterioritat.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-9-2016
Data de tancament: 22-11-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per dos estudiants de grau el dimarts 20 de setembre del
2016 en la qual exposen que estan en procés de reconeixement de crèdits; que el
dissabte 9 de juliol del 2016 va entrar en vigor la modificació de la normativa de
reconeixement de crèdits; que l’article afectat per aquesta sol·licitud és el 8.1.4 de la
normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (acord del Consell de Govern de 9 de
juliol del 2008, modificat per acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de
9 de maig i de 7 de novembre del 2012, i de 17 de febrer i 9 de juliol del 2016); que en
el moment en què es va fer aquesta modificació les dues persones expressament
interessades en aquesta sol·licitud ja havien fet la preinscripció universitària i ja tenien
plaça en el centre assignat; que tots els tràmits duts a terme fins al canvi de normativa
els van fer d’acord amb la normativa anterior; que d’aquesta manera, en comptes de
cursar els 61 crèdits ECTS que tenien previstos han de cursar-ne 101, la qual cosa
representa un 66% dels crèdits; que aquest canvi de normativa afecta les dues persones,
tant en matèria acadèmico-professional com en matèria econòmica, pel fet que tenien
previst fer un any de grau; que amb aquest canvi han de descartar l’opció de fer un any
acadèmic i dos trimestres perquè professionalment ja estan compromesos; que també és
inviable fer els 101 crèdits en un any perquè suposa una càrrega excessiva de crèdits per
trimestre; que el cost econòmic d’aquest canvi implica un augment del pressupost
previst de més de 1.100 euros;
Vist que les dues persones interessades sol·liciten que els sigui aplicada la normativa
prèvia a la modificació, del 9 de juliol del 2016, segons la qual havien de cursar 61
crèdits en comptes dels 101 que imposa la normativa posterior al moment en què van fer
la preinscripció universitària;
Ateses les explicacions complementàries exposades per un dels estudiants en el
transcurs d’una conversa telefònica mantinguda per iniciativa del síndic el mateix dia de
rebre la queixa, el dimarts 20 de setembre del 2016;
Vista la documentació sobre les preinscripcions i les assignacions afectades per la
queixa, la qual el síndic va demanar als dos interessats com a prova dels fets per ells
exposats;
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Atès que, com a resposta a les gestions del síndic, la cap de secretaria del centre afectat
comunica al síndic, el dimarts 27 de setembre del 2016, que el cas està en vies de
solució;
Atès que el mateix dimarts 27 de setembre del 2016 el Servei de Gestió Acadèmica va
informar als centres que el 16 de setembre del 2016 la Comissió de Reconeixement
havia aprovat un criteri de transitorietat en l’aplicació de l’article 8.1.4 de la normativa
dels ensenyaments de grau, que fa referència a la limitació del nombre màxim de crèdits
que es poden reconèixer en una titulació;
Atès que l’esmentat acord de la Comissió de Reconeixement és aplicable als estudiants
que ja haguessin iniciat un segon estudi de grau a la UPF, abans del curs 2016-2017; i
també als estudiants que ja haguessin iniciat un estudi abans del curs 2016-2017 i que
iniciïn un nou estudi a la UPF el curs 2016-2017;
Atès que l’esmentat acord de la Comissió de Reconeixement va ser comunicat als
alumnes en el moment oportú; que, en aplicació d’aquest acord, el dijous 22 de
setembre del 2016 va quedar regularitzada la situació acadèmica dels dos estudiants que
havien presentat la queixa;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient, un cop constatat que la queixa presentada pels dos
estudiants i tramitada pel síndic ha estat atesa per la secretaria acadèmica del
centre afectat, en aquest cas concret, i que la Comissió de Reconeixement s’ha
ocupat de regular en general l’aplicació dels criteris de transitorietat.
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 662/16
Instat per un estudiant de grau, inscrit en el Programa de Suport a Esportistes d’Alt
Nivell, que sol·licita poder fer l’examen d’una assignatura en tornar d’un intercanvi a
l’estranger, o bé disposar d’una altra alternativa per poder optar a la qualificació.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 19-7-2016
Data de tancament: 19-11-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de grau el dilluns 19 de setembre del
2016 en què planteja que no va anar a classe durant la primera setmana d’una
assignatura optativa pel fet de participar en un campionat d’Europa fora de Barcelona;
que va entrar al Campus Global en el Moodle d’aquesta assignatura, però que no va
trobar-hi ni el temari ni les diapositives dels primers dies; que va enviar un correu
electrònic al professor disculpant-se per la seva absència i demanant-li informació sobre
com funcionaven les classes teòriques i els seminaris; que no va rebre resposta a aquest
correu; que com a esportista d’elit no podia anar a totes les classes de l’assignatura a
causa dels entrenaments; que no podia preparar l’assignatura pel fet de no aparèixer a la
web el temari amb bibliografia; que la data de l’examen final de l’assignatura, fixat per
al dimecres 22 de juny del 2016, coincidia amb el campionat mundial júnior de la seva
especialitat, celebrat a l’estranger des del divendres 17 fins al diumenge 26 de juny del
2016;
Atès que l’examen de recuperació, fixat per al dimarts 12 de juliol del 2016, li coincidia
amb una estada a l’estranger com a entrenador en el campionat del món, des del dilluns
11 fins al dissabte 23 de juliol del 2016; que un mes abans de l’examen va parlar amb el
professor per tal de proposar-li que li busqués una alternativa a la incompatibilitat de les
dates d’examen amb les activitats esportives; que els professors de cursos anteriors li
havien ofert alternatives quan es donava aquest cas; que el professor li va dir “no et
preocupis per l’examen”; que el professor li donava aquesta mateixa resposta cada cop
que li recordava aquest problema;
Atès que l’estudiant va fer els treballs seguint les pautes que li donava el professor en
un document, i que li va enviar els treballs des de l’estranger; que el diumenge 3 de
juliol del 2016 l’estudiant va accedir a les qualificacions; que en aquesta assignatura
tenia un 3 sobre 10; que el professor va explicar que aquella era la nota del 45% (25%
del treball i 20% dels seminaris), i que ja l’avisaria quan sabés com resoldre la qüestió
de l’examen; que el professor va insistir que l’estudiant no havia treballat prou; que el
dimecres 6 de juliol del 2016 el professor li va dir que l’única opció que tenia era fer
l’examen i que parlés amb la seva tutora del programa d’esportistes per tal de pactar una
data; que la tutora va contestar l’endemà, dijous 7 de juliol del 2016, preguntant-li si
podria fer l’examen el dia següent, divendres 8 de juliol del 2016, pel fet que fins al mes
d’agost l’estudiant interessat no tornava a Barcelona, quan la Universitat està tancada, i
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el dijous 1 de setembre del 2016 marxava a l’estranger d’intercanvi fins al diumenge 22
de gener del 2017; que l’estudiant no va trobar just fer un examen final d’un dia per
altre a causa del que ell considera una mala gestió i planificació del professor; que, com
a resposta a les al·legacions de l’alumne, la tutora va argumentar-li que el treball
d’entrenador no entra dins del programa d’esportistes de la UPF previst per combinar
estudis i carrera esportiva, i que calia que l’estudiant fes la recuperació el dimarts 12 de
juliol del 2016;
Atès que des de l’estranger l’estudiant ha enviat cinc correus electrònics en els quals
proposa fer l’examen en tornar a finals de gener pel fet de creure que a hores d’ara és la
solució més justa; que ni el professor ni la tutora han contestat a aquesta proposta de
l’estudiant;
Atès que l’alumne interessat resideix a l’estranger fins a finals de gener del 2017; que a
causa d’aquest fet el síndic no ha pogut parlar personalment amb l’estudiant, tot i
telefonar-li al mòbil el dijous 21 de juliol, el dimarts 6 de setembre, el dimarts 20 de
setembre del 2016, sense que fos contestada la trucada;
Vist que el dimarts 6 d’octubre del 2016 la tutora, en el transcurs d’una conversa
telefònica, va explicar al síndic que només es pot demanar fórmules de conciliació entre
estudis i pràctiques d’esports d’alt nivell quan concorren incompatibilitats vinculades a
competicions;
Vist que en l’informe de la tutora enviat, a instàncies del síndic, el dimarts 1 de
novembre del 2016, queda exposat que la primera notícia que li va arribar a ella del cas
va ser la còpia d’un missatge del dimecres 6 de juliol del 2016 enviat pel professor
afectat a l’estudiant interessat; que en aquest missatge el professor indica a l’alumne que
aporti els justificants necessaris per tal de poder programar una altra data d’examen; que
l’estudiant indica que el dilluns 11 de juliol del 2016 marxa a l’estranger a fer
d’entrenador fins al diumenge 24 de juliol del 2016; que després torna a viatjar fins al
dissabte 6 d’agost del 2016 per participar en una competició, i que des del dijous 1 de
setembre del 2016 fins al diumenge 22 de gener del 2017 fa una altra estada a
l’estranger amb caràcter d’intercanvi;
Vist que, segons aquest informe de la tutora, l’estudiant va proposar fer un treball, un
examen en línia o examinar-se el gener del 2017, quan hagués tornat de l’intercanvi;
Vist que, com diu l’esmentat informe, la tutora va parlar amb el professor; que el
professor va opinar que l’examen havia de ser presencial; que la tutora, el dimecres 6 de
juliol del 2016, va proposar a l’alumne interessat que fes l’examen el dia següent, dijous
7 de juliol del 2016; que l’estudiant van contestar que estava molt ocupat i que se li
havia de donar marge per poder preparar-lo;
Vist que, en aquest mateix informe, es diu que davant la negativa de l’estudiant a fer
l’examen l’endemà la tutora ha decidit que no és necessari un examen addicional pel fet
que, segons ella, treballar com a entrenador no és estrictament una activitat que estigui
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prevista en el Programa de Suport a Esportistes d’Alt Nivell, programa que consisteix a
compatibilitzar estudis amb la carrera com a esportista professional;
Vist que la tutora afirma que el professor està en el seu dret d’exigir un examen
presencial, i que des del seu punt de vista de tutora d’esportista d’alt rendiment no
considera que s’estigui incomplint la normativa;
Vist que en l’informe del professor, enviat també a instàncies del síndic, el dimarts 1 de
novembre del 2016, queda exposat que l’alumne va demanar canviar la data de
l’examen; que el professor va dir a l’alumne que no es preocupés en absolut ja que
trobarien el moment; que l’estudiant interessat va dir al professor afectat que els
justificants de la seva activitat esportiva no li servien per provar les incompatibilitats de
dates pel fet que estava acollit en el Programa esmentat en la seva condició de
competidor i no en la d’entrenador; que l’alumne va proposar al professor fer un treball;
que el treball ja l’havien fet durant el trimestre, motiu pel qual no li acceptava la
proposta; que un alumne de la mateixa classe va avisar després al professor que
l’alumne reclamant havia posat un escrit sobre el seu cas en una xarxa social; que
l’estudiant només havia anat a tres classes de les vint preceptives, i a tres seminaris dels
sis que són obligatoris; que va participar-hi en un perquè el professor li va demanar
expressament que fes la presentació; que el professor reitera que si l’alumne interessat
vol superar aquesta assignatura ha de fer, con tothom, l’examen presencial;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

-

Arxivar l’expedient.
Recomanar que el professorat i les autoritats acadèmiques apliquin criteris
fonamentats en una interpretació equitable de les normes que regulen la
compatibilitat entre els estudis reglats i les activitats d’esportistes d’alt nivell,
interpretació que permet ponderar que els compromisos contrets com a
entrenador són propis de l’activitat específica de la condició d’esportista d’alt
nivell.
Advertir que, fins i tot en casos excepcionals i específics com aquest, no és
raonable que amb un dia d’antelació es proposi a l’alumne fer un examen.
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 663/16
Instat per una estudiant de màster que es queixa dels contratemps que dificulten el seu
procés de matrícula, derivats de ser beneficiària d’una beca concedida en el seu país.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 3-10-2016
Data de tancament: 12-12-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud presentada el dilluns 3 d’octubre del 2016 per una estudiant de
màster que exposa que és beneficiària d’una beca del seu país; que la institució que li
finança la beca paga la seva matrícula directament a la UPF; que el dilluns 12 de
setembre del 2016 va enviar a la secretaria del màster el document que conté aquesta
informació; que el dimarts 20 de setembre del 2016 va comunicar a l’esmentada
secretaria que no podia continuar el seu procés de matrícula electrònica pel fet que el
sistema no li dóna l’opció de pagament per mitjà de la beca, i que li sol·licita un número
de compte; que aquesta circumstància ha influït negativament en l’inici dels estudis a
causa de no disposar d’usuari per accedir al Campus Global i de no poder accedir del tot
a les prestacions de la Biblioteca;
Vist que l’estudiant interessada explica que a la secretaria afectada per aquesta queixa li
diuen que estan gestionant un usuari com a invitada; que fins ara no disposa d’aquesta
clau d’accés; que ja porta més de dues setmanes gestionant aquest contratemps i
esperant una solució que no arriba;
Atès que, després de les diligències que ha fet el síndic el dimarts 4 d’octubre del 2016 i
el dijous 6 d’octubre del 2016, la secretaria del màster va comunicar a l’estudiant
interessada el mateix dijous 6 d’octubre del 2016 que ja havien pogut formalitzar la seva
matrícula, i que adjuntaven l’abonaré i l’imprès de matrícula;
Atès que el dimarts 11 d’octubre del 2016 la secretaria afectada va comunicar que els
accessos al Campus Global i a la Biblioteca ja eren actius per a l’estudiant interessada a
partir del divendres 7 d’octubre del 2016, l’endemà de la formalització de la seva
matrícula;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
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RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient, un cop constatat que, tot i el retard, la queixa ha estat atesa
finalment de manera positiva per a l’estudiant.
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57

Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 664/16
Instat pel pare d’una estudiant de grau que es queixa pels problemes que té la seva filla
per poder cursar un doble diploma amb un centre estranger.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-7-2016
Data de tancament: 20-12-2016
______________________________________________________________________

TRAMITACIÓ
Vista la carta enviada al síndic el dimecres 20 de juliol del 2016 pel pare d’una estudiant
de grau;
Atès que l’oficina del Síndic va demanar al signant de la carta, el dijous 21 de juliol del
2016, que fos l’estudiant interessada qui formalitzés la sol·licitud mitjançant el
formulari de queixes i consultes que hi ha a disposició de tota la comunitat universitària
a la web del Síndic, per la qual cosa se li indicava quin era l’enllaç;
Atès que el dijous 8 de setembre del 2016, un cop constatat que no s’havia formalitzat la
queixa, l’oficina del Síndic es va adreçar per correu electrònic a l’estudiant per
preguntar-li si estava interessada a presentar la sol·licitud o si optava per desistir o per
renunciar a fer-ho;
Vist que en data de dimarts 20 de desembre del 2016, l’estudiant no ha formalitzat la
queixa, i que ha prescrit el període reglamentari de quatre mesos hàbils que poden
transcórrer entre la incoació d’un expedient per part del síndic i la resolució que el
conclou;
Atès, altrament, en aquest cas, que en el signant de la carta que va promoure l’obertura
de l’expedient no concorre el requisit subjectiu de vinculació personal amb la
Universitat Pompeu Fabra, requisit que hauria de fer pertinent tramitar el cas amb
intervencions competencials del síndic;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient un cop constatat el desistiment implícit de l’estudiant
interessada a formular la queixa.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 665/17
Instat per un estudiant de grau que sol·licita que li expliquin per què, havent renunciat a
la matrícula, l’obliguen a fer el segon pagament de l’import per aquest concepte.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 28-10-2016
Data de tancament: 12-1-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de grau el divendres 28 d’octubre del
2016 en què exposa que per diferents motius ha decidit deixar la Universitat; que la
Universitat l’obliga a fer el segon pagament de la matrícula d’unes assignatures que no
cursarà, i que té dret a la renúncia;
Vist que sol·licita que li expliquin el perquè de l’obligació a fer el segon pagament per
tenir dret a la renúncia, dret que l’estudiant considera no condicionat a cap pagament, i
vist que demana que la Universitat renunciï al segon pagament que li reclamen;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’estudiant en l’entrevista
mantinguda, a petició del síndic, el dijous 3 de novembre del 2016;
Vist que en el transcurs d’aquesta entrevista l’interessat insisteix que no vol continuar
els estudis; que renuncia a la matrícula; que no vol pagar l’import de la matrícula que té
pendent;
Atès que el mateix dijous 3 de novembre del 2016, com a resultat de les gestions del
síndic, la cap de secretaria del centre afectat reitera que l’estudiant interessat ha estat
informat de la normativa acadèmica vigent; que d’acord amb les normes l’estudiant està
obligat a pagar l’import de la matrícula, tot i que renunciï a continuar els estudis;
Vist que el dimecres 7 de desembre del 2016 el mateix estudiant interessat presenta una
nova sol·licitud al síndic en la qual insisteix en la seva primera petició del divendres 28
d’octubre del 2016;
Vist que el dimarts 13 de desembre del 2016, com a resultat d’una nova diligència del
síndic, el Servei de Gestió Acadèmica l’informa que no hi ha cap precedent d’estudiants
als quals se’ls hagi retornat l’import de la matrícula com a conseqüència d’una renúncia
a continuar els estudis;
Atès que el mateix dimarts 13 de desembre del 2016 l’estudiant és informat una altra
vegada pel síndic que no procedeix insistir en la queixa pel fet que les actuacions del
Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat concorden en aquest cas amb el que
regulen la legislació administrativa vigent per a tot el sistema universitari català i amb
les normes vigents a la UPF;
59

Vist que el divendres 25 de novembre del 2016 el Servei de Gestió Acadèmica ja havia
informat l’estudiant interessat que la seva reclamació no era procedent;
Atès allò que disposen el capítol 2, article 5.5 del Decret 268/2016, de 5 de juliol, del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat
Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017; i l’article 6 de l’acord del Consell de
Govern de la UPF, de 26 de gener del 2011, modificat per acords del Consell de Govern
de 2 de juliol del 2014 i d’1 de juliol del 2015, relatius a la normativa per la qual es
regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials d’aquesta
universitat d’acord amb la legislació administrativa general vigent;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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____________________________________________________________
EXPEDIENT 666/17
Instat per un estudiant que sol·licita un espai tranquil per resar.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 5-10-2016
Data de tancament: 24-1-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada el dimecres 5 d’octubre del 2016 per un estudiant
matriculat en un centre superior que té concedit contractualment per la UPF l’ús privatiu
de domini públic de diversos espais d’un determinat campus;
Vist que l’interessat planteja en el seu escrit si és possible que els estudiants puguin
disposar en el campus d’una sala tranquil·la per resar;
Vist el contracte mitjançant el qual les dues institucions formalitzen la concessió
administrativa d’ús privatiu de domini públic d’espais del centre en el qual està
matriculat l’estudiant interessat; i vist el plec de clàusules reguladores de l’esmentada
concessió demanial;
Atès que les persones responsables del centre concessionari i del campus afectat estan
assabentades de la sol·licitud d’aquest estudiant;
Atès que el síndic de Greuges de la Universitat no pot actuar en els usos dels espais de
què disposen altres institucions en virtut d’una concessió demanial;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient un cop constatat que concorre en aquest cas una causa
objectiva d’abstenció per part del síndic.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 667/17
Instat per una estudiant de grau que sol·licita la devolució de l’import d’una assignatura
que es veu obligada a cursar per causa d’una mala gestió del seu expedient acadèmic per
part de la secretaria del centre.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 17-10-2016
Data de tancament: 14-2-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dilluns 17 d’octubre del
2016 en què afirma que la gestió del seu intercanvi SICUE corresponent al curs
2015-2016 ha estat mal gestionada des del principi; que li “signaren un acord” en el
qual la seva estada no li era profitosa i perdia crèdits; que feia 60 crèdits que no
quedaven reflectits en el seu expedient ni ben convalidats; que aquesta situació
representava que tenia pendents assignatures de la UPF; que tot això ho va saber quan ja
estava en la seva universitat de destinació, amb “l’acord signat”; que va preguntar a la
secretaria del centre com havia de fer la matrícula del curs 2015-2016 pel fet que, com a
becària general, havia de matricular-se a un nombre concret de crèdits per poder optar a
una beca; que la persona de la secretaria amb qui va parlar li va assegurar per correu
electrònic que hauria de matricular-se només dels crèdits necessaris per optar-hi, és a
dir, 60, i que li adequarien després l’expedient;
Vist que l’estudiant explica que, d’acord amb les instruccions rebudes de l’esmentada
persona del seu centre, es va matricular dels 60 crèdits; que va rebre amb posterioritat
una trucada de l’administrativa indicant-li que havia fet malament la matrícula, que
estava traient la plaça a companys seus mentre es trobava a la universitat de destinació
per intercanvi; que havia “tirat pel dret sense preguntar a ningú”; que ara no podia
anul·lar res; que depenia del Ministeri i d’ella; que per això li negaven qualsevol mena
d’ajut;
Vist que la interessada afegeix que no fou fins que no va parlar amb el seu coordinador
de SICUE que va obtenir una “solució”, de la qual, no n’està satisfeta; que el juny del
2016 se li va assignar un “no presentat” (NP) a l’assignatura; que aquesta qualificació és
absurda pel fet que no es podia presentar a l’examen a causa de trobar-se en una altra
ciutat en una situació d’intercanvi SICUE; que com que figura que no es va presentar a
l’examen s’ha vist obligada a matricular-se de l’assignatura el curs 2016-2017; que ha
hagut de pagar aquesta matrícula pel fet que la beca general no cobreix assignatures
suspeses; que com a conseqüència d’això li han estat carregats 176,7 euros; que per tal
que l’administrativa introduís bé les assignatures de la universitat de destinació en
l’expedient va caldre que l’estudiant revisés diverses vegades el document i en reclamés
l’esmena reiteradament; que una mostra de la desorganització és que ni tan sols figurava
en la llista de cites de matrícula que van publicar el mes de setembre del 2016; que està
molt insatisfeta del tracte que li va dispensar l’administrativa que tramitava el seu
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expedient en la secretaria del centre; que des que va arribar a la universitat receptora de
l’intercanvi, l’estudiant es va sentir totalment desinformada; que no va rebre la
informació sobre la normativa del treball de fi de grau (TFG) ni sobre la data límit del
preprojecte, comunicacions que havien arribat a tots els estudiants de la seva classe;
Vist que l’estudiant interessada sol·licita la devolució de l’import de l’assignatura que
es veu obligada a cursar a causa d’una mala gestió del seu expedient; que prenguin nota
del mal funcionament de la secretaria del centre afectat; que hi hagi una bona
comunicació i que les persones que atenen als estudiants estiguin formades pel que fa
als programes de mobilitat, amb la qual cosa evitarien originar ansietat en els alumnes,
situació que fins i tot li va fer plantejar-se anul·lar la matrícula;
Ateses les gestions fetes pel síndic, via telefònica, el dimarts 18 d’octubre del 2016, per
tal de requerir informació al coordinador d’intercanvi SICUE del centre afectat i a la cap
de secretaria del mateix centre;
Atès que no va ser possible parlar amb el coordinador d’intercanvi a causa de trobar-se
en situació de baixa, hospitalitzat;
Atès que la cap de secretaria del centre, a petició del síndic, es va comprometre el
mateix dimarts 18 d’octubre del 2016 a presentar unes al·legacions a la queixa
interposada per l’estudiant;
Atès que el dimarts 8 de novembre del 2016 el síndic va comunicar a la cap de
secretaria del centre que no havia rebut encara les al·legacions sol·licitades;
Vist l’informe que la cap de secretaria del centre afectat va trametre al síndic el
dimecres 9 de novembre del 2016, on s’exposa que el mes de maig del 2015 l’estudiant
interessada es va dirigir a l’esmentada secretaria per manifestar-hi els dubtes sobre les
indicacions que el director dels estudis els havia donat sobre la tria d’optatives
d’itineraris i la conveniència de com i quan cursar-los; que a secretaria van informar a
l’estudiant de les diverses opcions que tenia; que el juny del 2015 l’estudiant va
presentar per correu electrònic la seva proposta d’acord acadèmic signada pel
coordinador i per ella mateixa; que a secretaria arxiven el seu expedient atès que el
coordinador ja hi havia donat el vistiplau; que l’estudiant inicia una ronda de consultes,
per correu i per CAU sobre com fer la matrícula del curs següent, quan marxa
d’intercanvi, sobre on pot trobar la informació del programa d’intercanvi SICUE a la
pàgina web de la UPF, sobre com contactar amb la seva universitat de destinació;
Atès que aquest informe exposa també que totes les preguntes estan contestades i que
tenen els correus electrònics justificatius que comprenen el període entre el 18 de juny i
el 2 de juliol del 2015; que l’estudiant es reitera en consultes que ja estan respostes i se
li comunica, repetidament, que la normativa referent a les beques del Ministeri l’obliga
a matricular un nombre determinat de crèdits (60) per tenir-hi dret; que aquests crèdits
sempre han d’estar vinculats a les assignatures que cursi durant l’intercanvi o bé a
assignatures presencials del curs 2015- 2016 a la UPF, per no perdre convocatòria;
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Atès que l’informe de la secretaria de centre afegeix que aquesta estudiant no cursava
cap assignatura presencialment, perquè la seva estada en l’altre centre ocupava tot el
curs acadèmic 2015-2016, se li va explicar que havia de vincular els 60 crèdits a
l’intercanvi (obligatòries, optatives i els 20 crèdits optatius lligats a la mobilitat que,
com a màxim, li permet matricular el seu grau); que malgrat aquestes indicacions,
l’estudiant va matricular-se de tot el que va considerar oportú: assignatures que sí que
podia convalidar, alguna que no (com és el cas d’una per a la qual secretaria té un
protocol especial de convalidació explicat a la normativa específica pròpia d’intercanvi
dels estudis) i, finalment, un itinerari d’optativitat que l’estudiant no tenia possibilitat de
convalidar i que, a més a més, volia cursar presencialment el curs 2016- 2017 a la UPF,
però que, pensant que se li guardava la preferència, havia matriculat, segons que consta
en un correu electrònic del dia 10 de setembre del 2015;
Atès que en l’informe de la secretaria del centre també s’exposa que els fets abans
relatats van obligar al coordinador d’intercanvis i a la secretaria a buscar alternatives
perquè no perdés el dret a la beca (per tant, que mantingués els 60 crèdits matriculats,
requisit indispensable) i perquè, si aquestes assignatures sense possibilitat de
reconeixement quedaven al seu expedient, exhauria una convocatòria en moltes
matèries i també li feien perdre la beca, que només preveu l’opció d’una assignatura no
superada per curs acadèmic; que el coordinador, prèvia consulta al director dels estudis,
va buscar similituds entre les matèries que cursava a fora i matèries que tingués
pendents de cursar a la UPF per poder canviar les optatives d’itinerari (que, com s’ha
explicat abans, insistia a voler fer presencialment a la UPF en un proper curs) per
aquestes altres matèries que sí que podien tenir un vincle amb les seguides a la
universitat de destinació; que un cop fet tot aquest procés va quedar pendent de poder
vincular l’assignatura afectada; que aquesta assignatura és la que li ha quedat
qualificada amb un NP; que, per aquest fet, des de secretaria, li van donar l’opció de
canviar-li per una renúncia a l’avaluació, perquè així no perdés la convocatòria, però
l’estudiant no hi veia el benefici, argumentant, en un correu electrònic del dia 17 de
juliol del 2016, que igualment hauria de pagar l’assignatura amb recàrrec en la matrícula
del curs 2016-2017; que, per part de la secretaria del centre, faltaria fer aquesta
modificació del NP per una renúncia a l’avaluació, però que aquesta mesura tampoc no
resolia la seva queixa; que els intents de la secretaria van anar encaminats perquè
l’estudiant no perdés la beca del Ministeri, atès que, tal com l’estudiant havia gestionat
la matrícula a l’inici del curs 2015-2016, la perdria; que a la secretaria del centre li
consta que, tot i els esforços dels seus responsables, l’estudiant ha hagut de pagar
recàrrec per una assignatura, però que no hi havia cap altra opció;
Vist que en les conclusions del seu informe la cap de secretaria del centre afectat afirma
que, ateses totes les consideracions presentades anteriorment, ha d’informar que la
queixa no té fonaments i que per tant no és procedent, ja que l’assignatura en qüestió es
regeix per un sistema específic de convalidació, que ja ha estat esmentat en l’exposició,
els requisits del qual no s’acomplien en aquest cas; que l’actitud de l’estudiant durant
tot aquest procés no ha estat de col·laboració amb els serveis i les opcions que se li
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oferien, i que ha transmès queixes a la secretaria del centre afectat pel tracte rebut a la
UPF i també en la universitat de destinació;
Ateses les explicacions complementàries exposades, a requeriment del síndic, per la cap
de secretaria respecte al motiu que va causar que quedés pendent de vincular
l’assignatura de la qual l’estudiant demana la devolució de l’import de matrícula;
Atès que la secretaria del centre afectat, en conversa telefònica mantinguda el dimarts 7
de febrer del 2017, afirma que, en la universitat de destinació d’aquest intercanvi,
l’estudiant interessada no havia cursat cap assignatura similar, equivalent o equiparable
a l’assignatura objecte de la queixa, pel fet que és una assignatura específica i
experimental, amb moltes pràctiques que s’han de fer presencialment; que tots els
estudiants poden accedir via Campus Global a la normativa específica pròpia
d’intercanvi dels estudis afectats per la queixa, document en el qual es fa una referència
explícita a l’assignatura esmentada;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

-

Arxivar l’expedient.
Recomanar que es gestionin amb més cura les qüestions relatives a la mobilitat i
als intercanvis, i que la comunicació entre estudiants, responsables acadèmics i
personal d’administració sigui precisa i fluïda.
Proposar que per part del centre es revisi aquest cas pel fet que és palesa la
concurrència de desajustaments en l’acord d’intercanvi que han causat un
perjudici irreparable a l’estudiant interessada.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENTS 668/17, 669/17, 670/17, 671/17, 672/17, 673/17 i 674/17
Instat individualment per set estudiants de grau que es dirigeixen al síndic com a
persones interessades en el mateix cas de coincidència horària d’assignatures,
circumstància que justifica l’acumulació de causes per tramitar i resoldre l’expedient.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 19-12-2016
Data de tancament: 28-2-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada de manera individual per set estudiants de grau en tres
dies successius del mes de desembre del 2016: dilluns 19 (2), dimarts 20 (3), dimecres
21 (1), i dilluns 9 de gener del 2017 (1);
Vist que plantegen que, després de fer-se públics els horaris definitius del segon
trimestre de quart curs del seu grau, han vist que tots els seminaris d’una de les
assignatures optatives que havien escollit coincidien amb altres assignatures optatives;
que per aquest motiu s’havien posat en contacte amb la secretaria acadèmica; i que
l’única solució que se’ls va oferir va ser canviar les assignatures optatives;
Vist que les persones interessades argumenten que la tria de les assignatures
específiques ha de respondre a l’interès acadèmic i professional dels estudiants i no pas
a la conveniència horària;
Vist que sol·liciten que el centre o els professors facilitin un canvi d’horari que els
permeti cursar l’assignatura afectada a la qual es van matricular a principi de curs;
Atès que un criteri universitari raonable és que en els casos de coincidències horàries
entre assignatures es doni prioritat a les necessitats de les persones matriculades en el
darrer any de carrera;
Atesos els resultats de les diligències del síndic després de tractar aquests casos amb la
cap de secretaria del centre afectat i amb el degà corresponent, i gestionades les queixes
mitjançant una vintena de converses des de l’endemà de rebre les queixes;
Vist l’escrit de la secretaria del centre afectat, de data divendres 9 de febrer del 2017, en
què s’informa al síndic que s’ha resolt l’encavalcament d’assignatures en quatre dels
casos; que en dos casos no ha estat possible contactar amb les estudiants, però que des
de l’oficina del Síndic s’ha informat d’aquesta circumstància a les reclamants, i que en
el setè cas l’estudiant havia signat la queixa per solidaritat amb les interessades, tot i que
ell no estava afectat per aquest problema de coincidència horària;
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D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent

RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient, un cop la cap de secretaria del centre afectat ha assegurat
que totes aquestes causes de queixa han estat ateses.
Recomanar que en casos de coincidència horària entre assignatures es doni
prioritat a les necessitats de les persones matriculades en el darrer any d’estudis
per tal d’evitar perjudicis determinants en la seva carrera.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 675/17
Instat per un membre del PAS que sol·licita entrevistar-se amb el síndic per exposar-li
problemes relacionats sobretot amb la dedicació horària.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-10-2016
Data de tancament: 8-2-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un membre del PAS el dissabte 8 d’octubre del
2016 en què exposa diverses situacions que considera irregulars, sobretot pel que fa als
horaris de la seva feina en un centre de la UPF;
Vist que només demana entrevistar-se amb el síndic;
Atès que el dimarts 18 d’octubre del 2016 la interessada encara no ha contestat el correu
electrònic del síndic, enviat el dilluns 10 d’octubre del 2016 en què se li ofereixen uns
dies i unes hores d’audiència;
Atès que el dimecres 19 d’octubre del 2016 la interessada comunica al síndic que
desisteix de mantenir la queixa, en resposta al correu electrònic del síndic en què aquest
li recorda l’oferta de dies i d’hores per fer l’entrevista sol·licitada;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient, un cop assabentat el síndic que la interessada ha desistit de
mantenir la queixa.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 676/17
Instat per un estudiant de màster universitari oficial que demana la devolució de
l’import de la matrícula de les assignatures que no ha cursat perquè ha passat de temps
complet a temps parcial.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 22-11-2016
Data de tancament: 14-3-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vist que el dimarts 22 de novembre del 2016 un estudiant de màster universitari oficial
exposa que vol canviar la seva inscripció de temps complet a temps parcial; que a la
secretaria del centre li han comunicat que si fa aquest canvi no rebrà cap reemborsament
de les assignatures a les quals s’ha matriculat (que no cursarà per decisió pròpia);
Atès que, en el transcurs de la conversa telefònica mantinguda el mateix dia 22 de
novembre, la cap de secretaria del centre afectat es compromet a estudiar el cas, en
atenció a la gestió del síndic;
Atès que, en resposta a l’esmentada diligència del síndic, el divendres 25 de novembre
del 2016, la cap de secretaria del centre afectat informa per escrit que el divendres 18 de
novembre del 2016 l’estudiant va comunicar el seu interès per canviar la modalitat de la
seva matrícula i passar de temps complet a temps parcial;
Atès que en l’esmentat informe s’exposa que la secretaria del centre va respondre a
l’interessat que no hi havia cap inconvenient administratiu per canviar-la; que en relació
amb aquest canvi la UPF no retornaria a l’estudiant l’import d’aquelles assignatures
matriculades que no seguís durant el curs 2016-2017; que la secretaria del centre afectat
també va comunicar a l’estudiant que l’any vinent hauria de tornar a pagar les
assignatures que cursés durant el període 2017-2018;
Vist que, com invoca l’esmentat informe de la secretaria afectada, l’article 6 de l’acord
del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, modificat per acords del Consell de
Govern de 2 de juliol del 2014 i d’1 de juliol del 2015, regula que quan la modificació
de matrícula suposi una disminució en la liquidació econòmica, no es tindrà dret a la
devolució corresponent, excepte si la modificació és deguda a causes imputables a la
Universitat;
Atès que el dijous 1 de desembre del 2016 la cap de secretaria del centre afectat informa
al síndic que explicaran a l’estudiant que han d’aplicar les normes que regulen els
aspectes econòmics de la matrícula en els ensenyaments oficials;
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D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent

RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient, un cop constatat que el centre afectat compleix les normes
aplicables al cas.
Suggerir la revisió de les normes sobre drets de devolució d’import de matrícula
d’assignatures no cursades com a conseqüència d’un canvi de modalitat de
complet a parcial.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 677/17
Instat per un estudiant de grau que es queixa de problemes de coordinació entre
professors i dels mètodes docents emprats per un d’ells.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 24-11-2016
Data de tancament: 14-3-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de grau el dijous 24 de novembre del
2016 en què es queixa de la descoordinació entre la professora de teoria i el professor de
seminari d’una mateixa assignatura;
Vist que relata situacions i comportaments del professor que l’estudiant interessat
considera que no són correctes;
Vist que algunes qüestions plantejades per l’interessat afecten l’exercici del dret de
càtedra per part del professor;
Atès que, com a conclusió de la conversa telefònica mantinguda a iniciativa del síndic el
dimarts 29 de novembre del 2016, l’estudiant decideix parlar amb la professora de teoria
per resoldre el cas;
Atès que en la conversa telefònica, mantinguda a iniciativa del síndic el dijous 9 de
març del 2017, l’estudiant interessat informa que el problema s’ha solucionat;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 678/17
Instat per una estudiant d’un centre adscrit que es queixa perquè no pot obtenir una
retitulació vinculada a l’obtenció d’un títol en un centre universitari estranger.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 24-11-2016
Data de tancament: 23-3-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant d’un centre adscrit el dijous 24 de
novembre del 2016 en què exposa que ha cursat estudis durant el període comprès entre
els anys 2005 i 2010; que aquests estudis corresponen a un títol propi; que per aquest
motiu el centre donava opció a obtenir una altra titulació en una universitat estrangera,
titulació reconeguda a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior; que d’acord amb les
recomanacions del centre adscrit a la UPF la interessada va obtenir el títol estranger;
que va demanar-ne l’equivalència amb la finalitat d’ampliar la seva formació acadèmica
i poder exercir professionalment; que no l’ha pogut sol·licitar perquè un dels requisits
que es demanen és que el centre adscrit tingui l’autorització del Ministeri d’Educació
per tal que l’estat espanyol reconegui el títol estranger i el pugui validar; que el centre
adscrit no havia demanat mai aquesta autorització; que la carrera professional de
l’estudiant interessada ha quedat perjudicada per aquesta mala gestió del centre adscrit;
que el centre adscrit no li ofereix cap solució;
Vist que en el seu escrit de queixa argumenta que els estudiants no han de pagar les
conseqüències d’una mala gestió acadèmica, tot i que és conscient que cometre errors
forma part de la condició humana;
Vist que en el seu formulari de greuge l’estudiant es queixa de la poca informació que la
secretaria del centre afectat li ha donat; que ha hagut d’anar-hi diverses vegades; que
finalment li han dit que no hi ha autorització per substanciar l’equivalència sol·licitada;
Vist que l’estudiant interessada sol·licita que es facin les gestions necessàries perquè
pugui obtenir l’equivalència o bé que es torni a fer el curs pont que li permetria obtenir
el títol de grau;
Vista la carta que l’estudiant va dirigir el divendres 30 de setembre del 2016 al cap
d’Ordenació Acadèmica i Qualitat del centre adscrit afectat, document que inclou els
mateixos raonaments que figuren en la sol·licitud adreçada al síndic;
Vist que en la carta de resposta enviada a la interessada el divendres 21 d’octubre del
2016, el cap esmentat al·lega que en una reunió del proppassat mes de setembre el
centre afectat va explicar que no havien demanat l’autorització d’impartir estudis
estrangers en el territori nacional perquè les característiques de la impartició de la
titulació en la universitat forana no ho requerien pel fet que el centre adscrit tenia el seu
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pla d’estudis com a títol propi de la Universitat Pompeu Fabra; que el títol estranger
recomanat és una titulació reconeguda i oficial amb totes les garanties i efectes; que és
cert que des de feia pocs mesos les autoritats universitàries espanyoles requerien aquesta
resolució per tal de formalitzar el procés d’homologació d’una titulació superior
estrangera a la nostra ordenació universitària; que aquesta documentació l’havia
sol·licitada feia poc el centre adscrit; que el centre afectat estava treballant per tal de
poder trobar ben aviat, en la mesura del possible, una alternativa favorable a l’actual
situació; que, a més, el centre està revisant el procediment d’equivalències de titulacions
per tal de fer-lo més àgil;
Vist que el centre adscrit accepta que el síndic pugui actuar de mediador, atès que la
naturalesa de la queixa està exclosa de l’àmbit regulat per les normes acadèmiques del
centre afectat que han estat autoritzades per la UPF;
Atès que les diligències efectuades pel síndic des del dimarts 29 de novembre del 2016
fins al dijous 12 de gener del 2017 van donar com a resultat constatar que el centre
adscrit feia gestions per resoldre el problema;
Atès que el dijous 16 de març del 2017 el centre afectat contesta, a preguntes del síndic,
que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) prepara
una resolució per resoldre aquesta mena de casos;
Vist que el document d’avaluació de la sol·licitud de modificació del títol oficial, emès
per l’AQU el dia 20 de març del 2017, informa favorablement els canvis sol·licitats pel
centre adscrit, i que aquestes modificacions faciliten solucions del cas que satisfan en
part la sol·licitud de l’estudiant interessada i altres casos de la mateixa mena;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient un cop constatat que les gestions del síndic com a mediador
en aquesta queixa han donat un resultat positiu mitjançant una solució que, a
partir de les disposicions adoptades per l’AQU, transcendeix aquest cas pel fet
que és d’aplicació general.
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 679/17
Instat per una persona que havia estat contractada com a professora.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 13-12-2016
Data de tancament: 6-4-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada el dimarts 13 de desembre del 2016 per una persona
que, contractada com a professora, havia format part de la comunitat universitària de la
UPF des del 12 de desembre del 2011 fins a l’11 de desembre del 2016;
Vist que la interessada sol·licita al síndic que insti la UPF a emetre una explicació i una
rectificació pel fet d’haver-la menystinguda com a investigadora i com a dona,
negligint, segons ella, els Estatuts de la Universitat i la promesa de compromís
professional donada a l’inici del seu contracte;
Atès que en la data de formalització de la sol·licitud la interessada ja no és membre de
la UPF, el síndic li explica que com a ciutadana té altres vies optatives per vehicular la
seva queixa, presentant el seu cas al Síndic de Greuges de Catalunya, o exercint el dret
de petició regulat per l’article 29 de la Constitució espanyola;
Ateses les circumstàncies del cas i els aspectes humans que hi concorren, el síndic de la
UPF suggereix als càrrecs acadèmics afectats, l’endemà de rebre la sol·licitud, i en
altres ocasions successives, que atenguin la petició de reparació moral que ha confiat al
síndic la persona interessada;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient atès que, en la data que formula la sol·licitud, la persona
interessada ja no forma part de la comunitat universitària de la UPF, per la qual
cosa incideix en aquest cas un motiu d’inhibició competencial pel fet de no
concórrer el requisit subjectiu necessari per incloure’l dins l’àmbit d’actuació del
síndic de la UPF.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 680/17
Instat per una estudiant que sol·licita que el síndic de Greuges de la UPF analitzi el
recurs de reposició interposat per ella contra una resolució del rector.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-1-2017
Data de tancament: 2-5-2017
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vist l’escrit formalitzat per una estudiant de grau el dilluns 2 de gener del 2017 en què
sol·licita al síndic de Greuges de la UPF que analitzi els recursos que ella ha presentat
contra una resolució del rector;
Vist que en el mateix escrit sol·licita una entrevista personal amb el síndic per parlar del
seu cas abans d’emprendre les accions legals subsegüents;
Atès que, en atenció a la sol·licitud d’audiència, el síndic, mitjançant un correu
electrònic enviat el dimarts 10 de gener del 2017, cita la interessada per rebre-la el
dijous 12 de gener del 2017;
Atès que el mateix dimarts 10 de gener del 2017 l’estudiant interessada comunica al
síndic que no li va bé visitar-lo el dia assenyalat;
Atès que el síndic accepta rebre la interessada el dia sol·licitat per ella, el dijous 19 de
gener del 2017; que en aquesta audiència l’estudiant és informada dels seus drets en el
marc de la via administrativa, substanciada en el recurs de reposició que ella va
presentar el 30 de novembre del 2016 contra la Resolució del rector de 21 d’octubre del
2016;
Atès que l’estudiant interessada també ha estat informada en aquesta audiència que el
síndic no pot intervenir en els procediments legals administratius iniciats abans, com és
el cas, o en el transcurs de la tramitació d’un recurs de reposició;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
-

Arxivar l’expedient després de constatar que no és pertinent la intervenció
competencial del síndic en un cas en què la persona interessada ja ha interposat,
per iniciativa pròpia, un recurs regulat pel dret administratiu.
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75

2.1.5. Les consultes
CONSULTES I OBSERVACIONS ATESES SENSE OBRIR EXPEDIENT

Consulta 1/16
2-6-2016
Desacord amb el departament
PDI
Una professora sol·licita dia i hora per parlar amb el síndic. En l’entrevista li explica
diferents situacions complexes viscudes recentment en el seu departament. Finalment, ja
que no hi ha una sol·licitud d’intervenció, es considera com una consulta.
Consulta 2/16
23-6-2016
Exàmens
Grau
Centre adscrit
La mare d’un estudiant d’un centre adscrit ens truca per consultar-nos què pot fer davant
d’un problema que ha tingut el seu fill en un examen. Se li recomana que truqui el seu
fill per tal de donar-li assessorament a ell, i així ho fa més tard. L’estudiant parla per
telèfon directament amb el síndic, que prèviament ha consultat el conveni del centre
adscrit al qual pertany, i se li indica què és el que ha de fer en el cas que exposa. En
principi, tot i la intervenció de l’oficina i del síndic, s’informa com una consulta.
Consulta
3/16
30-6-2016
Preinscripció
Extern
Ens arriba una consulta externa d’una senyora sobre una preinscripció i una
matriculació en una universitat que no és la nostra; però, com que anava molt perduda,
se la informa de tot el que fa referència al cas que planteja, malgrat que la matrícula no
correspongui a la UPF. Aquesta consulta és una excepció, però si un ciutadà s’adreça a
nosaltres el mínim que podem fer és donar-li una resposta. En aquest cas, se li proposa
que s’adreci al Síndic de Greuges de Catalunya.
Consulta 4/16
6-7-2016
Docència
Grau
Ens arriba un formulari en què ens expliquen una situació que és estrictament de
docència. Es parla amb l’estudiant i se li diu que aquest tema l’ha de solucionar des de
la secretaria de la seva facultat. S’informa com una consulta.

Consulta 5/16
7-7-2016
Avaluacions
Grau
En nom d’un col·lectiu, un estudiant ens truca per preguntar-nos què poden fer davant el
criteri que ha utilitzat un professor en un examen amb el qual tot el grup està totalment
en desacord. Se li pregunta pel pla d’activitat docent i resulta que aquesta assignatura no
en té. A partir d’aquí se li indiquen els passos que han de fer i, en principi, si no es
complica, ho considerem una consulta. Després de parlar per telèfon, l’estudiant envia
igualment un formulari de queixa per identificar-se i perquè en quedi constància.
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Consulta 6/16
18-7-2016
Expedient disciplinari
Grau
En nom de dos estudiants més, un estudiant ens truca per preguntar-nos què poden fer
davant una acusació de plagi en un treball de fi de grau. Se li pregunta pels fets i també
si tenen un expedient obert. I sí, tots tres tenen obert un expedient disciplinari, i
comenta que estan indefensos. Se li explica que el síndic no pot intervenir quan hi ha un
expedient obert; però, si quan obtinguin el resultat final tenen qualsevol dubte o bé
consideren que s’han vulnerat els seus drets, que no dubtin a posar-se novament en
contacte amb nosaltres. S’informa com una consulta.
Consulta 7/16
18-7-2016
Matrícula
Grau
Entra un formulari de queixa d’una estudiant de grau que té problemes amb una
documentació que hauria d’aportar per matricular-se, però li és impossible venir. Se li
recorda que la documentació ha de lliurar-la presencialment al PIE; però que, en tot cas,
es posi en contacte amb la seva secretaria per si li poden donar alguna alternativa.
S’informa com una consulta.

Consulta 8/16
25-7-2016
Matrícula
Grau
Entra un formulari de queixa d’una estudiant de grau que té problemes amb una
assignatura que no pot matricular perquè el programa informàtic li diu que no hi ha
grups. La secretaria li dóna indicacions, però el programa no respon. Vol deixar
constància del mal funcionament del programa informàtic de matrícula. Se li recomana
que es torni a posar en contacte amb la seva secretaria perquè és la que ha d’ajudar-la a
obtenir la matriculació que vol fer. S’informa com una consulta.

Consulta 9/16
25-7-2016
Avaluacions
Grau
Entra un formulari de queixa d’una estudiant de grau que té problemes amb una
assignatura que no li dóna la mitjana per obtenir un notable. Se li diu que per a temes
d’avaluacions s’ha de posar en contacte amb la seva secretaria. S’informa com una
consulta.

Consulta 10/16
25-7-2016
Matrícula
Grau
Entra un formulari de queixa d’una estudiant de grau que no pot automatricular-se
perquè hi ha problemes tècnics amb l’aplicació. Se li diu que es posi ràpidament en
contacte amb la seva secretaria, que l’ajudaran a fer la matrícula correctament.
S’informa com una consulta.
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Consulta 11/16
26-7-2016
Informàtica
Grau
Entra un formulari d’un estudiant a punt de finalitzar el grau al qual li han dit que perdrà
l’adreça de correu electrònic de la UPF així que l’acabi, i exposa que aquest assumpte li
portarà molts problemes. Se li indica amb qui ha de parlar, i s’informa com una
consulta.

Consulta 12/16
26-7-2016
Contractes
PDI
Ens arriba un correu electrònic d’una professora que sol·licita dia i hora al síndic sense
voler especificar quin és el problema que té o la consulta que vol fer-li. Se li dóna dia i
hora. Assisteix a la cita, en la qual exposa que es tracta d’un tema contractual. El síndic
l’orienta sobre les gestions que pot fer; però no hi pot entrar més, per la qual cosa no
s’obre expedient i s’informa com una consulta.

Consulta 13/16
2-8-2016
Tesi
Postgrau
Ens arriba un formulari d’un postgraduat en què sol·licita que se li doni la puntuació i la
documentació del resultat de la seva tesi doctoral. Comenta que ha trucat moltes
vegades a la seva secretaria, però que ja no li poden dir res més i que es tanca la
Universitat. Se li contesta que, efectivament, fins a finals d’agost no estarà obert i que
tan bon punt nosaltres tornem de vacances al setembre esbrinarem què ha passat. Des de
l’oficina es truca a principis de setembre al departament afectat i ens diuen que aquest
tema ja està resolt. S’informa com una consulta.
Consulta 14/16
9-8-2016
Títol
Grau
Una estudiant que ha acabat el grau es posa en contacte mitjançant el formulari de
l’Acollida del Síndic per sol·licitar ajut, ja que es troba que la Universitat està tancada.
Es queixa d’aquest fet, ja que necessita urgentment una documentació sobre el títol per
matricular-se en un màster. Se li diu que el Registre General de la Universitat està obert
durant el mes d’agost, en quin edifici està localitzat i l’horari d’atenció que té. També se
li indica el dia que torna a obrir la Universitat, per si ha d’anar al Servei de Gestió
Acadèmica. Així mateix, se li comenta que quan l’oficina obri al setembre li trucarem
per saber si ho ha pogut solucionar. El dia 5 de setembre ens posem en contacte amb
l’estudiant per preguntar-li si ja ho té solucionat i ens respon que sí, i que ens agraeix
molt l’atenció i la gestió portada a terme en plenes vacances.
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Consulta 15/16
5-9-2016
Canvi de grup
Grau
Una estudiant de primer curs envia un formulari al Síndic per fer un canvi de grup. Se li
comenta que des del Síndic no podem gestionar canvis de grup i se li recomana que
enviï un CAU a la seva secretaria, amb tots els passos que ha de fer des del Campus
Global fins a emplenar el formulari. S’informa com una consulta.
Consulta 16/16
9-9-2016
Avaluació
Grau centre adscrit
Entra una trucada d’un noi d’un centre adscrit al qual li van dir que podia fer una
avaluació en la llengua que volgués. Un cop feta, li comenten que havia de ser en anglès
i que hauria d’acreditar-ne el seu nivell. Per aquest motiu, s’ha vist obligat a presentarse a una prova externa per demostrar el seu alt nivell d’anglès. No hi està d’acord, i ens
farà arribar una queixa formal, tot i que la seva situació està en vies de resolució. De
moment, s’informa com una consulta.
El dia 13 de setembre del 2016 torna a trucar per comentar que li han demanat la
documentació acreditativa, però que encara no ho té solucionat. Afegeix que quan tot
hagi finalitzat farà arribar una queixa formal perquè això no li torni a passar a ningú
més.
Consulta 17/16
13-9-2016
Docència
Grau
Un estudiant de primer curs matriculat a la UPF ens fa arribar un correu electrònic en
què s’aprecia el desconeixement que té de moltes coses pel fet de ser un estudiant nou.
Al Síndic no donem informació general; però aquest noi evidencia estar totalment
desinformat i molt preocupat per saber què ha de fer per obtenir els horaris de la
docència. No ens dóna gens d’informació i s’ha de fer una cerca per saber de quin estudi
és. Se li envia un correu electrònic de resposta en què s’inclouen diversos enllaços de la
web del seu estudi amb els horaris que vol saber i també el de la seva secretaria, perquè
s’acostumi a fer servir les vies més adients. També se li recorda l’existència del PIE.
S’informa com una consulta.
Consulta 18/16
14-9-2016
Matrícula
Grau
Una estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema de
matrícula, que li haurà de solucionar la seva secretaria. Se li indiquen els passos per
posar un CAU i explicar-hi els problemes que ha tingut.
Consulta 19/16
20-9-2016
Canvi de grup
Grau
Una estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa els problemes que va
tenir a l’hora de fer la matrícula i ara es troba amb moltes coincidències. Se li indiquen
els passos per posar un CAU i explicar-hi els problemes que ha tingut.
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Consulta 20/16
21-9-2016
Canvi de grup
Grau
Un estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema de canvi de
grup, que li haurà de solucionar la seva secretaria. Se li indiquen els passos que ha de
fer i s’informa com una consulta.
Consulta 21/16
22-9-2016
Canvi de grup
Grau
Un estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema de canvi de
grup en un seminari, que li haurà de solucionar la seva secretaria. Se li indiquen els
passos per posar un CAU i explicar-hi els problemes que ha tingut.

Consulta 22/16
23-9-2016
Canvi de grup
Grau
Un estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema de
coincidències, se li explica què ha de fer, i s’informa com una consulta.
Consulta 23/16
26-9-2016
Espais
Grau
Un estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema amb la
climatització de les aules d’un campus de la UPF. Se li diu què ha de fer, i s’informa
com una consulta.

Consulta 24/16
29-9-2016
Progressió
Grau
Una estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema de
progressió. Se li explica què ha de fer, i s’informa com una consulta.
Consulta 25/16
3-10-2016
Canvi d’assignatura
Grau
Un estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema en la
matriculació d’una assignatura optativa que no volia. Se li explica què ha de fer, i
s’informa com una consulta.
Consulta 26/16
4-10-2016
Canvi de grup
Grau
Una estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema de
coincidències en un seminari i que se solucionaria amb un canvi de grup. Se li explica
què ha de fer, i s’informa com una consulta.
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Consulta 27/16
6-10-2016
Docència
Grau
Una estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa un problema en relació
amb unes pràctiques. Se li explica què ha de fer, i s’informa com una consulta.
Consulta 28/15
7-10-2016
Docència
Grau
Una estudiant de grau ens fa arribar un formulari en què exposa que no pot veure les
assignatures de les quals està matriculada. Se li explica què ha de fer, i s’informa com
una consulta.
Consulta 29/16
10-10-2016
Econòmic
Postgrau
Un estudiant de màster ens truca per presentar una queixa, ja que no entén com, tenint
una beca del Ministeri, ha de pagar primer, atès que no té diners per fer front al
pagament. Se li explica què ha de fer, i s’informa com una consulta.
Consulta 30/16
18-10-2016
Llengua
Grau centre adscrit
Un estudiant d’un centre adscrit que té una titulació molt alta d’anglès l’obliguen a
matricular-se d’un segon idioma, i pregunta si això és normal. Se li diu que miri bé el
pla d’estudis i els plans d’activitat docent de les assignatures. També se li indica amb
qui ha d’anar a parlar del seu centre.
Consulta 31/16
28-9-2016
Sol·licitud d’informació
PDI
Un professor ve a l’oficina personalment per sol·licitar que li mirem si durant l’any
1998 o 1999 el síndic d’aquella època va arribar a fer una resolució sobre un tema que
ell mateix havia adreçat a un servei de la Universitat, i que havia derivat al síndic. Se li
demana que faci una sol·licitud per escrit, i tan bon punt la tenim se li respon. Des del
Síndic ens hem mirat una per una totes les resolucions que tenim d’aquells dos anys,
però no hem trobat la que se’ns demana. Se li diu que si vol que mirem uns anys abans
o després que ens ho digui. S’ha esperat un temps prudencial i, donat que no hi hagut
resposta, tanquem el tema i ho informem com una consulta.
Consulta 32/16
16-11-2016
Maltractament
PDI
Un professor consulta una situació que està vivint una altra persona que coneix, i creu
que possiblement es tracti de mobbing. Se li diu que és la persona afectada la que ha de
denunciar els fets per tal que s’apliqui el protocol adequat.
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Consulta 33/16
24-11-2016
Ampliació de la matrícula
Grau
Una estudiant ha tingut problemes d’ampliació de matrícula i s’ha adreçat a nosaltres
per saber què ha de fer. Se li diu a qui s’ha d’adreçar, i s’informa com una consulta.
Consulta 34/16
16-11-2016
Docència
Grau
Una estudiant es queixa d’una professora que imparteix un seminari. Segons l’estudiant,
la majoria de la classe diu que no han après res perquè no els ha donat prou
coneixements de la matèria. Se li pregunta si ha fet gestions prèvies a la presentació de
la queixa i se li indica què cal fer en aquestes situacions.
Consulta 35/16
26-12-2016
Llengua
Grau
Un estudiant de grau envia un formulari per preguntar on pot trobar documentació
relacionada amb la llengua en els exàmens quan els estudiants són de fora de Catalunya.
Se li donen diversos enllaços i s’informa com una consulta.
Consulta 36/17
7-1-2017
Docència
Grau
Una estudiant de grau fa arribar un formulari per queixar-se que li han posat una
assignatura en horari oposat al torn (matí/tarda) que té assignat. Se li diu amb qui ha de
parlar abans de presentar una queixa, i s’informa com una consulta.
Consulta 37/17
9-1-2017
Docència
Grau
Una estudiant de grau presenta un formulari en què pregunta quina és la data límit
perquè els professors posin les notes. Se li dóna resposta, i s’informa com una consulta.
Consulta 38/17
10-1-2017
Exàmens
Grau
Un estudiant de grau d’un centre adscrit es queixa en un correu electrònic que el
professor no ha utilitzat el barem que posava en el mateix examen i vol exposar aquesta
circumstància perquè la valoració li ha ocasionat que no superés l’assignatura. Se li diu
què ha de fer, i s’informa com una consulta.
Consulta 39/17
10-1-2017
Renúncia a la matrícula
Grau
Un estudiant de grau ens truca per queixar-se que té problemes amb la renúncia de la
matrícula, que li fan pagar, i que no hi està d’acord. Ha interposat recurs i està a l’espera
d’una resposta. Se li explica quina és la situació quan hi ha recursos i, de moment, no
presentarà queixa. S’informa com una consulta.
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Consulta 40/17
19-1-2017
Espais
Grau
Entra un formulari de queixa d’una estudiant per un problema de climatització en les
aules d’un campus. Es parla amb ella i se li diu què ha de fer. S’informa com una
consulta.
Consulta 41/17
9-2-2017
Docència
Postgrau
Un postgraduat que està fent un màster a la UPF ens truca per explicar-nos que té
moltes queixes del funcionament en general i que està totalment en desacord amb una
part del professorat del màster. Se li diu que abans de posar la queixa hauria de fer-ho
saber a la direcció del màster. En principi, si no entra la queixa, s’informa com una
consulta.
Consulta 42/17
21-2-2017
Econòmic
Postgrau
Un postgraduat que està fent un màster a la UPF ens truca per explicar-nos que sempre
tenia beca però que aquest any, per unes dècimes, no li han donat cap ajut. En aquest
moment ha de fer front a un pagament de 3.500 euros i, per raons sobrevingudes, no
podrà abonar-los. Vol presentar una queixa perquè es troba indefens. Se li comenta que
primer hauria de fer unes gestions i esperar resposta abans de presentar la queixa.
S’informa com una consulta.
Consulta 43/17
8-3-2017
Docència
Grau
Entra un formulari de queixa d’una estudiant que té dificultats per poder assistir a un
seminari. Se li diu què ha de fer per gestionar-ho, i s’informa com una consulta.
Consulta 44/17
9-3-2017
Avaluacions
Grau
Entra un formulari d’un estudiant de grau que ens consulta si és legal no oferir als
alumnes el dret de recuperar una assignatura suspesa en la seva totalitat en el període
establert de recuperacions, sigui quina sigui la forma que adopti aquesta. Se li indica
què ha de fer, i s’informa com una consulta.
Consulta 45/17
20-3-2017
Avaluacions
Postgrau
Entra una trucada d’una postgraduada que està cursant un màster i que ha de fer un
estudi relacionat amb les avaluacions, les qualificacions i les revisions. Ens sol·licita
ajut. Se li indica amb qui ha de parlar del tema, i s’informa com una consulta.
Consulta 46/17
20-3-2017
Contractació
PDI
Entra una trucada d’una professora perquè vol saber com ho ha de fer per presentar una
queixa. Explica la seva situació contractual, i se li diu que és millor que primer parli
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amb el seu departament. En principi, s’informa com una consulta.
Consulta 47/17
22-3-2017
Docència
Grau
Entra un formulari d’una estudiant a qui li coincideixen assignatures. Se li diu què ha de
fer, i s’informa com una consulta.
Consulta 48/17
23-3-2017
Pràctiques de màster
Postgrau
Ens visita una estudiant de màster que comenta que li estan posant molts problemes per
fer les pràctiques, que tot el que li ofereixen no té a veure amb el màster que està
cursant, i vol presentar una queixa al rector o bé a nosaltres. Se li pregunta amb qui ha
parlat del màster, i se li recomana que es dirigeixi a la direcció del màster per exposar la
situació que està patint. Se li diu que si es troba amb problemes es torni a posar en
contacte amb nosaltres. De moment, s’informa com una consulta.
Consulta 49/17
2-4-2017
Horaris d’exàmens
Grau
Entra un formulari en què una estudiant es queixa que molt sovint es fan canvis en els
horaris d’exàmens, que afecten molt el plantejament que es tenia inicialment. Sol·licita
que es mantinguin els exàmens en els horaris informats pel centre
prèviament. Se li diu amb qui hauria de parlar de la seva facultat, i s’informa com una
consulta.
Consulta 50/17
19-4-2017
Docència
Grau
Ens entra un formulari d’una estudiant amb problemes de coincidències d’assignatures i
ens demana ajut. Se li explica el que ha de fer per intentar solucionar el problema que
ens exposa, recordant-li que el primer que cal fer sempre amb temes sobre docència és
adreçar-se a la seva secretaria de centre. S’informa com una consulta.
Consulta 51/17
24-4-2017
Anul·lació matrícula
Grau
Entra un formulari d’un estudiant de grau que acaba d’anul·lar la matrícula i es vol
queixar de diverses coses que segons ell ha detectat en l’organització i la qualitat de la
docència. Sol·licita dia i hora. Se li dóna, tot i que en aquell moment ja no és membre
de la comunitat universitària de la UPF. Se l’atén, però finalment s’acorda que
s’informarà com una consulta.
Consulta 52/17
2-5-2017
Sol·licitud d’informació
PDI
La direcció d’un estudi ens truca per sol·licitar-nos si li podem facilitar una resolució
que li vam enviar l’any 2012. Es busca i seguidament se li fa arribar mitjançant un
correu electrònic.
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2.2. Consultes i relacions amb d’altres síndics i defensors
2.2.1. Consultes i informacions d’altres síndics al Síndic de la UPF
El dia 22 d’abril del 2016 ens arriba la consulta següent: “Es tracta del cas d’una
estudiant d’Infermeria. En aquesta titulació, tenen pràctiques rotatòries tutelades en què
van passant per diferents serveis hospitalaris i centres de salut, amb tutors professionals
(infermers o infermeres) que segueixen les seves activitats. Posteriorment, qualifiquen
la tasca de l’estudiant responent un qüestionari que inclou aspectes de coneixements,
actituds i aptituds. Després, es fa la mitjana i l’estudiant suspèn o aprova. Si suspèn, hi
ha previstes pràctiques de recuperació per a la convocatòria extraordinària.
”Doncs, el cas que ens ocupa és el d’una estudiant que ha suspès en tots els llocs on ha
estat, amb qualificacions molt baixes en tots els apartats. I la cosa no acaba aquí:
l’informe d’alguns serveis, i fins i tot de l’hospital, assenyala una estudiant que no té ni
actituds ni aptituds per exercir d’infermera, ja que posa en perill la salut dels pacients!
En vista d’això i d’acord amb la vicerectora d’Estudiants, no li permeten ni tan sols
examinar-se de la convocatòria extraordinària, perquè els hospitals no la volen per fer la
recuperació. Naturalment, l’estudiant no reconeix res d’això; al contrari, diu que és molt
bona, que fa tot bé i que no sap per què la suspenen.
”Per a mi, xoquen dues realitats en aquest problema: d’una banda, el dret de l’estudiant
a ser avaluada en les convocatòries en què està matriculada i l’obligació de la universitat
de facilitar-li l’exercici d’aquest dret; de l’altra, el dret de l’hospital d’assegurar la
qualitat del servei i, sobretot, protegir la integritat dels seus pacients. Quina pesa més i
com es desfà el nus?
”I planteja un altre problema i una pregunta de fons, i que no sé si hi ha alguna cosa
legislada sobre això: la universitat té l’obligació de donar formació i títols d’infermer,
metge o mestre —per citar les professions que poden comportar un risc directe per als
altres— a un estudiant que presenta deficiències que el converteixen en un perill
potencial per a la integritat física o psíquica dels altres?
”Com sempre, espero les vostres clarificadores paraules”.
El dia 27 d’abril del 2016 ens pregunten el següent: “Benvolguts defensors i
defensores, em permeto fer-vos una consulta. Si és possible, us agrairia que
m’informéssiu si en les vostres universitats compteu amb alguna figura de professor
temporal, creada autonòmicament; és a dir, diferent a la d’associat a temps parcial,
ajudant, ajudant doctor o contractat doctor. També necessitaria saber si en algun cas es
mantenen els associats a temps complet.
”La qüestió està relacionada amb el problema derivat de la falta de contractació de
professors ajudants, per l’escassa dedicació docent que tenen. Això ha donat lloc,
almenys a la Universitat de Saragossa, a no poder oferir alternatives a persones joves
que estan fent la tesi doctoral.
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”Hem revisat les diferents normatives que poden estar relacionades amb el tema i no
veiem factible la creació de figures autonòmiques, diferents a les previstes en la llei
d’universitats. Però si en alguna altra universitat hi heu trobat una solució, ens agradaria
tenir-ne la informació”.
El dia 2 de maig del 2016 ens arriba la consulta següent: “Sotmeto a la vostra
consideració el cas que us plantejaré: una estudiant aspira a accedir al doctorat invocant
un grau de 180 crèdits (cursat a Suïssa) i dos màsters de 60 crèdits cadascun (cursats
tots dos a Barcelona). No obstant això, l’escola de doctorat li objecta que 15 dels crèdits
del segon màster li han estat reconeguts a partir de matèries cursades en el primer
màster. Consideren que li falten 15 crèdits per poder ser admesa al programa de
doctorat, ja que entenen que si l’admeten estaran computant dues vegades la mateixa
formació.
”La meva primera impressió ha estat pensar que l’estudiant complia els requisits per
accedir al màster. El decret de grau no permet diferenciar aquests crèdits reconeguts i
crèdits superats per accedir al doctorat. A més, si en lloc de sol·licitar el reconeixement,
l’estudiant hagués cursat les assignatures i les hagués superades, estaríem en la mateixa
situació i no es podria invocar que es tracta de crèdits reconeguts.
No obstant això, el fet que el reconeixement de crèdits es refereixi a matèries i que els
crèdits també comptin dins dels 300 exigits per accedir al doctorat, em fa dubtar.
Quina opinió us mereix? Teniu o heu tingut algun cas o experiència similars?
Moltes gràcies pel vostre temps”.
El dia 6 de maig del 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e- Butlletí
del mes de maig.
El dia 24 de maig del 2016 ens arriba la consulta següent: “Us envio una
consulta/divertiment a propòsit d’un professor que ha suspès dues estudiants perquè,
aparentment, copiaven. Pel que sembla, el professor les va veure parlar durant l’examen
i els va posar una marca a l’examen quan el van lliurar. Es tracta d’un examen tipus test
de vint preguntes, amb cinc respostes per a cadascuna, de les quals només una és la
correcta. Segons ell, tot i que les va veure parlar, no els va prendre l’examen. Després,
el professor ha comparat els dos exàmens i ha vist que les estudiants tenen les mateixes
catorze respostes correctes, les mateixes quatre respostes en blanc i les dues mateixes
respostes errònies i, per tant, ha considerat que han copiat. Com que és un professor
d’estadística, ho ‘adorna’ —permeteu-me l’expressió, perquè metodològicament crec
que també s’equivoca dient que la probabilitat que dos exàmens d’aquestes
característiques siguin iguals és d’una entre 96 bilions (almenys)—. Encara que
l’examen estava aprovat, les ha suspès per copiar i, per extensió, els ha suspès
l’assignatura, ja que superar aquesta prova és un requisit per aprovar-la. Les seves
proves de còpia, segons les seves paraules, són que les va veure parlar i que els exàmens
són iguals.
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”He explicat al professor que continuo pensant que és una simple sospita de còpia
(impossible de demostrar amb els resultats d’una prova tipus test, per més que siguin
iguals, i més amb tan sols vint preguntes), i li he recomanat que reconsiderés la nota,
cosa a la qual s’ha negat. Tinc bastant clar que el professor s’equivoca; però volia saberne la vostra opinió (a hores d’ara del curs, ja començo a curtcircuitar-me), i si heu tingut
casos similars”.
El dia 25 de maig del 2016 ens sol·liciten el següent: “Des de la Defensoria de la
Universitat d’Alcalá de Henares (UAH) iniciarem un estudi sobre la possibilitat de
facilitar el vot per correu als òrgans de representació de la UAH, així com per als
processos
electius.
Igualment, volem veure si és factible proposar el vot electrònic. Per fer-ho, ens
resultaria de molta ajuda si podeu emplenar l’enquesta que us adjuntem en l’enllaç
següent, per conèixer quantes universitats han tractat aquest tema”.
El dia 30 de maig del 2016 s’acomiada la defensora de la Universitat Politècnica de
Madrid.
El dia 31 de maig del 2016, ens arriba la consulta següent: “Benvolguts col·legues,
Dues preguntes molt senzilles:
1. Teniu a la vostra universitat algun reglament disciplinari? Sí/No.
2. En el cas que hi hagi una comissió disciplinària, qui n’és el president?”.
El dia 6 de juny del 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes de juny.
El dia 6 de juny del 2016 ens arriba la consulta següent: “Benvolguts amics, vaig a fervos una pregunta molt concreta sobre l’obtenció de la titulació de doctorat d’educació
artística superior. En particular, el problema se centra en el cas d’un professor del
Conservatori Superior de Música que va ser admès en el seu dia, d’acord amb l’RD
778/1998, a seguir els cursos de doctorat, però que no va obtenir el diploma d’estudis
avançats abans de l’extinció del seu programa de doctorat. Ara sol·licita l’adaptació dels
seus estudis en un dels nous programes de doctorat dissenyat sota l’RD 99-2011; però a
la Universitat d’Extremadura li diuen que no hi pot ser admès perquè hauria de tenir un
màster oficial de 300 crèdits al llarg del grau-postgrau. Arribats en aquest punt, tinc els
dubtes següents: 1) si va ser admès a un programa de doctorat, segons l’RD 778/1998,
és perquè els seus estudis de música es consideraven equivalents als d’un grau (art. 42.3
de la LOGSE tingut en compte: ‘[...] que han completat satisfactòriament el grau més alt
d’aquests ensenyaments tindran dret al grau en l’especialitat corresponent, que serà
equivalent, a tots els efectes, al títol universitari’). Hi hauria ara graduats de
conservatoris tractats de manera diferent a la dels seus companys amb llicenciatura? Per
als graduats d’educació artística superior està clar que són dos mesos; però, i per als
antics? Aquest estudiant de doctorat té un ampli currículum acadèmic i professional
(format en cursos d’especialització en països europeus amb professors com Barenboim).
Per això planteja que aquesta experiència acadèmica i professional —reconeguda en
forma de crèdits europeus— s’ha de poder afegir al seu grau en música per permetre-li
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l’accés a la titulació de doctorat. Però el cas és que la Universitat no vol donar-li el
reconeixement: teniu experiència en aquest tema d’estudis superiors d’educació
artística? Qui podria fer el possible reconeixement: les normes dels mateixos programes
de doctorat, els serveis administratius, els serveis acadèmics...? 2) La disposició
addicional quarta de l’RD 614/2009 sobre la gestió de l’educació artística superior,
regulada per la Llei orgànica 2/2006, diu el següent: ‘D’acord amb el reconeixement
establert pels articles 54, 55, 56, 57 i 58 de la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’educació
superior artística i d’educació universitària de graus, els títols oficials d’educació
artística superior permetran l’accés als ensenyaments universitaris oficials de màster i
doctorat, sense perjudici d’altres criteris d’admissió que, si escau, determinarà la
universitat a la qual es pretén accedir. Però no queden clars els títols que donen accés a
la titulació de doctor. Gràcies per qualsevol comentari o suggeriment. Una forta
abraçada”.
El dia 6 de juny del 2016 s’acomiada Eugenio Baraja: “Sembla que és temps de
continuïtats, benvingudes i comiats. Com la Karen, formo part d’aquesta última
categoria. El Claustre de la Universitat de Valladolid (UVA) va triar, el passat dia 25, la
que serà la nova defensora de l’UVA, la professora Milagros Alario Trigueros,
companya de departament, bona amiga i gran coneixedora de la Universitat després
d’haver-hi ocupat diversos càrrecs acadèmics. Estic segur que se sentirà tan emparada
amb vosaltres com jo ho he estat durant els vuit anys de vinculació a l’Oficina. Per la
meva part, només em queda dir-vos fins sempre, ja que una vegada que es passa per
aquesta tasca, d’una manera o altra, mai no deixem de ser defensors. Vosaltres sereu el
millor record d’aquesta etapa. Una abraçada”.
El dia 13 de juny del 2016, F. Manuel Montalbán Peregrín ens fa saber que li han
renovat el càrrec: “Em plau compartir la informació que el dia 10 de juny del 2016 he
estat reelegit defensor universitari de la Universitat de Màlaga, en la sessió constitutiva
del nou Claustre, per a un segon mandat de quatre anys. Serà un honor continuar
aportant també el nostre granet de sorra a la construcció progressiva de la figura que
representem a la universitat espanyola. Moltes gràcies i una abraçada”.
El dia 23 de juny del 2016 ens arriba la consulta següent: “Benvolguts amics i amigues,
ja en l’última fase d’aquest curs acadèmic, que és especialment ‘intens’, us sol·licito
que m’il·lumineu sobre un tema de treballs de fi de grau (TFG). Tinc un alumne al qual
han suspès una assignatura (que comptava aprovar-la) i que no pot presentar el seu TFG
ara, ja que la nova convocatòria de juliol és el dia 4 de juliol i la data de lliurament del
TFG és el dia 27 de juny. Això ha fet aflorar el ‘problema’ que només poden presentar i
defensar i, per tant, acabar la seva carrera al juliol els alumnes que aproven en la
primera convocatòria. La pregunta és: passa el mateix a les vostres universitats? Ningú
no se n’ha queixat anteriorment? Em sembla poc just que només puguin acabar els que
aproven en primera convocatòria; però potser és el normal i sóc jo la que demana massa
per als estudiants. Espero les vostres respostes amb ànsia; gràcies”.
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El dia 28 de juny del 2016 ens sol·liciten el següent: “Benvolguts defensors,
a la Universitat de Màlaga estem treballant en la redacció d’un codi ètic o de bones
pràctiques dels estudiants. Ens seria de molta utilitat si ens poguéssiu enviar el que
tingueu regulat a la vostra universitat referent a això. Moltes gràcies”.
El dia 7 de juliol del 2016 ens comuniquen el següent: “És un plaer informar-vos que
el nostre amic Carlos Alarcón, a qui ja coneixíem com a comissionat, ha estat elegit pel
Claustre de la Universitat Pablo de Olavide com a defensor universitari, amb un ampli
suport, tal com podeu comprovar en la notícia de la nostra web”.
El dia 7 de juliol del 2016 ens arriba la informació següent del defensor de la
Universitat d’Alcalá de Henares, Gonzalo Pérez Suárez: “Benvolguts, aquesta
defensoria està completant un estudi-informe sobre la llibertat de càtedra, en el qual es
tenen en compte aspectes relacionats amb aquest dret dels docents i les seves
limitacions, basats tots en la legislació vigent i en la jurisprudència existent. Per donarvos-en una idea general, hem elaborat un resum que, a manera d’avanç de l’informe
final, posem a la vostra disposició, per si és del vostre interès. Podeu accedir-hi a través
de l’enllaç que hi ha a la nostra web. Quedem a la vostra disposició per si necessiteu
alguna dada referent a les diverses lleis, normes o sentències judicials en què s’ha basat
l’estudi. Rebeu una cordial salutació”.
El dia 8 de juliol del 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes de juliol.
El dia 11 de juliol del 2016 ens arriba la pregunta següent: “Volia fer-vos una consulta.
Tenim una persona de 16 anys que està molt interessada a cursar a la nostra universitat
un màster/títol propi, de cara al 2016-2017. Actualment, ha fet quart d’ESO. No trobo
cap regulació que prohibeixi expressament l’accés a la universitat a menors. O sí que
n’hi ha? Potser existeix i la desconec. Em podeu ajudar? Teniu algun cas similar a les
vostres universitats? Els títols propis es regulen a part? Gràcies”.
El dia 14 de juliol del 2016 ens arriba la consulta següent: “Benvolguts, recorren a la
meva oficina un grup d’investigadors beneficiaris d’ajudes de formació per a professors
universitaris (FPU) de la convocatòria 2013-2014, que em plantegen una sèrie de
problemes econòmics i laborals: es queixen que la convocatòria d’ajudes FPU 2015
estableix diferències econòmiques respecte a les convocatòries FPU 2014 i FPU 2013,
de manera que els qui han obtingut la seva ajuda el 2015 reben més remuneració que els
altres, ja que no s’han equiparat salarialment totes les persones que avui estan rebent
aquestes ajudes. Però, per altra banda, la convocatòria del 2015 estableix certes
diferències quant a la docència que poden impartir, ja que assenyala taxativament que
ara ha de ser docència reglada en graus, mentre que les convocatòries anteriors els
permetia també impartir docència en títols propis, aules d’adults, programes estacionals,
etc. Això està plantejant problemes en les diferents àrees i departaments, que no saben
ben bé la capacitat docent d’aquests professors joves. Jo els he dit que es tracta d’un
problema que em supera per tot arreu, però insisteixen que necessiten la meva ajuda. La
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CRUE ha emès un comunicat donant-los suport. Per això, volia saber si ha arribat a les
vostres oficines alguna queixa similar a aquesta”.
El dia 19 de juliol del 2016 ens fan arribar el butlletí de la Xarxa Vives d’Universitats.
El dia 6 de setembre del 2016 ens fan arribar la informació general següent:
“Benvolguts col·legues, per si és del vostre interès, us informo d’una sentència que
obliga la Universitat a examinar un estudiant d’un títol extingit i condemna a costes la
universitat, com ja va passar amb la de les Illes Balears. La sentència, la podeu trobar a
http://sj.ua.es/en/documentos/sentences-2016/sentencia-257-2016-recurso-ordinario-432016-juzgado-contencioso-administrativo-4-alicante.pdf, i és d’agrair la política de
transparència de la Universitat d’Alacant, que publica les sentències desfavorables.
També us convido a llegir, per la seva transcendència, la sentència que us adjunto sobre
acomiadament improcedent d’un professor associat de la Universitat Pablo de Olavide i
que podeu trobar a l’àrea privada de la nostra web. Aprofito per desitjar-vos un bon
retorn de les merescudes vacances i espero que ens veiem aviat a Còrdova. Una
abraçada”.
El dia 7 de setembre del 2016, el rector de la UPF —Jaume Casals Pons— ens informa
del següent: “Em plau anunciar-vos que amb data 1 de setembre he assumit el càrrec de
president de la Xarxa Vives d’Universitats per al proper semestre. Durant aquest
període, la Presidència es completa amb Francesc Xavier Grau i Vidal, vicepresident
primer; Vicent Climent Jordà, vicepresident segon i rector de la Universitat Jaume I;
Miquel Nicolau i Vila, vicepresident tercer i rector de la Universitat d’Andorra, i
Francisco J. Mora Mas, vicepresident quart i rector de la Universitat Politècnica de
València. Us convido a continuar treballant per fer de la Xarxa Vives el referent de
l’actuació conjunta de les nostres universitats. Aprofito aquest missatge per posar-me al
vostre servei i per testimoniar-vos la meva consideració. Rebeu una salutació cordial”.
El dia 18 de setembre del 2016 ens comuniquen el següent: “He d’informar-vos que el
nostre vicepresident, Vidal Mateos Massa, ha presentat la seva renúncia a continuar com
a membre de la Comissió Executiva. Com a conseqüència d’aquesta decisió, que
respectem, he comunicat a la Comissió Electoral la necessitat de regular el procés
electoral, d’acord amb el que estableixen els nostres Estatuts, per cobrir les vacants de la
Comissió Executiva en l’Assemblea General següent. Divendres passat es va reunir la
Comissió Executiva que, coneixent l’informe de la Comissió Electoral, va decidir
convocar formalment les eleccions per cobrir la vacant que deixa Vidal Mateos,
convocatòria que rebreu, aviat, al costat de la documentació addicional corresponent. Us
animo a presentar la vostra candidatura per cobrir aquesta vacant.
”Aprofito l’avinentesa per informar-vos que en la reunió de la Comissió Executiva la
nostra amfitriona a Còrdova, Carmen Jiménez, també ens va informar de la situació dels
preparatius de la nostra XIX Trobada, i vam aprovar l’ordre del dia i els documents que
se sotmetran a debat i, en el seu cas, aprovació en la IX Assemblea General (documents
que també rebreu aviat). D’altra banda, la Comissió Executiva va debatre sobre la
situació de les nostres relacions amb altres xarxes (REDDU, ENOHE, ENPE) i del
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procés de creació de la RIDU, qüestions de les quals us informarem i sobre les quals
obrirem debat en la propera assemblea. La Comissió Executiva també va decidir
informar els membres de les xarxes amb les quals mantenim relació sobre la nostra
trobada i de la possibilitat d’assistir-hi. En aquest context, Ángel Cobo ens va presentar
el disseny que ha fet per a la nova web de la RIDU, que permetrà incorporar noves eines
per compartir documents i consultes.
”Agraeixo a Ángel Cobo que hagi acceptat la proposta d’assumir la responsabilitat que
tenia Vidal Mateos de la direcció de la gestió dels continguts de la pàgina web de la
CEDU, un instrument fonamental de la nostra política de comunicació amb la societat, a
més de disposar d’una intranet de gran utilitat per compartir i consultar documents al
centre de documentació i d’una eina com els fòrums que no s’han desenvolupat perquè
funcionen molt bé les consultes a través de la llista de distribució. En nom de la
Comissió Executiva, vull expressar l’agraïment pel treball desenvolupat en aquesta
etapa per Vidal Mateos i la celeritat de la Comissió Electoral (formada per José Antonio
Moreiro com a president, Lluís Caballol i Teresa Cascudo com a secretària), per reunirse i ordenar el procés electoral. Aprofito aquest correu per animar-vos a presentar la
vostra candidatura per organitzar la XX Trobada Estatal de Defensors Universitaris, ja
que en el marc de l’Assemblea hem de designar la propera seu. Podeu comptar amb mi,
i amb tots els membres de la Comissió Executiva, tant per a qualsevol informació que
pugueu necessitar per prendre aquesta decisió com per acompanyar-vos i donar-vos
suport en tot el procés de preparació de la Trobada. A l’espera de saludar-vos
personalment a Còrdova, rebeu una abraçada ben forta”.
El dia 26 de setembre del 2016 ens arriba el correu següent: “Tinc un cas de denúncia
d’un professor a un estudiant per haver gravat una conversa entre tots dos, feta durant la
revisió d’un examen. Després, l’estudiant ha utilitzat aquest enregistrament per
interposar una reclamació davant del degà. Heu tingut algun cas semblant?
És legal que un estudiant gravi un professor durant una conversa privada en el marc
d’una revisió d’exàmens sense el seu consentiment? Moltes gràcies. Una cordial
salutació”.
El dia 29 de setembre del 2016 ens consulten el següent: “M’agradaria demanar el
vostre ajut sobre una situació que cada vegada es repeteix amb més freqüència. Com
imagino que deu passar a totes les universitats, la mobilitat ha augmentat
considerablement; per això ens trobem amb estudiants de les més diverses procedències.
”Aquests estudiants, principalment els musulmans, estan demanant espais per dur a
terme les seves pràctiques religioses. Però és lògic pensar que aniran sorgint noves
peticions per part d’alumnes de diferents confessions. No sé si ja heu passat per aquesta
situació i, si és així, si us plau, m’agradaria que m’orientéssiu sobre el protocol que s’ha
de seguir per respectar les seves creences i pràctiques i per ser justos amb tots els
estudiants. Moltíssimes gràcies”.
El dia 3 d’octubre del 2016 el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes d’octubre.
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El dia 6 d’octubre del 2016 ens fan la consulta següent: “Benvolguts companys,
necessito de la vostra experiència i coneixements per abordar un tema que s’ha plantejat
a la meva universitat. En aquest últim any s’ha donat un cas —i sembla que n’hi ha dos
més— de persones que estan en procés de canvi de sexe. Com que la llei les obliga a
seguir un tractament hormonal durant dos anys abans de reconèixer legalment la nova
identitat, i es tracta del període més delicat, s’ha plantejat elaborar un document de
recomanacions de cara a orientar el tracte que han de rebre, tant per part dels serveis
administratius com per part dels professors. Em podeu indicar si en la vostra universitat
ja hi ha algun protocol o algun procediment establerts referents a això. Sé que hi ha
comunitats autònomes (CA) que tenen legislació pròpia que en facilita el trasllat a la
normativa de cada universitat. Però, què passa en el cas de les CA sense legislació
específica? Moltes gràcies per la vostra col·laboració”.
El dia 24 d’octubre del 2016 ens arriba la consulta següent: “A la meva universitat
tenim una alumna que demanava examinar-se d’una assignatura que li quedava, tot i
estar extingida la titulació. En aquest cas, hi va haver una sentència favorable a l’alumna
i es va obligar la Universitat a examinar-la, tot i aquesta circumstància. Vaig enviar
aquesta sentència al secretari general, que va consultar-ho als serveis jurídics de la
Fundació Universitària San Pablo CEU. Després d’això, el secretari general m’escriu:
‘La conclusió és que no estableix jurisprudència (no és d’un òrgan judicial amb aquesta
categoria) i que per tant no es pot prendre com a referència legal de comportament’. La
referència legal continua sent l’RD 1393, que sembla indicar el contrari a la sentència i,
de fet, la pràctica a tot Espanya ha estat la contrària, com demostra el fet que hi hagi la
sentència. Tot i això, he estat buscant com poder interpretar en benefici de l’estudiant i
en base al que indica la sentència. Per això he cursat una pregunta al Ministeri
d’Educació (en la qual he referit i aportat la sentència). El Ministeri no ha contestat
passades dues setmanes. Per això, la meva pregunta és, heu tingut algun cas similar i
com s’ha resolt? Com podem ajudar a interpretar aquesta sentència en favor de
l’alumna? Si ens podeu ajudar, serà magnífic”.
El dia 28 d’octubre del 2016 ens entra la consulta següent: “Vull fer-vos una consulta
perquè em digueu si heu tingut alguna situació semblant. Una alumna d’un màster en
avançat estat de gestació ha avisat els responsables que quan neixi la criatura la portarà
a les classes. Sabeu si hi ha alguna regulació sobre això?”.
El dia 31 d’octubre del 2016 ens fan arribar el butlletí de la Xarxa Vives
d’Universitats.
El dia 8 de novembre del 2016 el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de novembre.
El dia 28 de novembre del 2016, la defensora de la Universitat de Lleó, Marta E.
Alonso, s’acomiada perquè ja ha finalitzat el mandat de set anys.
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El dia 29 de novembre del 2016, el defensor de la Universitat d’Alacant, Miguel Louis
Cereceda, ens comunica que deixa el càrrec després de nou anys, un llarg període fins
que finalment han trobat una substituta.
El dia 2 de desembre del 2016 s’acomiada la defensora de la Universitat de Cadis:
“Benvolguts companys, estimades companyes, sembla que hem agafat impuls, veritat?:
Marta Elena, Miguel, Javier i ara jo. Perdoneu que no hagi estat capaç de contestar
aquests comiats, però els llegia i em tremolaven els dits i es bellugaven les tecles del
meu ordinador, mentre pensava que en pocs dies en tocava a mi acomiadar-me. Ho
començo a fer ara. Us envio la Memòria que he presentat davant la Secretaria General el
passat 7 de desembre i que hauré de defensar davant el Claustre el proper dia 15. Del
seu contingut es desprenen les raons per les quals vaig decidir dir-li al rector de la
Universitat de Cadis, just el dia abans de la nostra trobada a Còrdova, que no puc repetir
com a defensora universitària quatre anys més. De fet, el 15 de desembre el Claustre de
la meva universitat, després que jo presenti la Memòria, té previst sotmetre a ‘elecció el
càrrec de la persona titular de la Defensoria Universitària’. No conec el nom de la
persona que el rector proposarà davant el Claustre com a candidata, fet que em posa una
mica/bastant nerviosa (i crec que una mica empipada també), en la mesura que si no la
conec jo, tampoc la coneix la meva universitat (més enllà del reduït nombre de persones
de confiança del rector). I com sabem, per elegir el defensor cal la majoria qualificada
del nombre de claustrals. A més, es dóna la circumstància que aquest any, no se sap ben
bé per què, s’ha avançat el Claustre una setmana, amb la qual cosa, a la dificultat natural
que existeix perquè els claustrals hi assisteixin i votin a favor de la proposta del rector,
se suma aquest fet, en un mes tan retallat de dies hàbils com és el de desembre a tots els
efectes.
”Ser defensora universitària de la Universitat de Cadis aquests anys tan durs és una de
les coses que més m’ha omplert professionalment i personalment. De la CEDU he après
molt: de cadascun de vosaltres he après a tenir paciència, a emprendre carreres de fons i
a no fer retrets. Tot això fa més lleugera la meva tornada completa al meu dret penal de
l’ànima: m’he promès no aixecar els ulls dels llibres durant un any, promesa que entenc
més que com una pena com un regal del cel (a veure si puc negociar amb el rector que
em deixin un temps sabàtic, tranquil·leta...). Us tornaré a escriure quan passi el Claustre,
per presentar-vos la persona que s’encarregarà a partir d’aleshores de la Defensoria de
la meva universitat”.
El dia 14 de desembre del 2016 ens arriba el comiat del síndic de Greuges de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): “Benvolguts amics, després de més de vuit
anys d’exercir com a síndic de la UPC i cinquanta anys lligat a la Universitat, ha arribat
el moment de traspassar aquesta funció a una altra persona. En efecte, d’acord amb els
Estatuts de la Universitat, el Ple del Consell Social va aprovar, recentment, el
nomenament de Neus París com a nova síndica de Greuges de la nostra universitat.
”La persona escollida és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Durant deu
anys va treballar en temes relacionats amb l’ensenyament. Així mateix, ha desenvolupat
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activitats acadèmiques a la Universitat de Barcelona. Actualment, és assessora en temes
jurídics a la Generalitat de Catalunya.
”El relleu es formalitzarà el proper 21 de desembre. Es tracta, per tant, d’una persona
amb un perfil professional ben diferent al dels últims síndics de la UPC, que pot
aportar-hi una nova experiència.
”Agraeixo el suport a tots els companys de la CEDU amb els quals he interaccionat
durant aquests anys, i especialment el d’aquells amb els quals hem compartit temps més
agitats, en els inicis de la CEDU. Als més joves, els animo a continuar participant en
una fase del desenvolupament universitari que necessita un compromís i una dedicació
dels defensors; també, a acomodar la seva actuació en el marc d’un futur ple
d’incerteses, però també d’esperances. Una abraçada ben forta”.
El dia 15 de desembre del 2016 es presenta com a nova defensora de la Universitat de
Cadis la professora Rosario García García, en substitució de la professora María Alcale
Sánchez.
El dia 16 de desembre del 2016 es presenta com a nova defensora de la Universitat
d’Alacant la professora Cecilia Gómez Lucas, en substitució del professor Miguel Louis
Cereceda.
El dia 16 de desembre del 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de desembre. Commemora els vint anys de l’oficina itinerant per tot el
territori de Catalunya.
El dia 22 de desembre del 2016 ens arriba aquesta consulta: “Benvolguts col·legues,
encara que és més aviat moment d’intercanviar-nos bons desitjos que de posar-nos
deures i generar-nos problemes, no tinc més remei que recórrer a la vostra experiència i
coneixements.
”En les vostres universitats hi ha algun tipus de regulació sobre l’ús dels equips
d’investigació adquirits pels grups de recerca amb finalitats docents o per terceres
persones no pertanyents al grup? Se m’ha plantejat una consulta en aquest sentit. Moltes
gràcies i disculpeu-me pel treball de final d’any”.
El dia 23 de desembre del 2016 es presenta Neus París, nova síndica de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC): “Benvolguts companys, fa tan sols dos dies que m’he
incorporat al càrrec de síndica de Greuges de la UPC. El passat 21 de desembre vaig
substituir en aquesta funció el Dr. Xavier Ortega a qui, amb seguretat, trobareu a faltar.
El meu antecessor en el càrrec m’ha remarcat la utilitat d’aquest fòrum de trobada entre
defensors universitaris com a punt de discussió i debat en l’exercici de la nostra funció.
Espero poder abusar de la vostra experiència en aquests primers passos, alhora que us
ofereixo la meva col·laboració per al que necessiteu. Una forta abraçada, i bones
festes”.
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El dia 27 de desembre del 2016, la CEDU ens informa del següent: “Benvolguts amics
i amigues, el passat 14 de desembre vam celebrar una reunió de la Comissió Executiva,
de la qual us informo resumidament, com és costum, abans que n’aprovem l’acta i que
estigui accessible a la nostra intranet. La Comissió es va reunir davant la possibilitat que
María Acale deixés el càrrec a finals de desembre i que no poguéssim comptar amb ella
en la reunió prevista per al gener. A la reunió es va aprovar l’acta de l’anterior sessió, es
va designar Ángel Cobo com a vicepresident de la CEDU i es van tractar els assumptes
següents: 1) situació de les xarxes internacionals (REDDU, RIDU i ENOHE) amb
trobades d’ENOHE el juny a Estrasburg i de REDDU l’octubre a El Salvador. Ángel
Cobo va informar que havia acabat el procés de migració de la web. I, a partir d’aquí, es
va decidir finalitzar la nostra relació amb la gestoria i, si cal, buscar-ne una altra amb
uns preus més ajustats als serveis prestats. 2) Es va aprovar el tancament econòmic de la
Trobada de Còrdova, que va presentar Carmen Salcedo, i es va decidir pujar a la web de
la CEDU els documents de les taules de treball (ponències o presentacions), després de
consultar-ho amb els autors i voler mantenir la pàgina de la Trobada. També es va
decidir traslladar a la CRUE les conclusions de les taules. 3) Respecte a la revista
Rued@, es va tractar dels continguts del proper número, de les normes de redacció o
d’acceptació d’articles i se li va sol·licitar a María Acale que continués com a directora,
tot i que deixés de ser defensora, proposta que va acceptar. 4) Es va decidir enviar el
Manifest aprovat a l’Assemblea del 2015 als grups parlamentaris i al Ministeri
d’Educació del nou Govern. 5) Finalment, es va fixar el calendari aproximat de reunions
de la Comissió Executiva per al 2017 i la possibilitat d’organitzar una jornada tècnica al
maig.
”Aprofito l’enviament d’aquesta informació per desitjar-vos que passeu unes
entranyables festes de Nadal i que tingueu un gran any 2017”.
El dia 13 de gener del 2017 ens arriba la informació següent: “Després de la notícia de
la condemna per assetjament sexual a un catedràtic de la Universitat de Sevilla, us
adjunto un enllaç al magnífic article, a Nova Tribuna, de la nostra companya i directora
de la revista Rued@, María Acale. En l’article reflexiona sobre el que ha passat i
reivindica —com ja va fer a l’última trobada— la necessitat que les universitats
compleixin la llei d’igualtat i que estableixin protocols de prevenció de l’assetjament
sexual i sexista. Pot ser una bona ocasió per revisar el que vam debatre a Còrdova sobre
l’assetjament”.
El dia 24 de gener del 2017 entra la presentació següent: “El passat dia 15 de desembre
del 2016 el Claustre universitari em va escollir com a defensora universitària, i el dia 17
de gener del 2017, vaig prendre possessió del càrrec, per rellevar la meva predecessora,
la professora Dra. María Acale Sánchez. Aprofito l’ocasió per presentar-me amb tota la
il·lusió i responsabilitat que el càrrec es mereix i espero saludar-vos personalment a les
trobades i a les reunions que es propiciïn durant aquest any. Ara em queda l’apassionant
repte d’exercir aquest càrrec amb la major honestedat, lleialtat i independència
possibles, i espero comptar amb la vostra col·laboració i amb la vostra experiència per
assolir-ho. Una afectuosa salutació de Rosario García García”.
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El dia 25 de gener del 2017 ens arriba el comiat següent: “Benvolguts amics i amigues,
en sessió de Claustre celebrada ahir, vaig presentar la meva memòria anual i de comiat.
Com ja sabeu des de la Trobada de Còrdova, he complert el període màxim previst
estatutàriament per exercir aquesta noble funció. Avui, em toca acomiadar-me també de
vosaltres, alhora que vull comunicar-vos que ha estat escollida com a nova defensora la
meva estimada companya i amiga Carmen Mingorance Gosálvez, acreditada catedràtica
de dret civil, jurista d’alt nivell i persona de qualitat humana extraordinària, a la qual
estic segura que rebreu amb el mateix afecte que a mi. Voldria agrair-vos tantes coses...
Aquest temps ha estat realment valuós, ple de satisfaccions... La més gran de totes,
haver pogut compartir amb vosaltres l’entusiasme i la il·lusió per fer visible una
defensoria justa, amable i reivindicativa, precisament per ser coneixedora de la
Universitat en profunditat i voler fer-ne el que ha de ser, un lloc de convivència pacífica
on els coneixements científics i humanístics emergeixin al servei de la societat. No
m’acostumo als comiats... No m’agraden. Així que serà un ‘aquí estic per al que
vulgueu’, en la meva estimada Facultat de Dret, ensenyant principis tan bonics als meus
estudiants com ‘Ius est ars boni et aequi’, que diria tan elegantment el jurista romà Cels,
‘el dret és l’art del bo i del que és just’, instant-los sempre a defensar la justícia i
l’equitat més que la legalitat, i promoure d’aquesta manera la reforma de les lleis que no
siguin justes. Com el títol d’un llibre de Martín Vigil, inevitablement ‘La vida surt a
trobar’. Es tanca una etapa i en comença una de nova, amb un camí de possibilitats i
d’opcions en les quals sempre portaré amb mi l’essència de ser defensora. Al cap i a la
fi, la vida és abans de res trobar-se amb el futur, com diria Ortega, un futur durant el
qual confio que pugui continuar omplint la motxilla amb detalls tan bonics com havervos conegut. Una abraçada compungida, però amb tot l’afecte del món”.
El dia 27 de gener del 2017 ens arriba la invitació següent: “El proper 1 de febrer, el
Síndic de Greuges presentarà l’Informe anual del 2016 al Parlament. En el marc
d’aquesta presentació, hem organitzat un cicle de conferències al voltant de la tasca
desenvolupada per la institució durant l’exercici anterior.
”Per aquest motiu, ens complau convidar-vos a la sessió sobre ‘La situació dels drets a
Catalunya’, presentada pel periodista Ramon Pellicer i amb la intervenció de Rafael
Ribó, síndic de Greuges. L’acte tindrà lloc a la seu del Síndic, al passeig de Lluís
Companys, 7, de Barcelona, el proper 1 de febrer del 2017, a les 18.00 hores (podeu
trobar-hi adjunta la invitació).
”La conferència se centrarà a explicar les actuacions més rellevants dutes a terme durant
el 2016, les xifres més destacades en relació amb la tasca de defensa dels drets
encomanada a la institució i els reptes de futur. En acabar la seva intervenció, hi haurà
un torn obert de paraules perquè tots els qui ho vulguin puguin fer-hi les seves
aportacions.
”Aquesta conferència serà la primera de cinc que tindran lloc a ciutats ben importants de
Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa), amb l’objectiu d’apropar
la institució al territori i de conèixer millor les inquietuds de les entitats.
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”Per tot l’exposat, ens agradaria que un representant de la vostra entitat ens pogués
acompanyar durant aquesta presentació”.
El dia 1 de febrer del 2017, ens pregunten el següent: “Volia fer-vos una consulta. La
Gerència d’un dels nostres campus ha assignat a un departament un seguit de despatxos,
individuals i compartits, per als seus professors, després de fer obres en alguns edificis.
La directora del departament ha estat l’encarregada de repartir-los. En el cas del grup de
catedràtics, titulars i contractats doctors, hi ha despatxos individuals, excepte per a cinc
professors, que han d’anar a despatxos compartits (dobles). En aquest punt ha pres una
decisió —sense portar-la a Consell ni consensuar-la—, i ha enviat un professor titular i
a diversos contractats doctors als compartits, de tal manera que els catedràtics, els
titulars —excepte aquest professor— i alguns professors contractats doctors —amb
menys antiguitat com a contractat doctor— han anat a un despatx individual. La raó que
ha donat —alguna cosa ad hoc al meu entendre— és que hi ha professors que ‘fan
servir’ més el despatx i uns altres, menys. La qüestió és una mica més complexa; però
es dóna la circumstància que els professors que van a despatxos compartits són ‘menys’
amics.
”Jo li he recomanat que seguís el criteri de categoria i d’antiguitat en aquesta, perquè em
sembla que amb aquesta decisió unilateral podria estar vulnerant drets; però no ha seguit
la meva recomanació i s’ha enrocat en la seva decisió dient que no hi ha ‘normativa’
referent a això, i que seguir aquests criteris ‘li donaria més problemes’. Com a molt,
accepta ‘explicar’ al Consell com ho ha fet; però compta amb la circumstància que la
persona que s’ha dirigit a nosaltres no s’atreveixi a fer-ho ‘perquè seria molt violent’.
”M’agradaria saber com es fan les distribucions d’aquest tipus a les vostres universitats
i si sabeu d’alguna base jurídica a què puguem recórrer. Estic preparant una
recomanació perquè siguin les gerències de campus les que assignin els espais de
manera més objectiva i neutra —seguint els criteris de categoria i d’antiguitat, per
exemple— i evitar, arribat el cas, aquest tipus de ‘vendettas’ absurdes. Abans, però,
volia conèixer la vostra opinió. Disculpeu la llargada del correu, i agraeixo molt
qualsevol ajuda que pugueu oferir-me. Aprofito també per enviar-vos una forta
abraçada”.
El dia 2 de febrer del 2017 ens consulten el següent: “Benvolguts, algú de vosaltres em
pot il·luminar sobre si hi ha alguna obligatorietat per a les universitats sobre tenir un
protocol d’actuació per a ‘assetjament o violència de gènere’. O l’obligatorietat de tenir
algun òrgan ad hoc? Alguna llei, algun reial decret, alguna disposició, etc.? Mil
gràcies”.
El dia 3 de febrer del 2017 es presenta el nou síndic de la Universitat de Lleida, Joan
Betriu Monclús: “Benvolguts síndics, encara que suposo que heu rebut la meua
presentació general a tots els defensors de la CEDU, voldria especialment remarcar el
meu oferiment a tots els síndics de l’àmbit català en el qual ens movem perquè sou els
qui, per proximitat i afinitat, tindrem més relació.
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”Com deia en la presentació i l’oferiment als membres de la CEDU, he sigut advocat en
exercici durant cinquanta anys en un despatx que va obrir ja el meu pare i que ara
continuen el meu germà i dos fills meus, a més d’altres companys associats. He estat
degà del Col·legi de l’Advocacia de Lleida durant vuit anys; durant un temps vaig
participar també en els òrgans de govern del món de l’advocacia, tant en l’àmbit català
com en el de l’Estat.
”Espero que aquesta experiència professional em permeti correspondre dignament a
l’encàrrec que em va fer el rector de la Universitat, a proposta del meu bon amic i
antecessor en el càrrec, Javier Aquilué. Amb aquesta confiança ho vaig acceptar i ara,
després d’haver pres possessió del càrrec, us ofereixo la meva col·laboració per a tot
allò que vos pugui convenir. Ben cordialment”.
El dia 3 de febrer del 2017 ens consulten el següent: “Vull fer-vos una consulta que
espero que sigui senzilla. A la nostra universitat tenim unes ajudes per assistir a
congressos, reunions científiques i estades curtes en altres centres d’investigació o
universitats. Fa anys, teníem un límit màxim de diners per persona; però no teníem límit
de sol·licituds fins a completar el màxim de diners assignat. En l’actualitat, els
professors només podem fer una única sol·licitud per any. El personal en formació
(becaris) en poden fer dues. M’agradaria saber si en les vostres universitats hi ha aquest
tipus de restriccions i/o com és la normativa aplicable en aquest sentit. Moltíssimes
gràcies per la vostra ajuda i una forta i càlida abraçada des d’aquest Lleó on el vent
gairebé s’emporta la catedral aquest matí”.
El dia 3 de febrer del 2017 ens envien la informació següent: “Benvolguts companys i
companyes, us adjunto una sentència d’un tribunal de Santiago que obliga la Universitat
a reconèixer 30 crèdits als quals tenen dret els estudiants procedents de formació
professional, cosa que moltes universitats no estan complint. També us adjunto la
recomanació que vaig fer sobre aquest assumpte, la qual no s’ha tingut en compte, per si
us serveix”.
El dia 4 de febrer del 2017 ens envien la informació següent: “Benvolguts amics i
amigues, per si heu llegit l’article d’El Mundo, que us adjunto aquí, vull que sapigueu
que em van fer una llarga entrevista per telèfon, i ja us podeu imaginar que la periodista
ha fet una versió lliure de les meves afirmacions, especialment en els disbarats que
reprodueixo a continuació: els defensors poden demanar informació i, si escau, obrir un
expedient intern disciplinari. Les figures dels defensors universitaris i dels serveis
d’inspecció han emergit en els últims anys per intentar garantir els drets, les llibertats i
les obligacions d’estudiants i de treballadors des de la independència que els permet ser
nomenats, en la major part dels casos, a proposta dels rectors i d’haver d’elevar davant
d’ells les queixes que reben. Pot confiar la comunitat universitària en una figura
nomenada pel rector o pel seu equip? ‘El defensor té autoritat moral, però no tenim
l’autoritat executiva. La moral te l’han de reconèixer i es va guanyant amb la
confidencialitat’, explica Palazón.
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”No sé si les afirmacions que posa en boca de la resta d’entrevistats s’aproximen més al
que han declarat”.
El dia 8 de febrer del 2017, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de febrer.
El dia 10 de febrer del 2017 el defensor de la Universitat de Múrcia, José Manuel
Palazón Espinosa, ens fa arribar el tema i la petició següents: “Per si esteu d’acord amb
el contingut i voleu traslladar als vostres rectors el problema que plantejo, us adjunto
aquí l’escrit que he dirigit al meu rector perquè en les relacions amb universitats
israelianes, que s’estan potenciant des de la CRUE, tinguin com a prioritat el respecte a
la legislació internacional i la defensa dels drets humans.
”D. José Orihuela Calatayud, Rector Magnífico
”Estimado Rector: He tenido conocimiento de su reciente visita, formando parte de una
delegación de la CRUE, a varias universidades israelíes y del anuncio de que la
Universidad de Murcia va a fomentar los intercambios con universidades israelíes.
También he tenido información de su próxima entrevista con el embajador de Israel, que
organiza la visita en coordinación con la CRUE, en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
el Instituto Weizmann de Ciencias, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Bar
Ilan y el Technion (Instituto de Tecnología de Israel, en Haifa). Según mi información,
el Claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona aprobó, hace un año, una
resolución instando al rector a declarar la universidad como espacio “libre de apartheid”
y a romper todo tipo de acuerdos y relaciones con ‘aquellas instituciones israelíes que
estén directa o indirectamente implicadas en la ocupación de Palestina’, hasta que Israel
‘respete los derechos humanos y cumpla con el derecho internacional’. No sé si la
CRUE ha tenido en cuenta esta resolución a la hora de organizar la visita. He buscado
alguna información sobre las universidades objeto de la visita y he encontrado lo
siguiente: la Universidad Bar Ilan es una institución fundamentalista judía situada en un
suburbio de Tel Aviv y sirve de apoyo académico a la inteligencia militar israelí. El
pasado 21 de julio, el Dr. Mordejai Keidar, profesor de esta universidad, declaró que
violar a las esposas y madres de combatientes palestinos disuadiría ataques. La
Universidad, lejos de condenar dichas palabras, ha salido en su defensa. La Universidad
de Tel Aviv emitió un comunicado el pasado 24 de julio en el que mostraba su apoyo a
los soldados y estudiantes reservistas destinados en Gaza y a los que premiaría con
‘becas y ayudas económicas’. El rector, Joseph Klafter, expresó su ‘agradecimiento’ a
los estudiantes que participan en la masacre de Gaza, y dijo que ‘la Universidad de Tel
Aviv ha contribuido y seguirá contribuyendo en gran medida a la seguridad nacional’.
El campus del Monte Scopus de la Universidad Hebrea de Jerusalén está ubicado en
terrenos adquiridos como resultado de la confiscación ilegal, en 1968, de tierra palestina
por Israel. Esta tierra confiscada en Jerusalén Este es un territorio ocupado de acuerdo
con el Nº de Registro: 1. Fecha: 7 enero de 2017. SALIDA Oficina del Defensor
Universitario. Edf. Rector Soler, planta baja. Campus de Espinardo • Tel.: 868 88 36 893525 • E-mail: defensor@um.es. Con la legalidad internacional y el traslado de personal
israelí y estudiantes para trabajar y vivir en las tierras palestinas ocupadas por la
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Universidad Hebrea, es una grave violación de la IV Convención de Ginebra. Por otra
parte, en diciembre de 2012 se aprobó el reconocimiento de la Universidad de Ariel,
situada en la colonia ilegal del mismo nombre, dentro del sistema académico israelí, y el
personal (exclusivamente judío) de la Universidad Hebrea tomó parte en la supervisión
y promoción de comités de estudiantes y de personal de esta nueva universidad. El
último Informe de Amnistía Internacional, una organización poco sospechosa de
antisemitismo, comienza con un resumen de la actuación del gobierno israelí que
debería animar a evitar cualquier tipo de colaboración con los responsables de una
violación permanente de los derechos humanos y el encarcelamiento de sus defensores:
‘En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes cometieron homicidios
ilegítimos de palestinos y palestinas civiles, entre ellos niños y niñas, y detuvieron a
miles de personas más que protestaban contra la ocupación militar continuada de Israel
o se oponían de otras formas a ella, sometiendo a centenares a detención administrativa.
La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica habitual y quedaban impunes.
Las autoridades continuaron promoviendo los asentamientos ilegales en Cisjordania y
aplicaron restricciones severas a la libertad de circulación de la población palestina, que
endurecieron aún más a partir de octubre, en un contexto de escalada de la violencia en
que se produjeron ataques palestinos contra civiles israelíes y aparentes ejecuciones
extrajudiciales de las fuerzas israelíes. En Cisjordania se perpetraron con casi total
impunidad ataques de colonos israelíes contra la población palestina y sus bienes. Israel
mantuvo su bloqueo militar de la Franja de Gaza, que imponía un castigo colectivo a
sus habitantes. Las autoridades continuaron demoliendo viviendas palestinas en
Cisjordania y dentro de Israel, especialmente en pueblos beduinos de la región del
Négev/Naqab, sometiendo a sus residentes a desalojo forzoso. También efectuaron
miles de detenciones y expulsiones de africanos y africanas solicitantes de asilo, y
encarcelaron a israelíes por su objeción de conciencia al servicio militar’.
”Así pues, a partir de esas informaciones y en relación al anuncio de fomento de los
intercambios con esas universidades, quiero hacerle llegar las siguientes peticiones: tras
la reacción del gobierno de Israel, rechazando el cumplimiento de la reciente e histórica
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y llamando Judea y Samaria a los
territorios ocupados, le ruego que considere el hecho de estrechar vínculos
institucionales con un gobierno que no respeta los derechos humanos y mantiene una
clara política de apartheid o con aquellas universidades que sean cómplices de esas
políticas. En estos momentos parece evidente que el gobierno de Israel busca apoyos
internacionales y ese estrechamiento de relaciones se puede ver como un apoyo
indirecto a sus políticas contrarias al derecho internacional. La Universidad de Murcia
debería evitar, como ha pedido el Claustro de la UAB, establecer relaciones de
colaboración con este tipo de instituciones. En definitiva, le pido que la Universidad de
Murcia, en su política de relaciones y convenios internacionales, anteponga la defensa
de los derechos humanos a cualquier beneficio económico o académico que se pudiese
derivar de esos convenios o acuerdos. Esperando que considere esta petición, reciba un
cordial saludo”.
El dia 10 de febrer del 2017 la síndica de Greuges de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Neus París, ens fa arribar el tema següent: “Us informo que, en relació amb
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el tema de la sentència sobre el reconeixement de 30 crèdits de formació professional,
he traslladat la consulta a la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Espero poder disposar aviat de la resposta. Una abraçada”.
El dia 15 de febrer del 2017 ens informen del següent: “Benvolguts i benvolgudes
col·legues, a la propera reunió de la Comissió Executiva, el 2 i 3 de març, tractarem
sobre la conveniència de celebrar una jornada tècnica, com és habitual en els darrers
cursos i en les quals hem comptat amb força participació. Al marge del caràcter
formatiu i de debat, la jornada també està servint per donar la benvinguda als defensors i
defensores que s’han incorporat a la CEDU des de l’anterior trobada, conèixer-los
personalment i donar-los l’oportunitat de tenir un primer contacte amb els altres
membres de la CEDU. Si, finalment, es decideix celebrar la jornada tècnica, tindria lloc
a Madrid i, possiblement, un divendres de maig. T’agrairia que si tens algun
suggeriment sobre algun tema del teu interès, perquè el tractem en aquesta jornada, me’l
facis arribar abans que acabi aquest mes perquè el puguem tenir en compte a la reunió
de la Comissió Executiva”.
El dia 16 de febrer del 2017 ens informen del següent: “Estimats companys, el govern
de les Illes Balears ha creat la Comissió d’Ètica Pública i ha nomenat com a vocal de la
Comissió l’antiga síndica de Greuges i antiga presidenta de la CEDU, Joana Maria
Petrus”.
El dia 21 de febrer del 2017 ens expliquen el següent: “Benvolguts amics i amigues,
tenim una gran mobilització dels becaris predoctorals a causa que se’ls ha canviat el
tipus de contracte que tenien per obra i serveis (401) a un contracte de pràctiques (420).
Sembla que això s’ha produït en l’àmbit nacional i els afecta especialment en el fet que
no tindran dret a indemnització al final del contracte, ni targeta sanitària europea ni
poder tenir un contracte de pràctiques quan acabin la tesi, per citar algunes coses molt
bàsiques. Pel que sembla, això s’ha produït amb caràcter retroactiu per a tots els que van
començar amb el model de contracte 401 des del 2013, segons la informació que en
tenim. Sembla que tot això és almenys ‘irregular’, per no emprar altres termes més forts.
”Per aquest motiu ens han demanat ajuda i m’agradaria saber com està la situació a la
vostra universitat i què podem fer els defensors a títol particular i com a CEDU, si és
que podem fer-hi alguna cosa.
”Tot esperant les vostres respostes il·luminadores, us envio una forta abraçada des d’un
Lleó lluminós i fins i tot primaveral”.
El dia 24 de febrer del 2017 ens arriba la comunicació de Paulino Pardo Prieto,
defensor de la Universitat de Lleó: “El dia 23 de febrer del 2017 he pres possessió del
càrrec de defensor de la Comunitat Universitària de la Universitat de Lleó. En els últims
quinze dies he conversat amb Marta Alonso per facilitar el trànsit de totes aquelles
qüestions i procediments que es troben pendents a la Defensoria. Això m’ha permès
conèixer una mica més aquestes matèries i, alhora, apreciar la importància i el valor de
la relació de la Marta amb les diferents defensories. M’agradaria mantenir el mateix
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grau de col·laboració i de compromís que ella ha ofert. Per això em poso totalment a la
teva disposició. Rep una cordial salutació”.
El dia 28 de febrer del 2017 ens arriba la informació següent: “El PP de la Regió de
Múrcia ha presentat a l’Assemblea Regional una moció que porta el títol de ‘Sol·licitud
al govern de la Nació de reforma de l’actual sistema universitari espanyol’ (vegeu el
document adjunt). No sé si es tracta només d’una iniciativa aïllada o si s’estan
presentant mocions similars en altres parlaments autonòmics, el que constituiria un
seriós indici d’una estratègia estatal per emprendre aquesta reforma. Crec que podem
parlar de l’assumpte en la reunió de demà i aprofito per adjuntar la diapositiva que he
traslladat al meu vicerector d’Internacionals per presentar-la el dijous en la seva
intervenció davant un grup de rectors algerians que ve a visitar el campus Mare
Nostrum”.
El dia 1 de març del 2017 ens fan la consulta següent: “Crec que és la primera vegada
que escric per fer-vos una consulta. Es tracta del cas de dues diplomades del grau en
Traducció, que també van fer un màster per ser professores (màster universitari en
Formació per a Professors d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat). El
problema és que l’Administració els ha denegat l’habilitació per poder ser professores
de llengua estrangera.
”El Reial Decret 840/2010 de 2 de juliol, modificat pel Reial Decret 665/2015 de 17 de
juliol, estableix les condicions per impartir les matèries de l’educació secundària
obligatòria (ESO) i del batxillerat (BTO); concretament en el cas de llengua estrangera
s’indica:
”—Qualsevol titulació de llicenciat de l’àrea d’Humanitats o graduat de la branca de
coneixement d’Arts i Humanitats acredita una experiència docent o una formació
superior adequada per impartir el currículum i el domini de la llengua corresponent.
”—Llicenciat en Filologia, Filosofia i Lletres (secció Filologia). Traducció i
interpretació en la llengua corresponent.
”Aquestes alumnes tenen el grau en Traducció i Comunicació Intercultural, però
verificat en una altra branca de coneixement, la de Ciències Socials, i no en la
d’Humanitats. Aquest és l’únic motiu pel qual els han denegat l’habilitació.
”La vinculació d’una titulació a una branca de coneixement està determinada per un
nombre mínim de crèdits de matèries bàsiques (36 de la branca de coneixement
específica i 24 d’altres branques), corresponents a l’annex 1 del Reial Decret
1393/2007. El pla d’estudis del grau en Traducció a la Universitat San Jorge, encara que
està a Ciències Socials, té 30 crèdits de matèries bàsiques vinculades a matèries com
Llengua, Lingüística i Idioma Modern, corresponents a la branca d’Humanitats, ja que
algunes són comunes a dues branques. A més, el pla d’estudis té un elevadíssim nombre
de crèdits obligatoris d’idiomes moderns que els atorguen competències professionals
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amb alta capacitació en idiomes. L’absurd de la norma és que, per aquest lleu matís de
la branca de coneixement, se’ls ha denegat un futur professional en l’ensenyament, tot i
tenir, a més del grau, un màster habilitant que les capacita per ser docents de llengua
estrangera. El trist és que per aquesta resolució de l’Administració ara aquest màster no
els serveix de res. També cal destacar que hi ha altres casos de la mateixa titulació que
en anys anteriors se’ls ha concedit l’habilitació; és a dir, hi ha precedents.
”Us han plantejat casos similars amb altres titulacions? Com es podrien canalitzar
aquests casos? Si us adreço aquestes preguntes és perquè molts de vosaltres sou experts
en lleis (i moltes més coses), i segur que em podreu fer suggeriments. Gràcies. I
salutacions cordials”.
El dia 8 de març del 2017, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes de març.
El dia 9 de març del 2017 ens consulten el següent: “Davant d’un cas que m’ha arribat
a l’Oficina, em dirigeixo a vosaltres per veure com heu previst a les vostres universitats
el tema de la possible avaluació per compensació de plans d’estudis ja totalment
extingits. El cas sorgeix davant una estudiant que llegeix a la premsa una notícia sobre
una dona adulta que obté el seu títol de llicenciada en Químiques per la Universitat de
Múrcia
75
anys
després
d’haver
començat
els
seus
estudis
(http://edit.um.es/campusdigital/fernanda-pozo-recibe-el-titulo-de-licenciada-enquimica-por-la-umu-75-anos-despues-de-comenzada-la-carrera/
#
more-309.751).
Aquest cas va tenir molta repercussió a la premsa nacional. I suposo, encara que no
queda clar a la notícia, que va ser per la via de la compensació de l’única assignatura
que li faltava des de l’any 1949. Davant d’aquesta notícia, la nostra alumna sol·licita
l’avaluació per compensació de l’única assignatura que li va quedar pendent en un pla
de Magisteri de l’any 1977 i que, òbviament, a dia d’avui està totalment extingit.
”La nostra normativa d’avaluació per compensació va ser aprovada el 2001 i
posteriorment se li va afegir una transitòria aplicable als ‘plans en procés d’extinció’.
Tècnicament, el pla de 1977 no estava en procés d’extinció en aquest moment, sinó
totalment extingit, motiu pel qual entenc que no és procedent aplicar aquesta transitòria.
D’altra banda, en la nostra normativa, referent a l’àmbit d’aplicació, es diu
exclusivament el següent: ‘És d’aplicació a totes les titulacions de la Universitat de
Cantàbria’. Entenc que es refereix a titulacions existents en aquest moment, tot i que
tinc el dubte de si un pla extingit és una altra titulació o és realment això, un pla anterior
de la mateixa titulació. L’altre aspecte important és que la nostra normativa no té cap
disposició addicional o transitòria que faci referència a titulacions extingides (he vist
que en alguns casos sí que ho teniu, per exemple, a Múrcia o a Oviedo). En general, no
sé com ho teniu regulat a les vostres universitats. El cas que m’ha arribat ha estat
rebutjat per la corresponent facultat, i la veritat és que veig difícil, tal com està la nostra
normativa, poder reconduir-lo. Els arguments que em plantejo, i espero que algú em
corregeixi si estic equivocat, són:
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”1. Per defecte, les normes tenen caràcter retroactiu i, en el nostre cas, en no tenir una
disposició addicional o transitòria que ho estableixi, entenc que no és procedent
l’aplicació sobre una titulació que ja no estava vigent en el moment d’aprovar la nostra
normativa. És a dir, entenc que el principi d’irretroactivitat regeix en les normes
administratives si no es diu el contrari. Fins i tot en dret penal crec que aquest principi
no es pot ‘saltar’ de cap manera.
”2. En el cas concret de la meva estudiant, es produeixen a més dues situacions
especials. D’una banda, el seu pla de 1977 era per a la titulació de diplomat en
Professorat d’EGB, que després va ser substituïda per les corresponents diplomatures en
Magisteri. Per tant, fins i tot tenint el dubte sobre si estem parlant d’una titulació
diferent o sobre un pla d’estudis diferent, tampoc es podria aplicar.
”3. L’altre fet és que, quan es va extingir el pla de 1977, l’alumna es va adaptar al pla
següent de la diplomatura en Magisteri. Així, li van quedar per acabar d’aquest pla força
més crèdits dels corresponents a una única assignatura. En veure que tampoc va poder
acabar aquest pla, va decidir abandonar i no passar-se al grau. Ara, el que demana és
que se li apliqui l’avaluació per compensació ‘tornant enrere en el temps’. En algunes
de les vostres normatives he vist que explícitament indiqueu que quan es produeix una
adaptació ja no es permet la possible compensació de les assignatures del pla previ.
”En definitiva, perdoneu pel missatge tan llarg, però sí que m’agradaria tenir una idea
general sobre si a les vostres universitats esteu permetent, en alguns casos, la
compensació d’assignatures de plans totalment extingits.
”Aquest tema pot ser d’interès, tenint en compte que el setembre del 2017 totes les
titulacions abans de Bolonya estaran declarades extingides. Una salutació”.

El dia 13 de març del 2017, el defensor de la Universitat de Múrcia informa del
següent: “He proposat que a la meva universitat s’elabori un protocol d’actuació perquè
el professorat tingui instruccions sobre com actuar en els freqüents casos de còpia
d’exàmens o d’indisciplina a l’aula: què ha de fer exactament un professor quan li diu a
un alumne que se’l sent fent soroll, i aquest li diu en públic que no fa
res?, pot obligar un professor a un alumne a sortir de classe perquè està molestant els
seus companys o impedint-li impartir docència?, en quines hipòtesis concretes pot
ordenar un professor a un alumne que abandoni l’aula i què pot fer si s’hi nega?, hauria
de continuar l’examen, a costa del que en el futur es decideixi, un alumne al qual se
sorprèn copiant?, què ha de fer un professor quan sorprèn un alumne parlant en un
examen, o amb una ‘artística xuleta’, o fent un canvi, o connectat amb l’exterior a través
de ginys tècnics?, com ha de comunicar el professor a l’alumne que ha estat sorprès
copiant: de manera immediata i formal o posteriorment?, o fins i tot després de
l’examen, ha d’aixecar algun tipus d’acta d’incidència?, o ha de demanar allà mateix la
presència de testimonis?, i si és en el moment de corregir l’examen quan es descobreix
que l’alumne va copiar?, com cal procedir?, què ha de fer un professor quan, després de
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produir-se una incidència al seu despatx amb un alumne, el convida a abandonar-lo i
aquest s’hi nega?
”Aquest protocol és una demanda que em fan molts professors que no saben com actuar
davant d’aquestes situacions. Us agrairia, doncs, informació sobre l’existència d’algun
protocol d’aquest tipus a les vostres universitats”.
El dia 15 de març del 2017 es presenta la nova defensora de la Universitat d’Oviedo,
Paz de Andrés Sáenz de Santa María: “Com el meu predecessor, Ramón Durán
Rivacoba, ja us ha avançat, el passat 24 de febrer el Claustre de la Universitat d’Oviedo
em va triar com a nova defensora universitària i demà prendré possessió del càrrec. Per
a mi, és una sort i un plaer incorporar-me al vostre grup i aprendre de la vostra
experiència i bon fer. Ara, voldria expressar el meu reconeixement per la tasca
desenvolupada pel professor Durán al llarg del seu mandat, la qual em facilita molt la
seva continuació. A l’espera de poder conèixer-vos personalment, us envio una cordial
salutació i em poso a la vostra disposició”.
El dia 17 de març del 2017 ens arriba la consulta següent: “Us escric per plantejar-vos
un assumpte sobre una reclamació que m’han presentat. En el barem que fa servir la
Universitat d’Extremadura per contractar professors s’estableix com a mèrit el grau de
llicenciat (antiga tesina de llicenciatura) i el premi extraordinari de llicenciatura (al qual
eren candidats els que havien obtingut el grau de llicenciat). Els nous ensenyaments
posteriors al Reial Decret 1393/2007 no tenen cap cosa similar, ja que el treball de fi de
grau està inclòs en el pla d’estudis del grau com una assignatura més. Una persona amb
beca FPU (que el que ha cursat és un grau i un màster) em planteja que voldria tenir
l’opció d’arribar a uns mèrits equivalents a la tesina, per no estar discrimada en els
barems de contractació de professors. Per això, us volia preguntar si a la vostra
universitat teniu una situació similar i hi heu trobat alguna solució. Us agraeixo per
endavant el vostre interès. Una forta abraçada”.
El dia 23 de març del 2017 en arriba la pregunta següent: “Us volíem fer una consulta,
ja que després de revisar tota la normativa, no hem trobat una resposta clara, de manera
que potser en alguna de les vostres universitats se us ha plantejat aquest problema. En
aquest cas, la Comissió de Doctorat de la Universitat d’Alcalá de Henares ha rebutjat la
proposta de tribunal de tesi doctoral, aprovada prèviament pel Consell de Departament,
ja que entre els integrants del tribunal apareix un doctor honoris causa. El dubte que
se’ns planteja és si el fet de ser doctor honoris causa confereix efectes acadèmics i, per
tant, podria formar part del tribunal o si, per contra, únicament és un reconeixement
honorífic, sense més ni més. Us agraïm moltíssim la vostra ajuda. Rebeu una cordial
salutació”.
El dia 23 de març del 2017 ens arriba la consulta següent: “Benvolguts defensors,
estimades amigues i amics, us exposo un cas que s’ha presentat a l’Oficina, que és
complex i que no tinc clar com resoldre’l. Per tant, us agrairé els comentaris o les idees
que em pugueu facilitar. Ens l’ha fet una professora que coordina la prova d’avaluació
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clínica objectiva estructurada (ACOE) dels alumnes de medicina de l’últim curs, o
sigui, un examen pràctic que simula situacions clíniques reals i que avalua diferents
habilitats com la comunicació, l’exploració física, el diagnòstic diferencial, les sutures,
els embenats, saber escriure un informe mèdic, interpretar proves d’imatge, etc.
”L’organització de la prova és complexa i suposa la participació de molts professors,
fins i tot, de vegades, d’actors que simulen situacions clíniques i que es fa a les
consultes de l’hospital (quan no hi ha pacients reals). Donades les característiques de la
prova, té lloc en caps de setmana. El problema s’ha plantejat quan una alumna manifesta
que la seva religió (judaisme) li impedeix fer la prova en dissabte. Resulta molt
dificultós organitzar aquesta prova un altre dia de la setmana, alhora que la prova és
habitual.
”Una opció que donen els professors és que l’alumna no sigui avaluada en aquesta
convocatòria i que s’examini el setembre, ja que és possible que la resta d’alumnes ja
hagin aprovat i que estigui tota sola. Li podrien fer una prova similar, però mai de la
complexitat que tindrà la de juny. Això suposaria que l’alumna obtindria el títol més
tard. Entenent que hem de respectar credos i religions, també comprenc que a la facultat
els resulti molt complicat poder fer una prova d’aquestes característiques un dia
diferent. Bé, com us he dit, us agrairé els vostres suggeriments. Gràcies a tothom. Una
abraçada”.
El dia 23 de març del 2017 ens fan la consulta següent: “Benvolguts companys,
se’ns planteja una consulta sobre el règim de dedicació del professorat. Un professor
funcionari que va optar per un règim de dedicació a temps parcial sol·licita tornar al
règim de dedicació a temps complet, però li deneguen, invocant raons d’excés de
capacitat docent en l’àrea a la qual pertany l’esmentat professor. Atesa la inconcreció de
l’article 68 de la LOM-LOU, com s’aplica a les vostres universitats tant la sol·licitud de
reducció de la dedicació com, a l’inrevés, la sol·licitud de dedicació a temps complet?
S’apliquen criteris objectius? Preval el dret del professorat? Es deixa al criteri de
l’autoritat acadèmica? Ens agradaria saber com es planteja aquest assumpte i si és
uniforme o hi ha diversitat d’opcions a l’hora d’aplicar el règim de dedicació.
Us agraeixo per endavant la informació que em proporcioneu sobre aquest tema”.
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2.3. Assistència i participació en actes
2.3.1. Trobada anual de la Xarxa Vives d’Universitats
Participació del síndic de Greuges de la UPF a la
IX Trobada dels Síndics de Greuges, Defensors i Mediadors
Universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats a la Universitat Oberta
de Catalunya.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va acollir, dijous i divendres 7 i 8 de juliol
del 2016, la IX Trobada de Síndics de Greuges, Defensors i Mediadors Universitaris de
la Xarxa Vives d’Universitats. L’activitat es va desenvolupar en el marc del Fòrum
Vives i va comptar amb la participació d’un total de 25 representants de 14 universitats
de la Xarxa.
Els assistents, procedents de les universitats Abat Oliba CEU, Alacant, Autònoma de
Barcelona, Barcelona, Girona, Internacional de Catalunya, Oberta de Catalunya,
Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira
i Virgili, València, Vic-Central de Catalunya, van encetar la trobada amb l’acte de
benvinguda el dijous 7 de juliol del 2016.

Divendres 8 de juliol del 2016 es van fer dues sessions de treball. La primera, introduïda
per Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya, i Agustí Cerrillo, síndic de Greuges de
la Universitat Oberta de Catalunya, es va centrar en la contribució dels síndics al foment
de la transparència universitària. A la segona sessió, el director de l’Oficina de Suport al
Director de l’Àrea de Tecnologia de la UOC, Juanjo Martí, i el professor de dret
mercantil, Miguel Peguera, van tractar el paper del síndic de Greuges quan la tecnologia
entra a l’aula. Les sessions van anar seguides d’un debat entre tots els assistents.
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2.3.2. XIX Trobada Estatal de Defensors
Universitaris (CEDU)
Resum de la XIX Trobada Estatal de Defensors
Universitaris, del 19 al 21 d’octubre del 2016 a la
Universitat de Còrdova
Durant tres dies es van debatre qüestions relacionades amb la mediació, l'assetjament, la
transparència o la conciliació de la vida laboral i familiar a les universitats espanyoles.
Van assistir a la trobada 73 representants de les defensories universitàries espanyoles.
La trobada va ser inaugurada al Rectorat pel rector de la Universitat de Còrdova, José
Carlos Gómez Villamandos; el secretari general d'Universitats, Recerca i Tecnologia de
la Junta d'Andalusia, Manuel Torralbo Rodríguez; el president de la Conferència Estatal
de Defensors Universitaris (CEDU), José Manuel Palazón Espinosa, i la defensora
universitària de la Universitat de Còrdova, Carmen Jiménez Salcedo.

En el torn d'intervencions, Carmen Jiménez va destacar l'actualitat i l’interès dels temes
plantejats en aquesta trobada, amb l'objecte de contribuir a la consolidació de "les
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defensories com a òrgans independents i imprescindibles per a la garantia dels drets i
deures de tots els membres de la comunitat universitària". En el seu repàs al contingut
de la trobada va destacar el dedicat a la mediació, a càrrec dels professors Carlos Mª
Alcover, professor titular de Psicologia Social i antic defensor de la Universitat Rey
Juan Carlos, i d’Eduardo Gamero, catedràtic de Dret Administratiu i antic defensor de la
Universitat Pablo de Olavide. Manuel Torralbo va manifestar el seu respecte per aquest
òrgan universitari que ha superat amb el pas del temps les dificultats sorgides en la seva
creació i que s'ha convertit en una peça fonamental de l'engranatge universitari. Per la
seva banda, el president de la CEDU va destacar la importància de les defensories
universitàries perquè posen sobre la taula "problemes que es detecten i que no es poden
solucionar des de l'entorn universitari", com ara les pujades de taxes, la retallada de
beques o la conciliació dels estudis amb la vida laboral. Palazón va expressar també el
seu oferiment a la CRUE per col·laborar en qüestions d'interès comú i defensar la
importància d’"els defensors per al bon govern de les universitats públiques".

Va tancar l'acte inaugural el rector de la Universitat de Còrdova, que va animar les
defensories universitàries a mantenir "la seva independència, necessària per contribuir al
bon govern, la recerca de solucions i que les normes de convivència en el si de la
comunitat universitària es regeixin pel bé comú".

En les sessions plenàries i les taules de treball es van abordar qüestions com la
contribució d'aquest òrgan a la transparència i al bon govern universitaris, l'assetjament,
la conciliació de la vida laboral i familiar a la universitat o la mediació en les
defensories universitàries. La trobada va concloure divendres amb la celebració de la
IX Assemblea General de la CEDU.
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Carmen Jiménez, defensora de la Universitat de Còrdova, es va referir a la manca de
recursos que s'ha instal·lat des que va començar la crisi a les universitats, que està tenint
efectes nocius a les aules “i augmentant els litigis”, segons que va alertar ahir. Jiménez
també va advertir que el desgast i la sobrecàrrega del personal docent i investigador
estan portant a situacions de difícil solució, que perjudiquen els nivells de qualitat, ja
que al mateix temps, “en un context d'augment de les taxes universitàries, els estudiants
són cada vegada més exigents i requereixen una atenció i uns mitjans ajustats a les seves
necessitats”. Carmen Jiménez, que ahir es va acomiadar dels seus companys davant la
imminent finalització de l’exercici del càrrec, un cop complert el temps màxim establert
per ocupar-lo, va destacar que les defensories són un observatori privilegiat per conèixer
la realitat universitària i detectar les principals preocupacions d'aquesta comunitat. En
les jornades, els defensors assistents han abordat qüestions de gran actualitat com
l'assetjament, l'abandonament prematur dels estudis per falta de mitjans, la urgència per
propiciar el relleu generacional a les aules o els problemes derivats de la manca de
conciliació familiar i laboral a la societat.
El conseller d'Economia i Coneixement, Antonio Ramírez de Arellano, i el defensor del
Poble Andalús, Jesús Maeztu, van estar presents a la cloenda de la XIX Trobada Estatal
de Defensors Universitaris. Ramírez de Arellano va exalçar la figura dels defensors,
“encarregats de vetllar perquè ningú es quedi fora ni sigui tractat de manera injusta;
resoldre qüestions que minen la convivència, des del diàleg i la crítica constructiva, i
figura que escolta, atén, informa i mitjança”. Sense entrar en propostes per solucionar
els problemes que preocupen la comunitat, “ja que les universitats tenen absoluta
independència per adoptar les mesures que considerin oportunes”, Ramírez de Arellano
va advocar per consolidar “universitats fortes, capaces d'assumir una posició de
lideratge social, construir el progrés des del coneixement i brindar a les persones
oportunitats de créixer, amb docència i investigació”. Per la seva banda, Maeztu va
destacar la bona sintonia existent entre les defensories universitàries i el defensor del
Poble Andalús, i va destacar la necessitat de treballar més la mediació com a element de
conciliació en temes conflictius.
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Programa oficial
XIX Trobada Estatal de Defensors Universitaris
Còrdova, 19, 20 i 21 d’octubre del 2016
Dimecres 19
Rectorat de la Universitat de Còrdova
16.00 16.30

Acreditacions i lliurament de la documentació

16.30 17.30

Acte d’inauguració

17.30 18.00

Pausa i cafè

18.00 20.00

Taula de treball 1: “La contribución de los defensores universitarios a la
mejora de la transparencia y el buen gobierno universitarios”.
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Dijous 20
Rectorat de la Universitat de Còrdova
9.00 - 11.00 Visita a la Mesquita-Catedral. El lloc de trobada serà la seu de la
Conferència (Rectorat de la Universitat de Còrdova)
11.30 12.00

Pausa i cafè

12.00 14.00

Taula de treball 2: “Acoso en el ámbito universitario”.

14.00 16.00

Dinar

16.00 17.30

Conferència a càrrec de Carlos Mª Alcover, professor titular de Psicologia
Social i antic defensor de la Universitat Rey Juan Carlos, i d’Eduardo
Gamero, catedràtic de Dret Administratiu i antic defensor de la Universitat
Pablo de Olavide, amb el títol “La mediación en las defensorías
universitarias: perspectiva jurídica y psicosocial”.

17.30 18.00

Pausa i cafè

18.00 20.00

Taula de treball 3: “Conciliación de vida laboral y familiar en la
universidad”

21.30

Sopar de cloenda

Divendres 21
Rectorat de la Universitat de Còrdova
9.00 - 11.00 Conclusions de les taules de treball
11.00 11.30

Pausa i cafè

11.30 13.30

Assemblea de la CEDU

13.30 14.00

Acte de cloenda
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2.3.3. Visites i assistència a actes del síndic
En el marc del 25è. aniversari de la UPF, el Consell Social va organitzar un
esmorzar de treball al qual el síndic va ser convidat. Va tenir lloc el dia 26
d’abril del 2016, a les 9.30 hores, a la sala polivalent de l’edifici Mercè
Rodoreda de la UPF.
El dia 30 de juny del 2016, el síndic convida a l’oficina l’antiga síndica, Paz
Battaner, per posar en comú l’informe 2015-2016, en què Paz Battaner també hi
havia participat.
Assistència a l’acte del dia 14 de juliol del 2016, a les 19.00 hores, a la sala
d’actes del COAC del vídeo mapping “El campus urbà de la Universitat Pompeu
Fabra. El campus de la UPF. Universitat i ciutat”, entre Enric Argullol, antic
rector de la Universitat Pompeu Fabra (1990-2001), i els arquitectes Josep
Benedito i Oriol Bohigas, moderat per Daniel Venteo, historiador i autor del
llibre Universitat Pompeu Fabra, història d’un campus urbà (2010).
El dia 9 de setembre del 2016, a petició de la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials, van entrevistar el síndic per tal d’actualitzar el vídeo institucional
sobre el Curs d’Introducció a la Universitat de l’any acadèmic 2016-2017.
El dia 12 de setembre del 2016, assistència als Debats UPF Món, a l’auditori del
campus de la Ciutadella.
El dia 26 de setembre del 2016, assistència a la inauguració del curs 2016-2017,
a les 12.00 hores, a l’auditori del campus de la Ciutadella.
El dia 7 de novembre del 2016, assistència a la tercera conferència anual del
programa Llegat Pasqual Maragall, “A Europa of cities”, amb Richard Sennett, a
l’auditori d’RBA.
El dia 24 de novembre del 2016, a les 13.00 hores, el síndic assisteix al
lliurament i la presentació dels premis UPF Emprèn 2016 (Premis a la Iniciativa
i a la Capacitat Empresarial), organitzats pel Consell Social de la Universitat, a
l’aula 40010 de l’edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella.
El dia 10 de gener del 2017, assistència a la inauguració dels Diàlegs
Humanístics UPF 2017, que va tenir lloc, a les 19.00 hores, a l’auditori del
campus de la Ciutadella. El primer diàleg va ser “Veritat i literatura: crèdit i
descrèdit de la veritat i de la mentida”, a càrrec de Javier Cercas, escriptor i
professor de Literatura Espanyola a la Universitat de Girona, i de Domingo
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Ródenas de Moya, professor de Literatura Espanyola i Hispanoamericana a la
UPF i crític literari.
El dia 24 de gener del 2017, a les 19.00 hores, el síndic va assistir al cicle dels
Diàlegs Humanístics UPF 2017, a la sessió titulada “Quo vadis Europa? Una
visió des dels municipis i des de la universitat”, a càrrec de Fernando Guirao,
catedràtic Jean Monnet d’Història de la Integració Europea (càtedra ad
personam [UPF]), i de Dolors Sabaté, alcaldessa de Badalona. L’acte va tenir
lloc a l’auditori del campus de la Ciutadella.
Assistència del síndic a una conferència del síndic de Greuges de Catalunya, “La
situació dels drets a Catalunya”, presentada pel periodista Ramon Pellicer i amb
la intervenció de Rafael Ribó, síndic de Greuges. L’acte va tenir lloc a la seu del
Síndic, el dia 1 de febrer del 2017, a les 18.00 hores. La conferència es va
centrar a explicar les actuacions més rellevants dutes a terme durant el 2016, les
xifres més destacades en relació amb la tasca de defensa dels drets encomanada
a la institució i els reptes de futur. En acabar la seva intervenció, es va obrir un
torn obert de paraules perquè tots els qui ho volguessin hi fessin les seves
aportacions. Aquesta conferència va ser la primera de les cinc programades per
pronunciar en diferents ciutats de Catalunya —Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i Tortosa, concretament—, amb l'objectiu d'apropar la institució al
territori i de conèixer millor les inquietuds de les entitats.
Assistència del síndic a la conferència dins el cicle dels Diàlegs Humanístics
UPF 2017 “Alep, la grisa ” ءابهشلا بلح, a càrrec de Mayyar Shkita, estudiant
de màster a la UPF, nadiu d’Alep, i d’Alejandra Álvarez Suárez, doctora en
Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona, el dia 7 de febrer del 2017, a
les 19.00 hores, a l’auditori del campus de la Ciutadella.
Assistència del síndic a la conferència dins el cicle dels Diàlegs Humanístics
UPF 2017 “Temps de viure, temps d’esperar, temps de morir”, a càrrec de
Ramon Bayés, psicòleg i professor emèrit de la UAB, i de Pol Capdevila,
professor de la Facultat d’Humanitats i de la Facultat de Comunicació de la
UPF, que va tenir lloc el dia 21 de febrer del 2017, a les 19.00 hores, a l’auditori
del campus de la Ciutadella.
Assistència del síndic a la conferència dins el cicle dels Diàlegs Humanístics
UPF 2017 “El coneixement humà: de les neurociències a l’experiència
estètica”, a càrrec de Fernando Giráldez, catedràtic de Fisiologia de la UPF,
on dirigeix el Grup de Biologia del Desenvolupament al Departament de
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Ciències Experimentals i de la Salut, i de Tamara Djermanovic, professora
d’Estètica i Literatura Eslaves a la Facultat d’Humanitats de la UPF, on dirigeix
el Seminari d’Estudis Eslaus. La conferència va tenir lloc el dia 28 de febrer del
2017, a l’auditori del campus de la Ciutadella.
Assistència a la conferència “Present i futur de la humanitat”, a càrrec de
Rafael Argullol, escriptor i catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art a la Facultat
d’Humanitats de la UPF, i de Ricard Solé, físic, biòleg i investigador ICREA a
la UPF, on dirigeix el Laboratori de Sistemes Complexos. La conferència va
tenir lloc el dia 7 de març del 2017, a les 19.00 hores, a l’auditori del campus de
la Ciutadella.
El dia 28 de març del 2017 el síndic visita el campus del Mar acompanyat de la
directora, la senyora Fina Lorente.
El dimecres dia 5 d'abril del 2017, el síndic assisteix al Parlament de Catalunya,
convidat pel Síndic de Greuges de Catalunya, on presenta davant el ple del
Parlament l’Informe 2016.

115

3. CONSIDERACIONS FINALS
De tota l’actuació de l’oficina del Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra del
22 d’abril del 2016 al 2 de maig del 2017, es poden fer les consideracions següents:
Primera Cal insistir en el compliment del requisit obvi que els plans docents
reflecteixin la realitat d’una assignatura i que es respectin els compromisos que han de
contenir, sobretot en matèria dels usos lingüístics, en la impartició de la matèria i dels
mètodes d’avaluació per qualificar les competències adquirides pels alumnes.
Segona
Per les mateixes raons que encapçalen la consideració anterior, fonamentades en el dret
bàsic a la bona administració, no és admissible que els centres facin canvis d’horaris
generalitzats un cop iniciat el curs, la qual cosa és una mala praxi que perjudica els
estudiants en diverses vessants de l’activitat universitària com són, entre altres, les
incompatibilitats horàries amb altres assignatures, les estades en centres estrangers, la
progressió en els estudis, les pràctiques externes. Tampoc és admissible que hi hagi
demores o canvis sobtats de destinació en les pràctiques externes gestionades pels
centres. En aquest ordre de coses, cal insistir que en casos de coincidència horària entre
assignatures es doni prioritat a les necessitats de les persones matriculades en el darrer
any d’estudis per tal d’evitar perjudicis determinants en la seva carrera.
Tercera
El dret d’accés a la informació s’assegura mitjançant l’exposició pública de les normes
en els suports consultables per tothom, i també mitjançant la predisposició activa a
resoldre dubtes o confusions dels administrats. En aquest sentit, els responsables
acadèmics i els serveis administratius dels centres han d’atendre els alumnes que
pregunten sobre els seus drets en matèria de docència, sobretot pel que fa a les
avaluacions i les qualificacions, informant-los de la manera i dels terminis per reclamar.
El síndic intervé quan el centre no atén la petició d’un estudiant que sol·licita la revisió
formal i objectiva de la seva avaluació, o quan el personal docent o administratiu
dissuadeix l’estudiant d’exercir els seus drets.
Quarta
Ha estat freqüent durant aquest període, més que en anys anteriors, atendre consultes i
queixes de personal docent i investigador relacionades amb l’acumulació de classes en
un mateix trimestre o per un excés de càrrega docent en el conjunt d’un curs acadèmic.
Aquesta mena de casos afectaven principalment pesones amb contractes d’associat.
Cinquena
És necessari regular amb criteris raonables les incidències acadèmiques relacionades
amb les baixes per malaltia, per accident o per episodis sobtats relacionats amb la salut,
sobretot quan les persones afectades són estudiants.
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Sisena
Cal evitar la inflexibilitat burocràtica i l’excés de rigorisme quan es produeixen
problemes relacionats amb abonaments de matrícules amb dret a reducció de taxes.
S’han de buscar solucions per reparar situacions irregulars, com la caducitat de carnets
de família nombrosa o els retards en el pagament de beques o ajuts.
Setena
No és admissible en cap cas la discriminació que pugui afectar estudiants de grau i de
postgrau i, menys encara, quan de manera encoberta es discrimina en funció del seu
origen nacional, de la seva llengua pròpia o de la seva ètnia.
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4. NORMATIVA APLICABLE
4.1. Normativa
4.1.1. Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra de 9 de setembre del 2003
Capítol 2. Síndic o síndica de Greuges de la Universitat (articles 81 i 82)
Article 81. Definició i funcions
81.1. El síndic o síndica de Greuges de la UPF defensa els drets de tots els membres de
la comunitat universitària, així com el compliment de tot allò que disposen aquests
Estatuts i les normes que els desenvolupin.
81.2. És elegit pel Claustre, a proposta del rector o rectora, per una majoria de tres
cinquenes parts dels claustrals presents, entre membres de la comunitat universitària o
persones de reconegut prestigi no pertanyents a la Universitat. En cas que tingui
atribuïdes funcions docents, ha de ser dispensat totalment o parcialment de l’exercici
d’aquestes.
81.3. La durada del seu mandat és de set anys, sense possibilitat de reelecció.
Article 82. Règim de funcionament
82.1. El síndic o síndica de Greuges ha d’elaborar un informe anual, que ha de presentar
davant el Claustre i el Consell Social.
82.2. Actua amb independència i autonomia respecte a les diferents instàncies
universitàries. No està sotmès a mandat imperatiu ni a instruccions de cap autoritat
acadèmica o òrgan de govern. Actua d’ofici o a instància de part, sense que les
demandes d’actuació puguin ser sotmeses a cap tipus de formalitat. El Consell de
Govern ha d’aprovar el reglament de funcionament del síndic.
82.3. El síndic o síndica de Greuges pot accedir a qualsevol document intern de la
Universitat. Tots els membres de la comunitat universitària han d’atendre les demandes
que els adreci en l’exercici de les seves funcions.
Aquest desenvolupament el fa el Reglament del Síndic de Greuges de la Universitat
Pompeu Fabra, aprovat per acord del Consell de Govern d’1 de febrer del 2006:

4.1.2. Reglament del Síndic de Greuges
Acord del Consell de Govern d’1 de febrer del 2006.
El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és la figura creada l’any
1993 per a la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària de la UPF.
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Atesa la necessitat d’adaptar el reglament de funcionament del síndic o síndica de
Greuges de la Universitat Pompeu Fabra a la configuració que en fan els nous Estatuts
de la UPF, així com la necessitat de preveure una sèrie de requeriments que aquests
anys d’experiència han demostrat necessaris per al bon funcionament d’aquesta
institució, com ara l’abast del seu àmbit d’actuació o les seves relacions amb altres
síndics de Greuges o figures similars.
Es proposa al Consell de Govern l’aprovació del “Reglament del síndic o síndica de
Greuges de la Universitat Pompeu Fabra” en els termes següents:
TÍTOL 1
Àmbit d’actuació del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra
Article 1
1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és la figura que,
d’acord amb l’article 81 dels Estatuts de la Universitat, s’encarrega de defensar els drets
de tots els membres de la comunitat universitària establerts en l’article 72 i en els
articles 84, 94 i 126, respectivament, per a cadascun dels col·lectius que conformen la
comunitat universitària de la UPF, i de garantir el compliment de tot allò que disposen
els Estatuts de la Universitat i les seves normes de desenvolupament.
2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra rep les queixes i les
observacions que se li formulin sobre la vulneració dels drets de la comunitat
universitària i l’incompliment de tot allò previst en els Estatuts de la Universitat.
3. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra pot rebre queixes i
observacions dels alumnes dels centres d’ensenyament superior adscrits a la UPF,
sempre que així es prevegi en el conveni de col·laboració subscrit entre la UPF i el
centre adscrit i que aquestes queixes o observacions estiguin relacionades amb els drets
d’aquests estudiants i es derivin directament de l’aplicació de les normes acadèmiques
del centre autoritzades per la UPF. En tots els altres casos, el síndic o síndica de
Greuges de la Universitat Pompeu Fabra podrà actuar de mediador o mediadora entre
l’alumne o alumna i el centre, sempre que el centre hi estigui d’acord.
TÍTOL 2
De la independència del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra
Article 2
1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra compleix les seves
funcions amb independència respecte a les diferents instàncies universitàries, i actua
amb autonomia i objectivitat segons el seu propi criteri, en el marc del que estableixen
els Estatuts de la Universitat. No està subjecte a mandat imperatiu ni a instruccions de
cap autoritat acadèmica o òrgan de govern.
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2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra pot accedir a
qualsevol document intern de la Universitat, amb la deguda salvaguarda del dret a la
intimitat de les persones. Els òrgans universitaris i tots els membres de la comunitat
universitària estan obligats a proporcionar les dades i les informacions sol·licitades pel
síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu en l’exercici de les seves
funcions.
TÍTOL 3
De la forma d’elecció, del cessament i de les condicions del síndic o síndica de Greuges
de la Universitat Pompeu Fabra
Article 3
1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és elegit pel Claustre,
a proposta del rector o rectora, per una majoria de tres cinquenes parts dels claustrals
presents, d’acord amb allò previst en l’article 81.2 dels Estatuts de la Universitat, entre
els membres de la comunitat universitària o persones de reconegut prestigi no
pertanyents a la Universitat.
2. La durada del mandat del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra
és de set anys, sense possibilitat de reelecció.
3. El rector o rectora donarà a conèixer la seva proposta de síndic o síndica de Greuges a
la Mesa del Claustre. La candidatura es farà pública amb deu dies d’antelació respecte a
la data de la sessió del Claustre en la qual s’hagi de fer l’elecció, i haurà d’anar
acompanyada d’una semblança i d’una breu ressenya dels mèrits del candidat o
candidata.
4. En la sessió en què s’hagi de fer l’elecció, el rector o rectora exposarà els mèrits del
candidat o candidata, el qual estarà absent de la sala.
Article 4
La condició de síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és
incompatible amb l’exercici de qualsevol mandat representatiu o de confiança a la
Universitat Pompeu Fabra. En cas que el síndic o síndica de Greuges tingui atribuïdes
funcions docents, en serà dispensat totalment o parcialment.
Article 5
1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra cessa per alguna de les
causes següents:
a) Per renúncia.
b) Per finalització del mandat per al qual va ser elegit.
c) Per incapacitat o inhabilitació declarada per decisió judicial ferma o per sentència
ferma per delicte dolós.
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d) Per incompliment de les obligacions i deures del càrrec que comporti la pèrdua de
confiança del Claustre.
2. En aquest darrer cas, el cessament és decidit per la mateixa majoria prevista per a
l’elecció, a iniciativa del rector o rectora, del Consell de Govern o d’una quarta part dels
membres del Claustre. Cal presentar una moció degudament motivada davant el
Claustre, i en la sessió convocada a l’efecte el síndic o síndica de Greuges de la
Universitat Pompeu Fabra podrà fer ús de la paraula abans de la votació. En els altres
casos, el rector o rectora declararà la procedència del cessament i en donarà compte al
Claustre.
TÍTOL 4
Del procediment i de l’actuació del síndic o síndica de Greuges de la Universitat
Pompeu Fabra.
Article 6
1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra actua d’ofici o a
instància de part.
2. Tota persona de la comunitat universitària amb interès legítim, tant individual com
col·lectiu, pot adreçar-se al síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra
per sol·licitar-li que actuï en relació amb la queixa que formula.
3. Els òrgans de govern de la Universitat també poden demanar al síndic o síndica de
Greuges de la Universitat Pompeu Fabra que actuï.
Article 7
Les queixes han de ser presentades davant el síndic o síndica de Greuges de la
Universitat Pompeu Fabra per la persona interessada mitjançant un escrit raonat,
acompanyat dels documents que puguin servir per esclarir el cas.
Article 8
Entre la producció del fet que és objecte de queixa i la presentació de la formulació
escrita d’aquesta al síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra no
poden transcórrer més de sis mesos. L’inici de les actuacions, quan es produeixi d’ofici,
no està sotmès a cap termini preclusiu.
Article 9
1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra ha de registrar totes
les queixes que se li formulin i acusar-ne recepció, per posteriorment tramitar-les o
rebutjar-les. En aquest darrer cas, ho ha de comunicar a la persona interessada
mitjançant un escrit motivat.
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2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra rebutjarà les queixes
anònimes, les formulades amb fonamentació insuficient o inexistència de pretensió i
totes aquelles la tramitació de les quals causi un perjudici al dret legítim d’una tercera
persona.
Article 10
1. Les decisions i les resolucions del síndic o síndica de Greuges de la Universitat
Pompeu Fabra no poden ser objecte de cap mena de recurs, i les queixes que se li
formulen no afecten els terminis previstos per a l’exercici de les accions que siguin
procedents en via administrativa o jurisdiccional.
2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra pot, en les seves
decisions i resolucions, formular a les autoritats o al personal de la Universitat
advertències, recomanacions i suggeriments relatius als seus deures legals. En cap cas,
però, no pot modificar o anul·lar actes o resolucions administratius.
Article 11
1. Una vegada admesa la queixa o iniciat l’expedient d’ofici, el síndic o síndica de
Greuges de la Universitat Pompeu Fabra adoptarà les mesures d’investigació que
consideri necessàries. Podrà requerir la persona afectada per la queixa que faci les
al·legacions pertinents, que aporti la documentació necessària o que comparegui a
informar, i, si escau, podrà comunicar-ho als òrgans acadèmics o administratius afectats
i demanar-los-en informació. Aquests òrgans disposaran d’un termini de vint dies per
contestar.
2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra pot proposar a
l’autoritat o a l’òrgan afectat de la Universitat, en el marc de la legislació vigent,
fórmules de conciliació o d’acord que possibilitin una resolució positiva i ràpida de les
queixes. En el cas que una de les parts no admeti aquestes fórmules, haurà de motivar la
seva negativa.
3. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra disposarà d’un termini
màxim de quatre mesos per resoldre les queixes que li hagin estat formulades.
TÍTOL 5
De l’informe anual del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra
Article 12
El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra ha d’elaborar un informe
anual sobre la seva actuació. Aquest informe el presentarà en la primera reunió del
Claustre del curs acadèmic i, posteriorment, davant el Consell Social, i contindrà, com a
mínim, les dades següents:
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- el nombre i la mena de queixes formulades i d’expedients iniciats d’ofici;
- les queixes rebutjades, les que estiguin en tramitació i les ja investigades, amb el
resultat obtingut i, també, les causes que hi van donar lloc.
No han de constar en l’informe les dades personals que permetin la identificació pública
dels interessats en el procediment d’investigació, però sí que es podran esmentar els
òrgans administratius o acadèmics que puguin haver obstaculitzat les investigacions.
TÍTOL 6
De les relacions amb altres síndics de greuges o figures similars.
Article 13
El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra manté relacions de
col·laboració amb altres síndics de greuges o figures similars, tant del sistema
universitari com en general, en l’àmbit de les seves funcions. A aquest efecte, pot signar
convenis de col·laboració amb altres síndics, que hauran de ser ratificats pel Consell de
Govern.
Disposició derogatòria. Queda derogat el Reglament del Síndic de Greuges de la
Universitat Pompeu Fabra aprovat per acord de la Junta de Govern de 8 de març de
1995.
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