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1. PRESENTACIÓ
Siguin o no siguin injustes les situacions humanes que arriben al Síndic, l’informe anual
sobre les queixes i les consultes rebudes es pot interpretar com un recordatori, un
examen de consciència col·lectiu de la Universitat. En alguns aspectes, la vida
universitària sempre es pot millorar; es poden resoldre problemes de manera més
inclusiva; es pot fer esmena d’assumptes que han passat desapercebuts, etc. És a dir, que
hi ha temes, conductes i moments que s’han de considerar o tornar a considerar. Malgrat
aquest caire ingrat, una feina positiva de la figura del Síndic és la d’esperonar. La nostra
universitat és un campus d’excel·lència, i l’informe del Síndic al Claustre és un
recordatori per ser-ho encara més.
Aquest informe correspon al període que va del 6 de maig del 2014 al 6 de febrer del
2015, nou mesos; no compleix, doncs, l’any natural dels altres informes, amb motiu de
l’avançament del Claustre. Però, com sabeu, està reglamentat que hi hagi un informe
anual al Claustre. Aquest que es presenta conté, com sempre, les resolucions, els temes i
les orientacions donades a les queixes rebudes dins d’aquest període.
En cada informe anual hi ha queixes de persones que en algun moment pensen que els
seus drets no han estat respectats. Això no vol dir que tothom que arriba al Síndic pensi
que hi ha hagut una vulneració de drets; feliçment, no és així. Però sempre hi ha
persones que es troben en una situació que creuen que és injusta. I donar a conèixer
aquestes situacions que es generen en l’activitat universitària és l’objectiu de l’informe
del Síndic.
Les dades que mostren els gràfics de l’informe són prou clares. S’han adreçat al Síndic
74 estudiants de grau i 12 de postgrau; 4 membres del personal docent i investigador i 3
del personal d’administració i serveis. El Síndic rep més consultes i queixes dels
estudiants que no pas d’altres col·lectius, la qual cosa és lògica. La disminució de
queixes entre els postgraduats amb relació a l’informe anterior és deguda possiblement
—al marge de la reducció de mesos d’aquest període actual— al fet que l’Escola de
Màster i Doctorat porta ja un temps en funcionament i recull els dubtes i les dificultats
que es generen en aquest àmbit. Una altra dada remarcable és que, durant aquest
període, d’un total de 93 intervencions, les dones han acudit al Síndic més que els
homes: 51 versus 42.
Els assumptes relacionats amb la docència són 19, exactament igual als temes
econòmics. Malgrat que hi ha també temes d’avaluació (exàmens o qualificacions de
treballs de seminaris) que tenen relació amb la docència i que incrementen aquest àmbit
en 6 casos més. Això representa que els problemes econòmics que destacaven entre els
motius de les queixes fa dos anys són menys freqüents ara. Tendència que ja es va veure
en l’informe 2013-2014.
Durant aquests nou mesos, l’activitat del Síndic de Greuges ha estat semblant a la
d’altres anys; però això no vol dir que hi hagi repeticions. Cada informe es caracteritza
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per alguna nota que destaca entre els temes que arriben a l’oficina, la qual reflecteix un
aspecte rellevant de la vida de la UPF.
Hi ha 18 queixes i consultes relacionades amb la matrícula; principalment problemes
sorgits en l’automatrícula. Els neguits que generen els tràmits de matriculació es
concentren al juliol i al setembre, i són explicables. Els estudiants s’enfronten a
l’organització del seu curs i de les seves expectatives de formació de cara al futur, i
quan troben problemes —com no poder triar algunes assignatures, o bé deficiències en
la connexió a la xarxa, dificultats per escollir horaris, manca de previsions de situacions
familiars a la pàgina web, falta de reconeixement de certs beneficis, complicacions per
ser becaris, etc.—, aleshores recorren al Síndic. És veritat que les secretaries dels
centres ajuden els estudiants sempre que poden, però també és veritat que el tràmit de
matriculació, d’inscripció, d’ampliació o d’anul·lació, fet per l’estudiant sol, li genera
insatisfaccions molt sovint.
A la vista d’aquestes 18 queixes i consultes sobre matriculació, la idea clau d’aquest
informe podria ser la percepció d’un indici: la despersonalització en la vida
universitària, que pot incrementar-se cada any més i esdevenir un senyal dels temps
actuals. La tecnificació de molts aspectes que fins ara comportaven el tracte personal,
avui dia representa l’intercanvi entre una persona i un programa informàtic: l’ús d’una
aplicació en un moment en què, malgrat que s’hagi parlat prèviament amb un tutor,
l’estudiant es troba sol i no sempre hi ha un interlocutor quan el necessita. Aquestes
queixes que recull el Síndic de Greuges haurien de servir per millorar aquests moments
importants per als estudiants —inscripció en grups de classe, en assignatures, en
programes— i per arribar a no desconfiar en part de les facilitats que proporciona la
informàtica.
Les queixes sobre l’automatrícula fan considerar l’alliberament i la submissió que
representen les aplicacions informàtiques. Davant el programa de matriculació un
estudiant està en una situació difícil; es troba com si li manqués elecció, s’ha de cenyir
al que el programa li proposa i, sovint, sent que no li permet elecció suficient, que no li
exigeix reflexió personal sinó seguiment del que hi troba. No sempre passa això, però és
freqüent detectar en les queixes cert clima de tancament, d’ambient de soledat per part
de l’estudiant, i d’aquí el seu pas a presentar una queixa i se l’escolta.
La paraula clau de moltes queixes d’aquest informe seria l’aïllament en el qual es troben
molts dels que s’acullen al Síndic de Greuges. Només hi ha hagut una queixa
col·lectiva; gairebé totes són individuals i moltes mostren indicis de soledat.
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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, més curt de l’habitual per un avançament del Claustre, s’han atès
110 persones i s’han portat a terme un total de 93 intervencions, que correspondrien a
un tant per cent superior al de l’anterior període, el 2013-2014. Dins del còmput total
d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 88 sol·licituds, i 5 queixes estan en
procés, pendents de resolució. S’ha obert una queixa d’ofici, hi ha una queixa rebutjada
i dues de retirades (una d’individual i una altra de col·lectiva). S’han pogut resoldre
favorablement un 63% de les queixes presentades. La majoria de consultes s’han pogut
contestar i resoldre al 100% amb molta més rapidesa que les queixes. En alguns dels
casos, tot i no acceptar-les com una queixa i, per tant, no obrir l’expedient corresponent,
s’han complicat i ha calgut fer un seguit de gestions més pròpies d’una queixa per poder
solucionar els conflictes que presentaven.
Sobre les persones reclamants, destaquem el següent: el 80% dels casos són queixes o
consultes dels estudiants de grau (74); el 12%, d’estudiants de postgrau (12); el 4%, del
PDI (4), i el 3%, del PAS (3). Respecte al període anterior, augmenta en un 7% el
nombre d’estudiants de grau; en canvi, disminueix en un 12%, el dels estudiants de
postgrau; baixa un 2% el del PDI, mentre que el del PAS augmenta en un 2%. Pel que
fa al sexe, s’han adreçat al Síndic un 51% de dones i un 42% d’homes. Aquest any,
doncs, s’ha invertit el percentatge respecte al període anterior, en què van presentar més
queixes els homes. Destaquem que els temes en què hi ha més volum de queixes són els
relacionats amb la docència i amb l’economia, que empaten amb un 20,43% cadascun i,
seguidament, entra com el tercer tema de conflicte la matrícula, amb un 19,35%.
Pel que fa a les vies d’accés, el 73% de queixes i de consultes han entrat pel formulari
de l’Acollida del Síndic; l’11% s’han atès telefònicament; el 10%, per correu electrònic;
un 4% s’han lliurat en mà a l’oficina, i el 2% restant ha entrat pel Registre General. Tota
la informació i els gràfics que adjuntem es van tancar el 9 de febrer del 2015. 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
Són representatives les queixes sobre les beques. Cada any, el procés que comporten és
més llarg i més difícil. S’ha de consultar primerament amb l’AGAUR la possibilitat
d’obtenir una beca; se sol·licita quan s’obre la convocatòria ministerial, que sempre
coincideix amb el període de matriculació; es resolen al llarg del curs, al gener o al
febrer; després, els diners han d’arribar de Madrid, i es poden cobrar al juliol, una
vegada l’estudiant està matriculat del curs següent. Això fa que la UPF no rebi tampoc
els diners de les matrícules i que els estudiants hagin d’avançar, en alguns casos, els
diners, el que representa greus dificultats per a alguns estudiants amb beca. Són
aquestes darreres les que arriben al Síndic.
Són il·lustratives les queixes de bons estudiants que han vingut a la UPF mitjançant un
trasllat d’expedient a cursar una doble titulació i es troben que, per no ser coincidents
els plans d’estudis de la universitat d’origen amb el pla d’estudis de la UPF, no poden
avançar assignatures de segon curs perquè no tenen assolit el 50% dels crèdits de primer
curs, malgrat que hagin tingut excel·lents qualificacions en el pla d’estudis de la
universitat de la qual provenen. Això demanaria una flexibilitat i una consideració
especial per als expedients que siguin d’estudiants de fora que hagin superat el 50% dels
crèdits de la seva primera universitat, tal com és la norma a la UPF.
També generen queixes les taxes que s’han de pagar quan hi ha canvis d’estudis que
comparteixen assignatures. Hi ha graus a la UPF que comparteixen assignatures, però
aquestes assignatures es consideren específiques de cada pla d’estudis. Els estudiants no
poden entendre que s’hagi de pagar una taxa per assignatura quan són les mateixes,
quan han estat impartides pels mateixos professors en els mateixos grups i en el mateix
horari; en diferents estudis, però. És aquesta exigència una interpretació restrictiva del
Decret de preus públics, que no es fa només a la UPF sinó que està estesa a totes les
universitats.
Són també destacables les queixes que generen les pràctiques, siguin o no reconegudes
acadèmicament. Els convenis, els canvis en les empreses impossibles de preveure per la
UPF, el caire internacional d’algunes, etc., compliquen la realització, el reconeixement
en crèdits i el temps que se’ls ha de dedicar.
Les queixes i les consultes del PDI i del PAS sempre tenen un caire molt individual i,
pel fet de ser poques, no se’n poden treure generalitats.
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2.1.2. Quadre de queixes i de consultes ateses
Període 2014-2015
TEMES

GRAU

Absències del PAS
Absències del PDI
Beques
Campus (espais)
Compulses
Claustre
Docència

Centres

Centres adscrits

Departaments

IDEC
Econòmic

Centres

Centres adscrits

SGA

PDI

RECERCA

IDEC

S. General
Exàmens
(cinquenes
convocatòries, projectes)
Expedient disciplinari
Recuperacions de seminaris
Informàtica
Intercanvis i mobilitat
Llengua (PEI)
Maltracte, protocol,
discriminació
Matrícula
Progressió
Títols

TOTALS

POSTGRAU

PDI

PAS
1

1
2
2

DONA

TOTALS

1
1

11

1
1
2
2
1
2
19***

2
2
1

1
17

2

1
2
8

15

4

11

8

19***

5

4

1

5

1
1
3
1
3
4

1
1
2

4

3
1
3
2

1
1
5
1
3
6

3
1
2

15
1
2

18***
2
4

42

51

93

1

2

1

16
2
1

2

74

12

1

3

4

3

93 intervencions acceptades
1 queixa rebutjada
2 queixes retirades (una individual i una altra de col·lectiva)
1 intervenció d’ofici
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HOME

2.1.3. Gràfics. Els expedients i la seva classificació
A continuació, després d’unes comparacions que informen dels set períodes consecutius
del mandat de la síndica, desenvoluparem amb gràfics el que ens indica el quadre que
els precedeix.

Gràfic comparatiu
Actuacions del Síndic en els set
períodes de mandat

103
91

88

48
22
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91

93

Gràfic comparatiu
% de casos resolts positivament
68%

63%

56%

55%

52%

50%

43%
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Temes més rellevants del període
2014-2015
19

1. Docència (20,43%)

19

2. Econòmic ( 20,43% )

18

3. Matrícula (19,35%)

Altres (39,79%)
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Vies d'accés al Síndic de Greuges
68

Formulari Acollida del Síndic (73%)
Telèfon (11%)
Correu electrònic (10%)

10
9

Presencial (4%)

4

Registre General (2%)

2

Tipus de queixes i consultes
Individuals, 92
Rebutjades, 1

Col·lectives, 1
Retirades, 2
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D'ofici, 1

Temes dels estudiants de grau
Títols

1
2

Progressió

16

Matrícula
3

Llengua
Intercanvis

1
3

Informàtica
Expedient disciplinari

1
6

Exàmens i seminaris

15

Econòmic

17

Docència
4

Discriminació
Claustre

1

Campus (espais)

2

Beques

2
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Informe 2014-2015
Síndic de Greuges

Temes dels estudiants de
postgrau
Títols

3

Matrícula

2

Econòmic

4

Docència

Compulses

2
1

13

Informe 2014-2015
Síndic de Greuges

Temes del PAS i del PDI
Absències (PDI)

1

Absències (PAS)

1

Claustre (PAS)

1

Discriminació (PDI)

1

Discriminació (PAS)

1

2

Informàtica (PDI)
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Temes dels serveis generals
de la universitat

15

Econòmic (SGA, PDI, IDEC, recerca,
S. General)

5

Informàtica

3

Llengua

2

Beques i títols
Intercanvis i mobilitat
Compulses
Claustre
Campus (espais)

1
1
1
1
1

Absències del PAS

1

Absències del PDI
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Reclamants
74

Estudiants de grau (80%)

Estudiants de postgrau(13%)

PDI (4%)

PAS (3%)

12

4

3

Estadística per sexe
Dones (51)

Homes (42)

45%
55%
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2.1.4. Les resolucions
Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 567/14
Instat d’ofici davant un correu electrònic de pesca electrònica (phishing) amb l’adreça
sindica@upf.edu
______________________________________________________________________
Data d’inici: 7-3-2014
Data de tancament: 8-7-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. El dia 3 de març del 2014 es rep un correu electrònic a l’adreça sindica@upf.edu amb
un remitent que és un professor de la UPF i que diu el següent:
“Adjunto es un documento importante para que usted pueda ver. Lo subido
vía segura google doc descargar el archivo doc y firman con su correo
electrónico tras la descarga para ver el documento.”
El missatge té aspecte de pesca electrònica i el dia 11 de març del 2014, la síndica truca
al professor per preguntar-li sobre el missatge, i aquest li confirma que ell no l’ha
enviat, però que ha rebut altres comunicacions sobre el tema. Que sembla que tampoc
no hi ha incorporat un virus.
II. La síndica decideix investigar aquest tipus de missatges i obre una queixa d’ofici. Es
posa en contacte amb la persona del Servei d’Informàtica encarregada d’aquest tema i li
demana una entrevista per saber l’abast d’aquest tipus de missatges i les seves
repercussions.
El dia 13 de març del 2014 la síndica es reuneix amb la persona responsable d’aquesta
àrea d’Informàtica. La conversa és profitosa i queden que el Servei d’Informàtica farà
un informe sobre la seguretat del correu electrònic a la UPF.
III. L’informe rebut diu el següent:
Sobre el cas de pesca electrònica a un correu Gmail.com particular d’un professor de la
UPF.
● El 7-3-2014 a la tarda es rep un correu electrònic d’un altre professor on diu que ha
rebut un missatge de correu electrònic sospitós i que el reenvia.
● El correu electrònic que adjunta conté un formulari on es demana l’adreça de correu
electrònic i la contrasenya.
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● Quan el miren, veuen que és un cas de pesca electrònica i que està signat amb les
dades de la UPF d’un professor, però que en realitat s’està enviant des d’una adreça de
Gmail i no des d’una adreça upf.edu.
● A partir d’aquí activen el procediment d’actuació que tenen establert per a aquests
casos i immediatament avisen el personal de gestió externa (front-office) del Poblenou
perquè parli amb el professor i li expliqui que ha caigut en un cas de pesca electrònica i
que estan utilitzant les seves dades per enviar SPAM i practicar pesca.
● Com en el cas d’aquest professor, també s’havia enviat un missatge a l’adreça de
correu electrònic sindica@upf.edu, des de la qual es va contestar el formulari
proporcionant la contrasenya del compte als emissors dels missatges de pesca
electrònica.
Procediment d’actuació en cas de pesca electrònica
Quan un usuari de correu electrònic en remet un de “sospitós”, el primer que es fa és
demanar la capçalera smtp del missatge. Amb aquesta capçalera de seguida es veu si
l’origen del missatge és de qui sembla venir (és un missatge suposadament vàlid) o si és
d’un altre emissor. A partir d’aquí:
● Cas 1: el missatge ve d’una adreça falsejada.
El primer que es fa és posar l’adreça que origina el missatge a la “llista negra” per aturar
futurs enviaments. Si l’adreça és d’un domini conegut, per exemple d’una altra
universitat, s’avisa l’administrador del seu sistema de correu electrònic. Si és de Gmail,
Yahoo, etc., s’omplen els formularis adients per fer la “denúncia”.
● Cas 2: el missatge ve d’una adreça coneguda, però que sembla sospitós.
Això significa que poden haver “pescat” les dades al propietari de l’adreça i que estan
enviant missatges en el seu nom.
Es posen en contacte amb el remitent per comprovar si ha estat ell qui ha enviat el
correu. Si no és així, l’avisen del cas i li recomanen canviar-se la contrasenya de
seguida.
● En tots dos casos analitzen el contingut del missatge per continuar prenent mesures.
Si al missatge hi ha un enllaç o un formulari, es posen en contacte amb el propietari del
formulari o del domini on està hostatjat per demanar que el donin de baixa tan aviat com
sigui possible.
● Si els intents de pesca es repeteixen, envien un missatge d’advertència a tots els
usuaris i publiquen un avís al Campus Global amb el mateix contingut.
L’informe inclou l’exemple de missatge, dóna les adreces electròniques a tots els
campus i edificis de la UPF. També suggereix poder trobar més informació i mesures de
defensa contra la pesca electrònica als enllaços següents:
http://seguridad.internautas.org/html/451.html
http://www.microsoft.com/latam/seguridad/hogar/spam/phishing.mspx
18
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Pesca_electrònica
Què pot fer la UPF perquè això no passi?
Tots els sistemes de correu al món són possibles víctimes d’atacs de pesca electrònica.
Actualment, el servei de correu del domini @upf.edu es proveeix des de l’empresa
Google, que té un dels sistemes de detecció d’aquest tipus de missatges més potents. No
obstant això, tot i que els algorismes de detecció es van millorant de manera contínua,
sempre és possible que hi hagi casos que s’escapin als automatismes, donat que els
malfactors també van trobant maneres de saltar-se les proteccions.
Realment, la millor protecció és conscienciar els usuaris que des de la UPF no els
demanaran mai per correu electrònic la seva contrasenya.
Accions suggerides per al cas del correu electrònic de la síndica
● Canviar la contrasenya del compte sindica@upf.edu.
● Tornar a posar algun avís al Campus Global, per recordar que la UPF mai no
demanarà entrar l’usuari i la contrasenya per correu electrònic.
● Enviar un altre correu electrònic als usuaris recordant-ho.
La síndica agraeix l’informe fet pel Servei d’Informàtica. No ha de canviar la
contrasenya perquè no observa cap altre correu sospitós.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix que de tant en tant es posi algun avís al Campus Global per informar que
la UPF mai no demanarà entrar l’usuari i la contrasenya per correu electrònic i que es
faci atenció amb els missatges de pesca electrònica que poden arribar als correus
particulars que no siguin del domini upf.edu, atès que poden contaminar les adreces
upf.edu.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 568/14
Instat per una pregraduada que va ser baixa per malaltia i li demanen recàrrecs en la
matrícula per continuar els seus estudis
______________________________________________________________________
Data d’inici: 11-3-2014
Data de tancament: 8-7-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que va començar a estudiar un grau de la UPF el curs 2011-2012 i
que, per raons mèdiques, va haver de deixar d’estudiar. En voler reincorporar-s’hi no
tenia els 30 crèdits per poder continuar i li van demanar documentació nova. Tot havia
procedit amb normalitat i el mes de març del 2014 es va poder matricular sense
problemes per continuar el tercer trimestre.
El problema sorgeix a l’hora de fer els pagaments. Li comuniquen que haurà d’abonar
1.596,66 € en concepte de les quatre assignatures que farà en aquest tercer trimestre, ja
que es considera la matrícula com una segona convocatòria a més de pagar els 60
crèdits de primer curs com a norma general de la UPF.
L’estudiant ho troba injust, ja que no va deixar d’estudiar per pròpia voluntat; ni tan sols
va suspendre, ja que no es va presentar als exàmens del tercer trimestre excepte a les
assignatures que té pendents del primer i segon trimestre.
Continua exposant que haurà de pagar una segona convocatòria per tots els crèdits
d’aquest curs, en el qual únicament farà quatre assignatures en segona convocatòria, el
que vol dir que el pròxim curs haurà de pagar una tercera convocatòria de les
assignatures de primer i segon trimestre, novament. Això representaria unes despeses de
matrícula de 3.206,53 €. Aquest preu s’hauria de pagar sense haver suspès cap
assignatura durant aquest curs, ja que no es va presentar.
Sol·licita si el Síndic de Greuges pot fer alguna cosa pel seu cas en particular i ajudar-la
a tornar a estudiar amb normalitat.
II. La síndica té els correus que Gestió Acadèmica li va enviar el 4 de febrer del 2014
informant-li que el termini per a aquestes reclamacions acabava el mes de setembre del
2013, i la seva resposta del 5 de març del 2014. També envia un correu de la vicedegana
de la seva Facultat instant-la a continuar i felicitant-la per la seva reincorporació.
L’estudiant envia també l’informe mèdic i la data d’alta de la seva malaltia. La síndica li
aconsella que presenti una al·legació enviant també aquesta documentació que ha enviat
a la síndica.
III. L’expedient es pot tancar perquè el 13 de març del 2014 l’estudiant rep una resposta
del Servei de Gestió Acadèmica favorable a la seva demanda.
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En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient amb una resolució favorable.
COMENTARI
L’estudiant no va explicar al Servei de Gestió Acadèmica (SGA) el que va exposar a la
síndica. L’SGA ha de rebre informació acurada i, si pot ser, documentada per resoldre
les peticions que li arriben.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 569/14
Instat per un estudiant que no pot presentar la seva renúncia a una avaluació perquè va
rebre amb retard les qualificacions de pràctiques
______________________________________________________________________
Data d’inici: 18-3-2014
Data de tancament: 9-7-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que el 17 de març del 2014 va ser informat que la seva nota de la
part pràctica d’una de les assignatures que feia era un insuficient. El pla docent de
l’assignatura indica clarament que si la part pràctica de l’assignatura no rep una
qualificació de suficient, no es tindrà dret a l’avaluació final. L’avaluació final té lloc el
mateix dia que presenta la seva queixa, el 18 de març del 2014. La queixa gira sobre la
manca de directrius en aquesta assignatura, que permet que 24 hores abans de
l’avaluació final es publiquin les condicions per presentar-se a examen. L’estudiant diu
que les molèsties causades són força importants, tenint en compte que ha dedicat un
període d’estudi important per passar l’avaluació final. A més, la tardança de les notes
de pràctiques li ha originat un altre problema important: el fet que no li ha permès
renunciar a l’avaluació, ja que el termini de renúncia acabava el dia 14 de març. Així,
doncs, el problema és doble, la tardança de les notes no li ha permès assistir a
l’avaluació final i tampoc no li ha permès fer la renúncia a l’avaluació. Segons la seva
opinió, el professor de pràctiques, deixant de banda si és justa o no la nota, hauria
d’haver fet conèixer als estudiants amb una qualificació insuficient els fets per tal que
poguessin fer la corresponent renúncia, així com evitar les possibles molèsties
ocasionades per no poder assistir a l’examen. L’estudiant ha intercanviat correus
electrònics amb el responsable de la part pràctica de l’assignatura i les respostes
obtingudes han estat gairebé còpies de la normativa. A més, quan ha demanat
explicacions sobre aquest retard, el professor responsable no li ha donat cap resposta.
Sol·licita un aclariment i que es pugui acceptar com a dins de termini la seva renúncia a
l’avaluació de l’assignatura.
II. La síndica demana a la secretaria del centre un informe sobre els terminis i les dates
de la qualificació de les pràctiques de l’assignatura en qüestió, informe que rep el 21 de
març del 2014, en el qual es confirma que el termini per sol·licitar la renúncia del segon
trimestre és anterior a la data en la qual ha rebut la qualificació dels seminaris i també la
informació que facilita l’estudiant, indicada en el PDA, punt número 5. Avaluació de
l’assignatura, per la qual cosa es valora positivament la petició fora de termini i, per
tant, s’autoritza la renúncia a l’avaluació de l’assignatura.
La secretaria introduirà a l’expedient la renúncia a l’avaluació en el moment que tingui
les dades de l’estudiant.
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En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient favorablement i es recomana a l’estudiant que passi per la seva
secretaria de centre, si és que no hi ha passat encara, i se suggereix al degà del centre
informar d’aquesta resolució al professor responsable.
COMENTARI
Poso de relleu la diligència de la secretaria de centre en la resposta donada.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 570/14
Instat per un estudiant que demana l’anul·lació de la matrícula amb efectes acadèmics i
econòmics
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-4-2014
Data de tancament: 9-7-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que és a l’atur, sense cap ingrés econòmic. En aquesta situació no
pot fer-se càrrec de la matrícula ni fer el seguiment de la docència. Per això està decidit
a anar-se’n a l’estranger. Ha demanat dues vegades l’anul·lació de la seva matrícula,
suggeriment que li van fer al PIE, atès que no vol quedar com a morós.
La resposta que va rebre les dues vegades va ser negativa (18 de febrer i 18 de març) i
se li demanava el pagament per no patir més increments en els 3.779 euros per al primer
curs d’un grau.
Sol·licita que es tingui en compte la situació personal d’atur i acompanya la seva
sol·licitud d’un certificat emès pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el qual
s’indica que no percep cap prestació.
II. La síndica rep l’estudiant (3 d’abril del 2014), que li torna a explicar el mateix del
seu primer escrit, però també que la matrícula a la UPF l’ha feta en tant que segon
estudi, ja que és llicenciat per una altra universitat i, pensant que podia trobar una feina
a Barcelona a mitja jornada, es va matricular en un grau de la UPF que pogués
beneficiar-lo en la seva formació. En el moment en què aquesta feina a Barcelona no
s’ha fet efectiva ha quedat a l’atur i en una situació de precarietat econòmica. Ha
presentat recurs de reposició, del qual espera la resposta.
III. La síndica li explica que el Decret de preus públics (9 de juliol del 2013) regla com
les universitats han de gestionar el preu de les matrícules i que ell no ha seguit cap de
les indicacions, principalment la que limita la sol·licitud d’anul·lació a ser feta abans del
23 d’octubre del 2013. Ell no ho va fer fins que no li van reclamar el pagament del
primer i del segon termini.
El 9 de maig, l’estudiant li envia la resolució del rector de la UPF, amb la qual es tanca
aquest expedient.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
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COMENTARI
Aquest estudiant es troba en una situació social difícil, després d’haver treballat uns
anys en la seva especialitat, per la qual cosa la seva percepció de la situació és encara
més punyent.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 571/14
Instat per una estudiant que es queixa dels horaris establerts en un grau de la UPF i
sol·licita que es puguin canviar
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-4-2014
Data de tancament: 22-7-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que li agradaria formular una crítica sobre els horaris d’aquest curs
de segon de grau. Ella és encara estudiant de primer i ve i torna cada dia des d’una
població que es troba a més de 40 km de distància. Ha consultat els horaris de segon i
creu que els de tarda que es fan no són adequats per a molta gent que viu fora de
Barcelona. Compta amb el suport de més gent que cada dia agafa el transport públic per
venir i que està d’acord en el fet que un horari de tarda els perjudica, ja que els fa arribar
molt tard cada dia a les seves llars. Creu que, a més, això fa baixar el rendiment dels
estudiants. Per tant, vol demanar si es podria considerar aquest fet de cara a elaborar els
horaris de segon curs del pròxim any amb l’objectiu que els estudiants amb aquesta
casuística no es vegin tan perjudicats i puguin tenir un rendiment millor.
La seva sol·licitud té la finalitat que la facultat modifiqui horaris o que tingui en compte
els alumnes que vénen de fora i poder arribar a un acord que representés un benefici per
a tots els estudiants, que ajudés a augmentar així també el rendiment en l’estudi.
II. Aquest tipus de queixa per part d’estudiants de la mateixa facultat és freqüent en el
registre del Síndic de Greuges.
La síndica parla amb l’estudiant per telèfon per tal de saber si ha fet cap gestió a la seva
facultat que li hagi estat denegada. L’estudiant és de primer curs i no sabia ni tan sol on
era la secretaria del seu centre. La síndica li explica que primer ha de fer gestions al seu
estudi i que si continua pensant que ha rebut una resposta no conforme a dret, que torni
a presentar la seva queixa. També se li diu que, malgrat que no sigui una queixa, sinó
una sol·licitud, es farà arribar la seva resolució al degà de la seva facultat perquè estigui
al corrent d’aquest desig.
III. A data d’avui, l’estudiant no ha tornat a posar-se en contacte amb la síndica.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
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COMENTARI
Un tema com aquest va sortir també en una moció discutida en l’últim Claustre, el dia 5
de juny del 2014.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 572/14
Instat per una professora que es queixa d’haver rebut tractes diferents i d’una gestió
deficient en el permís de maternitat
______________________________________________________________________
Data d’inici: 25-4-2014
Data de tancament: 22-7-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La professora exposa la situació amb la qual s’ha trobat amb el Servei de PDI de la
UPF, respecte de la informació facilitada i, possiblement, també del càlcul fet sobre els
drets o les possibilitats de reducció d’hores de docència i dedicació arran d’una
maternitat.
Quan feia ja uns mesos de la seva reincorporació, va ser conscient que potser hi havia
hagut algun error o un greuge en els càlculs fets. Va exposar el tema al Servei de PDI i
va sol·licitar que li aclarís alguns aspectes; però no ha arribat a obtenir cap resposta.
No té clar que hagi de fer una queixa formal a la síndica de Greuges de la UPF perquè
tampoc no té clar quin o quins han estat exactament els errors; no sap ni si hi ha alguna
solució, ni si pot arribar a ser contraproduent que presenti una queixa. Però també està
convençuda que les coses no s’han fet bé, i per això li agradaria poder parlar-ho amb la
síndica i demanar-li la seva opinió sobre els fets i sobre la manca de resposta i, per tant,
d’informació, amb la qual s’ha trobat.
II. La síndica rep la professora el dia 29 d’abril al seu despatx, on li detalla els punts de
com va ser el seu permís maternal i la seva reincorporació a la docència. En aquesta
reincorporació no va tenir reducció, com sí que l’havia tingut en un altre permís per la
mateixa causa.
Un dels punts de la gestió, insuficient al seu parer, van ser diferents informacions que va
rebre al juliol del 2012 i al juny del 2013, quan li van dir que s’hagués pogut reduir 80
hores, quan ella se’n va reduir 50. Al curs següent, una altra companya en situació
similar va allargar el seu permís amb una reducció del 50% durant aquest mateix curs
2013-2014.
També puntualitza que la pàgina web de la Universitat sobre permisos no explica la
normativa que s’aplica i que, per tant, no hi ha transparència.
La professora pensa que aquest tema és prou sensible, ja que toca el Pla d’Igualtat de la
UPF, i no convé que hi hagi tractes diferents.
III. La síndica també veu que és un tema sobre el qual s’hauria de tenir informació clara
i a l’abast de tothom. A partir d’aquí, convoca el cap del Servei de PDI perquè li informi
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sobre el tema el dia 29 de maig del 2014. El cap del Servei situa el permís de la
professora en el temps. La maternitat va tenir lloc l’abril del 2012 i la normativa va
canviar, de manera que al començament de curs, el mes de setembre, la docència de tots
els professors va augmentar. La normativa de la seu electrònica recollia disposicions del
2008 sobre permís de maternitat i paternitat, i l’acord del Consell de Govern de 20 de
juny del 2012 sobre incrementació de la docència per ser efectiu durant el curs 20122013. Des d’aleshores no s’ha aprovat un acord per poder aplicar al PDI quan gaudeix
d’un d’aquests permisos. El cap del Servei diu que en el proper Consell de Govern
possiblement s’aprovarà. Aquesta nova normativa torna a considerar les 80 hores de
reducció en aquest tipus de permís. Fins ara la reducció del 50% d’horari en la
reincorporació s’ha fet acompanyat de reducció de sou.
La síndica fa veure al cap del Servei de PDI que una llarga carta de la professora de data
16 de desembre del 2013 no havia tingut resposta, cosa que ell reconeix per la raó que la
normativa de la nova aplicació estava pendent d’aprovació.
IV. La síndica consulta els acords del Consell de Govern i el cap del Servei de PDI,
sense arribar a cap novetat. Encara a data d’aquesta resolució no s’ha aprovat.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
La professora no ha estat tractada pel que fa al seu permís fora de la normativa, però hi
ha hagut diferències respecte al permís d’altres companyes per causa de les dates en què
s’han produït les diferents maternitats i els canvis en la normativa i en la docència.
Se suggereix al Servei de PDI que la carta de la professora sigui resposta amb una
informació acurada, tot dient que hi ha una normativa acordada i ja posada en efectiu,
malgrat que la seva aprovació estigui encara pendent. També fora convenient informar
sobre el tema de permisos a la web.
COMENTARI
Aquests canvis de normativa, explicats sempre per la situació crítica en què es troba la
nostra societat, produeixen neguits i suspicàcies entre el personal afectat.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 573/14
Instat per una estudiant davant d’una informació dolenta sobre la seva matrícula
______________________________________________________________________
Data d’inici: 21-5-2014
Data de tancament: 22-7-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant va matricular-se de les assignatures de quart curs i d’algunes de tercer
quan va tornar d’Erasmus. L’estudiant diu que a la secretaria del seu centre li van dir
que no es preocupés, que un cop superats els crèdits del primer trimestre, ja en tindria
prous per poder fer les assignatures del tercer que volia fer. No li van dir en cap moment
que hagués de tornar a fer la matrícula per a aquestes assignatures i ella va interpretar,
pel que li van dir, que un cop superats els crèdits, es faria efectiva la matrícula. I així ha
estat aparentment amb altres assignatures. Però resulta que a data de la queixa li han
comunicat que no consta com a matriculada en una de les assignatures que li
interessaven i que ja estava enmig del trimestre amb treballs entregats i amb el
seguiment del curs. Sol·licita que se la matriculi de l’assignatura, tot i que es troba fora
de termini.
II. La síndica pregunta l’estat de la matrícula d’aquesta estudiant a la cap de la secretaria
del centre que s’informa i li envia la relació de fets que la secretaria ha mantingut amb
aquesta estudiant:
–Durant el tercer trimestre del curs 2013-2013 l’estudiant va gaudir d’una estada
d’intercanvi internacional. Les qualificacions obtingudes no es van poder incorporar al
seu expedient fins a finals d’octubre perquè li mancaven dues notes i això va fer que la
matrícula del curs 2013-2014 es fes des de secretaria, ja que el període ordinari
d’automatrícula ja havia finalitzat.
–En data 14 d’octubre informen a l’estudiant que, de les assignatures que demana
homologar, n’hi ha tres que pertanyen a quart curs i que, atès que li manquen 6 crèdits
per arribar al mínim de crèdits superats de tercer curs no tenia la progressió a quart i
l’haurà de demanar de manera extraordinària per a aquestes tres assignatures.
–En data 5 de novembre envien a l’estudiant la còpia de la matrícula 13-14 que li ha
gestionat la seva secretaria i l’informen de la incidència que troben amb l’assignatura
objecte de la queixa i com es pot resoldre. El correu electrònic diu:
“Et passo la matrícula del curs 13-14 en document adjunt.
T’informo que l’assignatura no l’hem pogut matricular perquè ja superàvem
el màxim d’assignatures optatives matriculables a 3r. curs.
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Quan tinguis els 39 crèdits de 3r. curs superats, llavors podràs demanar
ampliació de matrícula per a aquesta assignatura, és a dir, quan es tanquin
les actes del primer trimestre, al gener.”
III. L’estudiant estava informada per escrit i advertida de com havia de matricular
aquesta assignatura, i no pot al·legar informació dolenta.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
COMENTARI
Oblits com aquest de l’estudiant són jutjats com a informació deficient. L’arxiu de la
secretaria del centre aclareix en aquest cas la informació rebuda. Demanar augment de
matrícula és un pas que s’ha de fer conscientment.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 574/14
Instat per un jove professor amb tasques de recerca que es veu acomiadat
______________________________________________________________________
Data d’inici: 26-5-2014
Data de tancament: 9-9-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’escrit d’un professor amb tasques de recerca exposa que es dirigeix al Síndic de
Greuges a causa de l’actitud del seu cap, que situa el jove professor en una posició
desfavorable i que pot constituir vulneració de drets susceptibles d’empara.
L’escrit detalla que els recels van començar el 2013 quan ell va intentar signar com a
únic tutor un treball de fi de grau, i que a començament del curs 2013-2014 el tracte
amb l’investigador principal (IP) va esdevenir fred, amb actituds d’indiferència i
respostes dures per part d’aquest. Tanmateix, el jove doctor va continuar la recerca al
grup amb feines relacionades amb altres grups, encarregades per l’IP, i propostes d’un
experiment pilot per part del jove doctor, els resultats del qual es van demanar al mes de
gener del 2014 com si hagués estat en ferm. Aquest malentès, a judici del jove doctor, li
va representar la prohibició de continuar els experiments i de treballar en recerca, i va
ser aleshores quan va rebre també l’anunci que no se li renovaria el seu contracte anual.
És a partir d’aquest moment que se sent aïllat de la resta del grup i segregat de les
reunions. El 4 de març del 2014 manté una reunió amb l’IP per tal d’aclarir la situació.
La seva proposta de repetir uns experiments no rep aprovació, i les publicacions
derivades queden aturades, ja que a criteri de l’IP no es poden publicar en la forma
actual. Després de sis anys no té encara un article com a “corresponding author”, la qual
cosa li preocupa.
II. La síndica manté una entrevista amb l’agreujat el 29 de maig del 2014, en què aquest
reitera el que exposa en el seu escrit de queixa i manifesta el seu interès perquè se li
reconegui l’autoria dels articles que té finalitzats, exposa la responsabilitat que ha tingut
ell en la marxa del grup durant els darrers sis anys i l’aïllament que viu ara dins del grup
i, davant l’anunci que no se li renovarà el contracte com a professor, manifesta que se
sent còmode en la docència i que li agradaria poder continuar en aquesta feina a la UPF.
La síndica veu que aquest desig no és una qüestió de la seva competència. El reclamant
lliura a la síndica la impressió d’una pantalla d’ordinador en què es convocava una plaça
de professor per al curs 2014-2015 amb el seu mateix perfil.
La síndica parla amb el director del seu departament, el qual ja està assabentat del tema
i interpreta el cas laboralment, coneix la bona feina docent del professor. Aclareix que
l’anunci va sortir per una errada administrativa i que ja està retirat. Queden que
mantindran converses per tal de solucionar aquesta qüestió de la manera més raonable
possible.
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III. La síndica parla amb l’investigador principal el 26 de juny del 2014. Li exposa els
sis anys que ha estat el jove investigador en el seu grup, i que ha coincidit amb ell fins
als últims 12 mesos. Els problemes de relació, al seu judici, provenen del jove
investigador, que no mostra facilitat de col·laboració amb altres membres, malgrat que
l’IP no va tenir problemes amb ell i que pensava poder ajudar-lo a ser permanent.
Tanmateix, la seva presència més directa en la recerca a partir d’un moment i les
queixes d’alguns predoctorats, així com algunes absències i faltes, li fan desconfiar del
rigor del jove investigador en la recerca. El fet que no hagi sabut captar nous projectes
és un tema negatiu més per prescindir dels seus serveis i no renovar-li el contracte.
Lliura a la síndica l’explicació que li ha fet al cap de departament en data 30 de maig del
2014.
IV. La síndica demana altres informacions, particularment a dues persones que coneixen
el grup de recerca i que li semblen poc implicades personalment en el tema i una mica
allunyades dels que estan a l’entorn de l’investigador principal o que per qüestions de
solidaritat podrien donar suport al professor que fa la reclamació. Aquestes persones
confirmen l’ambient que es respira al grup i el fet que les línies de recerca no es
discuteixen habitualment. La síndica rep també comunicacions no sol·licitades de
persones amb càrrecs a la Universitat que mostren interès per aquest cas sense tenir-ne
informació que els hagi vingut per la síndica. Aquest aspecte és nou en el
desenvolupament de les queixes rebudes en la seva oficina.
V. La síndica manté converses telefòniques i dues entrevistes més amb els dos
implicats, en les quals sembla tancar-se el tema de manera no totalment satisfactòria
però que pot servir per corregir a la UPF alguns aspectes en la política de contractació
de la figura de jove professor docent i investigador a la vegada. Les reflexions sobre el
que planteja aquest cas són diverses i de solució no fàcil, ja que sobrepassen
l’autonomia universitària. Els responsables del professorat i de la recerca, malgrat
conèixer-ne la dificultat i ser-ne conscients, haurien d’intentar-ho.
a) La manca d’avaluació interna de la recerca com sí que n’hi ha de la docència. La
recerca només s’avalua externament, i atenent el nombre de publicacions en
revistes o editorials reconegudes i de patents. S’hauria de fer restrictiva la
signatura de les sol·licituds de projectes de recerca per part del vicerector
corresponent.
b) La preeminència en alguns departaments de la recerca sobre la docència en el
manteniment del professorat, requisit que hauria de ser explícit en alguna
normativa.
c) Aquest tipus de professor investigador signa contractes anuals, però després
també se l’implica en projectes de recerca i en grups reconeguts de recerca que
s’aproven en general per a períodes de dos, tres o més anys.
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En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana que el tema d’un conflicte sorgit en aquest marc entre un jove doctor i un
investigador principal es tanqui amb reconeixement de la tasca feta durant sis anys pel
professor a la UPF, tant en docència com en les seves línies i mètodes de recerca, de
manera que pugui continuar la seva carrera dins la normativa d’acreditacions actuals; i
se suggereix que les publicacions que el jove doctor té finalitzades puguin ser avaluades
pel director del seu departament amb l’assessorament que cregui adient. Se suggereix
també a l’investigador principal que col·labori de la millor manera possible en la
continuïtat dels investigadors en el si del grup.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 575/14
Instat per un estudiant sobre un possible canvi de calendari en les avaluacions
______________________________________________________________________
Data d’inici: 21-5-2014
Data de tancament: 19-9-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. Un estudiant d’un centre adscrit exposa la seva queixa. Comenta que va posar-se en
contacte amb el coordinador del seu estudi; però, veient que no ha tingut resposta, s’ha
posat en contacte amb la cap d’estudis i també l’està esperant, i vol solucionar aquest
tema al més aviat possible.
Es va adonar la setmana anterior que un examen li coincidia amb unes colònies on
treballarà de monitor. Va parlar amb el professor de l’assignatura per si podia fer alguna
cosa per canviar el dia de l’examen, però les ordres de la direcció eren que no es pot
canviar la data establerta d’un examen final. Atès que està fent una carrera en la qual els
estudiants poden treballar durant l’estiu, en casals, en campus, en colònies, etc., li
estranya que no pugui treballar del que probablement serà el seu futur com a monitor de
lleure, ja que els escolars acaben el curs el dia 22 de juny, i després de Sant Joan ja
s’apunten a fer activitats extraescolars, que és el seu treball, i tanmateix l’ajuda a pagar
la matrícula universitària.
Sol·licita canviar la data d’examen, i posar-la dins de la data acadèmica escolar, és a dir,
abans del dia 22 o 23 de juny per tal de poder assistir a les colònies i poder pagar els
estudis del seu futur. Enguany, a més, ja té una feina compromesa amb una escola per a
aquestes dates.
II. La síndica, atesa la imminència de les dates, parla amb l’estudiant el dia 22 i queda
que si són més companys els que tenen el mateix problema que torni a sol·licitar-ho. Al
mateix temps parla amb la direcció del centre, i li diuen que, efectivament, hi ha hagut
aquesta sol·licitud però que no s’ha pogut concedir per a aquest curs, ja que el dia
estava publicat des de l’inici de curs i tothom n’estava assabentat; el tema, però, havia
estat discutit en la Junta de Direcció del centre i havien decidit que ho tindrien en
compte per a altres cursos, ja que reconeixien que l’objectiu específic dels estudis
trobava realització en aquestes activitats d’estiu.
III. La síndica torna a parlar per telèfon amb l’estudiant, que espera poder arreglar
d’alguna manera la dificultat que li suposa la data d’examen.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent

35

Informe 2014-2015
Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient tot suggerint que el centre consideri el canvi de les dates
d’exàmens finals de curs d’aquests estudis per als cursos successius.
COMENTARI
Convé adaptar els calendaris a la modalitat dels estudis, tant pel que fa a l’horari lectiu
com al període d’exàmens.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 576/14
Instat per un col·lectiu de 15 claustrals representants del PAS
______________________________________________________________________
Data d’inici: 28-5-2014
Data de tancament: 23-9-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La queixa col·lectiva dels membres claustrals del PAS s’interposa a causa de la
denegació reiterada del Rectorat durant els dos darrers anys de convocar eleccions per
tal de cobrir les places vacants al Claustre de la UPF del col·lectiu del PAS. A judici
dels reclamants hi ha dos tipus de vacants, que tenen el seu origen en l’aplicació de
l’article 3.5 del Reglament electoral de la UPF, que va ser derogat i canviat en el
Claustre, de manera que els membres del PAS que estaven en adscripcions de llocs de
treball provisionals —alguns dels quals, per aquesta raó, n’havien estat exclosos com a
elegibles— poguessin esdevenir elegibles.
Els reclamants sol·liciten que el Rectorat convoqui eleccions com més aviat millor per
tal que siguin coberts els llocs vacants de representants del PAS en el Claustre. Ho
signen 15 claustrals i en designen un com el seu representant.
II. La síndica parla amb el representant del grup de claustrals el 29 de maig del 2014,
que li exposa el cas tal com figura en l’escrit de queixa, és a dir, en l’origen de dues
vacants a causa de l’article 3.5, que després es va canviar, i es basa en l’argumentació
del dret a ser elegible de tot ciutadà o de tot membre d’una comunitat. També exposa les
negatives que han rebut oralment per part de la Gerència, les explicacions donades pel
delegat del rector per al Claustre i pel secretari general sobre el fet que la proporció real
entre el col·lectiu de professors i el del PAS al Claustre continua mantenint-se, ja que hi
ha hagut baixes a tots dos col·lectius. Raó que no els convenç, atès que el Reglament
del Claustre parla de percentatges de representants per col·lectiu i no de proporció entre
col·lectius. La qüestió que plantegen queda reduïda al fet que el grup porta dos anys
reclamant que es convoquin eleccions per cobrir les vacants de representants del PAS al
Claustre, i mentre s’han convocat eleccions parcials per a col·lectius, com el dels
estudiants, a ells se’ls impedeix exercir aquest dret.
La síndica consulta també el secretari general, que li diu que solament està reglamentat
que convoquin eleccions al Claustre cada quatre anys; que les eleccions al Claustre per
als estudiants, establertes en el Reglament, són cada dos anys pel fet que els estudiants
surten de la UPF perquè finalitzen els seus estudis, ja que són un tipus de claustrals més
inestables i el Reglament del Claustre té aquesta circumstància en consideració.
III. La síndica estudia el cas i veu que, efectivament, el Reglament del Claustre preveu
eleccions cada dos anys per als estudiants; en canvi, el PDI i el PAS no estan
considerats en aquest termini.
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Art. 1.3. La durada del mandat dels membres del Claustre és de quatre anys, llevat
del mandat dels estudiants claustrals, que té una durada de dos anys.

El Reglament del Claustre considera també que les vacants de membres claustrals poden
ser cobertes pels substituts dels candidats a claustrals. Aleshores, la síndica torna a
posar-se en contacte amb el representant del grup, segons el parer del qual hi ha dos
tipus de vacants. El primer té el seu origen en l’aplicació de l’article 3.5 del Reglament
electoral de la UPF, que va ser derogat i canviat en el Claustre, de manera que els
membres del PAS que romanien en adscripcions de llocs de treball provisionals —
alguns dels quals, per aquesta raó, havien estat exclosos com a elegibles— poguessin
ser-ho. Ara, després de l’acceptació de l’esmena, ja ho són. El segon són les vacants
dels membres claustrals que han estat baixa i que tampoc no s’han cobert.
Art. 3.4. En cas de pèrdua de la condició de claustral d’algun membre del Claustre,
es procedirà a substituir-lo d’acord amb els mecanismes previstos en el reglament
electoral de la UPF.

Quan la síndica li demana si no tenen substituts, explica que tradicionalment hi ha
membres del PAS que es presenten individualment, i que poden tenir substituts, i altres
que es presenten en llista única i que no en tenen, ja que hi ha en certa mesura
representants del PAS de dues menes, individuals i col·lectius o unitaris.
El representant dels claustrals del PAS diu que per sobre hi ha el dret a ser elegible i per
tant l’obligació a convocar eleccions quan hi ha vacants, i es demana tenir
representació. La síndica li argumenta que no pot haver-hi eleccions cada vegada que es
produeix una vacant, per una raó d’ordre i d’eficàcia ciutadana.
IV. La síndica veu que, efectivament, hi ha dos tipus de vacants en el grup del PAS
claustral: un, el que es va produir en les darreres eleccions per l’article 3.5 del
Reglament electoral, que no havia estat esmenat encara; i un segon tipus de vacants,
originat en el fet que el grup de claustrals del PAS que demanen aquesta convocatòria
extraordinària no va presentar la seva candidatura amb els substituts per cobrir les
vacants, que preveu el Reglament electoral.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix al Rectorat que seria possible fer unes eleccions extraordinàries per als
membres del PAS sobre les dues vacants que es van produir perquè estava vigent
l’article 3.5 del Reglament electoral de la UPF, atès que es va derogar després en
votació d’un claustre; la no convocatòria d’eleccions per les vacants produïdes per altres
causes, però, és conforme al Reglament del Claustre (art. 3.4).
Se suggereix al grup claustral del PAS que consideri la conveniència de presentar-se
amb possibles substituts en les properes eleccions a Claustre de la UPF.
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COMENTARI
La representació unitària del col·lectiu de membres del PAS al Claustre la fa aparèixer
com una representació corporativa i en part actua així, com es veu en aquesta queixa.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 577/14
Instat per una estudiant que demana el reconeixement de crèdits fets a l’Escola Oficial
d’Idiomes (EOI) de llengua russa
______________________________________________________________________
Data d’inici: 12-6-2014
Data de tancament: 23-9-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La queixa exposa que actualment a la UPF només es reconeixen crèdits quan s’estudia
rus, de nivell A1, al PEI; és a dir, dins de la UPF. L’estudiant sol·licita el
reconeixement de crèdits per estudiar rus a l’EOI (nivell A1).
II. La síndica parla amb l’estudiant el 29 de juliol del 2014 sobre el fet que va rebre una
negativa al PEI davant de la seva sol·licitud i troba injust que només es reconeguin els
crèdits si es fan al programa d’idiomes de la UPF i, a instàncies de la síndica, envia el
document on es detalla el reconeixement de crèdits en la pàgina del PEI.
La síndica consulta el tema amb la directora del programa, que li contesta
immediatament que als annexos de la Normativa d’Idiomes UPF figuren els certificats i
els cursos reconeguts (entre d’altres els de les EOI); però només d’anglès, francès,
alemany i italià. Per a la resta d’idiomes, el procediment és que la secretaria que rep una
sol·licitud d’un estudiant que vol el reconeixement per un certificat d’un idioma no
inclòs a la normativa demani a la direcció d’Idiomes UPF un informe de valoració que,
després, la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica tindrà en compte per a la
concessió dels crèdits RAC corresponents.
Per elaborar aquests informes, es tenen en compte els criteris marcats a la normativa
UPF, és a dir, els cursos s’han de fer a centres reconeguts, han de suposar una avaluació,
han de tenir una correspondència amb el MECR i han de pressuposar un mínim de 90
hores de classe.
Si el curs fos de menys hores no es consideren vàlids els certificats (de cap llengua). Per
exemple, els dels cursos d’estiu de les EOI, ja que són de només 40 o 80 hores i per tant
no compleixen el requisit UPF de 90 hores de classe. Ni tan sols les mateixes EOI
reconeixen aquests cursos com a superació d’un nivell dins del seu itinerari. A la web de
les EOI ho expressen de la manera següent:
Són cursos de 40 o 80 hores, en sessions de matí i/o de tarda (segons
l’idioma), organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent
i de Perfeccionament al marge dels programes oficials. No són equivalents als
cursos regulars de 150 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. Per
aquest motiu, tot i que el programa general dels cursos d’estiu correspon al dels
cursos regulars, en un curs d’estiu no s’assoleixen tots els continguts i els objectius
del programa general. (http://www.eoibd.cat/cursos/cursos-destiu/)
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Així mateix, segons la Normativa d’Idiomes UPF, hi ha una incompatibilitat que
impedeix que els alumnes de Llengües Aplicades o de Traducció i Interpretació
obtinguin crèdits RAC per les mateixes llengües que cursen al seu grau. Aquestes
llengües poden ser anglès, francès o alemany; però en cap cas, rus.
Així doncs, l’única explicació possible per rebre una denegació és que l’estudiant hagi
fet un curs de rus d’estiu (que no compleix el mínim UPF de 90 hores de classe) i no
pas un curs anual de rus en una EOI, que té 150 hores i que sí que hauria suposat el
reconeixement de crèdits RAC per al seu expedient de grau.
III. Està clar, doncs, que la condició per obtenir el reconeixement de crèdits de llengua
russa és que siguin de nivell A1 del MECR, que és el nivell de llengües reconegut per la
Unió Europea.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana a l’estudiant que passi pel PEI i que aclareixi la vàlua en crèdits del seu
curs de llengua russa, que ella qualifica de nivell A1.
COMENTARI
Sembla que l’estudiant no va llegir els annexos de la Normativa d’Idiomes del PEI, que
potser estan una mica amagats en la pàgina web.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 578/14
Instat per un estudiant que té problemes amb una professora
______________________________________________________________________
Data d’inici: 13-6-2014
Data de tancament: 2-10-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant manifesta que la seva queixa ha estat presentada davant altres instàncies
de la UPF, però que ho intenta al Síndic de Greuges per si la síndica pogués intervenirhi. És un alumne de segon curs de grau que ha tingut problemes en una assignatura
concreta impartida per una professora de la Facultat.
Una de les activitats més fonamentals per a l’avaluació final va ser corregida amb un dia
de retard i, a judici de l’estudiant, la correcció ha quedat incompleta per la mala qualitat
del text escrit. L’estudiant es queixa dels comentaris despectius fets sobre la seva
persona davant els membres del grup, amb els quals la professora li ha retornat el
treball.
L’estudiant diu que la professora ha reconegut que li va faltar al respecte, però que no li
ha presentat cap disculpa formal. L’estudiant continua precisant per què està descontent
de la professora: l’avaluació no ha estat feta en relació amb els continguts, sinó amb la
redacció; les errades destacades, excepte algunes faltes d’ortografia, són, a judici de
l’estudiant, de petits detalls; la subjectivitat de la professora marca la correcció; les
faltes de respecte són constants en el tracte als alumnes i en els seus comentaris cap a
altres persones de l’entorn.
L’estudiant manifesta que no sap ben bé què ha de fer davant aquesta situació en els
seus estudis, que l’ha desmotivat; que li sembla que és un problema per a la imatge de la
UPF i que li demana ajut.
II. La síndica veu que l’estudiant barreja en el seu escrit una qüestió concreta
d’avaluació i una queixa general sobre la comunicació entre la professora i els
estudiants, ell en primer lloc. La síndica el convoca a una reunió al seu despatx el dia 26
de juny del 2014. L’estudiant li diu que ja va parlar amb el cap d’estudis, que ja
n’estava al corrent per la mateixa professora. L’estudiant explica aspectes dels treballs i
de l’avaluació que ha rebut, en els quals la síndica no pot entrar. Es queixa també dels
comentaris despectius i de les crítiques públiques que ha rebut per part de la professora,
que li fan dubtar de la carrera triada. Diu que els altres professors ajudants de
l’assignatura també es comporten així.. La síndica observa que la seguretat personal de
l’estudiant ha estat ferida.
III. La síndica parla per telèfon amb el cap d’estudis el dia 17 de juliol. Coneix l’actitud
de la professora, que és difícil per als estudiants, i diu que va llegir el treball objecte de
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la queixa per avaluar-lo i que era dolent; n’estava prevista una recuperació de
l’assignatura per al dia 25 de juliol i que ell no pot intervenir en l’actitud de la
professora cap als estudiants. El cap d’estudis i la síndica queden a esperar el resultat de
la recuperació abans de tancar la queixa. El mes de setembre, el reclamant informa a la
síndica que ha superat l’avaluació.
IV. La síndica parla finalment amb la professora, que recorda bé els incidents amb
l’estudiant, atès que era un estudiant que prometia; però va fer un exercici pràctic
dolent, concebut deficientment i redactat amb faltes. Quan la síndica li diu que en
l’avaluació no pot entrar, però que l’estudiant es queixa del tracte verbal que ha rebut, la
professora li respon que és partidària de dir els judicis de valor als estudiants
directament. Segons que explica la professora, aquest estudiant no treballava bé en el
grup de tres persones en el qual estava integrat, fins al punt que una d’elles va marxarne i ha obtingut millors qualificacions.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix a l’estudiant que prengui els comentaris positivament per a la seva
formació i a la professora que tingui en compte la sensibilitat dels estudiants quan reben
un comentari negatiu cap a la seva vàlua.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 579/14
Instat per una estudiant pendent de cobrar la gratificació per l’assistència a una mesa
electoral
______________________________________________________________________
Data d’inici: 26-6-2014
Data de tancament: 2-10-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que està pendent de rebre la remuneració per una jornada a les
taules electorals en les eleccions a rector del curs passat (2012-2013). Tot i que ho ha
demanat reiteradament, encara no ha rebut res. Sol·licita que se li pagui allò que es va
acordar.
II. L’oficina del Síndic pregunta a la Secretaria General què en saben. Li informen que
el dia 9 d’octubre del 2013 la Secretaria General de la UPF va enviar un correu
electrònic a la reclamant explicant-li que les dades bancàries que tenien contenien
errors i que la UPF no podia gestionar-li el pagament. El mateix dia l’estudiant els va
contestar explicant-los que es trobava fora del país i que quan tornés els facilitaria les
dades correctes d’un altre compte corrent, la qual cosa no va fer, i aquest és el motiu de
no haver-li pagat encara.
III. Des del Síndic s’informa a la reclamant de quin és el motiu pel qual encara no li han
efectuat el pagament, i se li recomana que faci arribar les seves dades bancàries
ràpidament per tal que li puguin abonar l’import.
IV. L’estudiant informa a la síndica que ja ha enviat les dades que necessitaven, que el
pagament ja està en marxa, i posteriorment informa que ja ha rebut la remuneració
pendent.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient amb resultat favorable.

COMENTARI
Un oblit explicable per la circumstància de ser una estudiant que es trobava fent una
estada a l’estranger.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 580/14
Instat per una estudiant que no ha rebut el reintegrament de la beca d’equitat
______________________________________________________________________
Data d’inici: 9-7-2014
Data de tancament: 2-10-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que a data 9 de juliol del 2014 la Universitat encara no li ha
reintegrat els diners per la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris del
curs 2013-2014, segons la segona resolució de la beca equitat, que té data de 10 de juny
del 2014, i segons que exposa, les altres universitats catalanes ja n’han fet el pagament.
L’estudiant ha anat a preguntar al Servei de Gestió Acadèmica; però no en saben res.
Només surt la quantitat que li han de retornar, però no la data en què es farà el
reintegrament. Comenta que en una altra ocasió hauria pogut esperar, però el problema
és que ara necessita els diners urgentment i per això ho sol·licita a través del Síndic de
Greuges.
II. L’estudiant ha trucat a la secció de beques del Servei de Gestió Acadèmica el 12 de
juliol, i s’ha descarregat l’imprès de matrícula corresponent al curs 2013-2014. Allà surt
amb les modificacions, però veu que al tercer termini, amb data 6 de juny, el que és al
seu favor, no hi consta el compte bancari. Pregunta si aquest pot ser el problema.
El 15 de juliol del 2014, el Servei de Gestió Acadèmica confirma a la síndica que es
faran els reintegraments a finals del mes de juliol. Després, la síndica escriu a
l’estudiant informant-la que s’ha de posar en contacte amb la persona que porta les
beques del Servei de Gestió Acadèmica perquè podria ser que no tinguessin les dades
bancàries bé, ja que en aquells dies estaven ocupats amb la matrícula.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient favorablement.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 581/14
Instat per un estudiant davant un avís molt curt temporalment per sol·licitar beques
______________________________________________________________________
Data d’inici: 22-7-2014
Data de tancament: 7-10-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que és monitor de lleure en un esplai i que va marxar de
campaments del 9 al 21 de juliol del 2014. L’avís de la Facultat que recordava la
sol·licitud de les beques de règim general va ser el 14 de juliol, i el termini s’acabava el
dia 18 de juliol. Li sembla un termini molt curt per a un tema com el de les beques.
Demana amb urgència que s’allargui el termini de presentació dels documents.
II. El 22 de juliol del 2014 l’oficina del Síndic de Greuges es posa en contacte amb
l’estudiant per aclarir-li algunes coses, i comenta que, per sort, quan va fer la matrícula
li sortia com a becari, i ja està més tranquil. Tot i així, el 30 de juliol del 2014, per
esbrinar com es dóna la informació, es pregunta a la cap de la secretaria de l’estudi del
reclamant com s’organitzen els avisos per als estudiants de grau sobre les beques de
règim general (tipus família nombrosa). Se li comenta que sabem que normalment el
recordatori per presentar una beca es fa a través del Campus Global, apartat
“Secretaria”, però s’indica que ens ha arribat un comentari sobre el fet que l’avís penjat
per presentar una beca ha tingut un termini molt curt.
III. La resposta de la cap de la secretaria és un petit informe: tota la informació sobre
beques de règim general i altres ajuts es gestionen des de la web de matrícula, i tant els
alumnes de nou accés com els d’altres cursos poden trobar la informació a la pestanya
“Bonificacions i beques”. De la mateixa manera, els alumnes que ja són UPF, a través
de Campus Global / Secretaria Acadèmica / Tràmits durant el curs / Tràmits estudis de
grau / Matrícula / Informació de matrícula, tornen a trobar la informació a la pestanya
“Bonificacions i beques”, que és administrada pel Servei de Gestió Acadèmica. Aquesta
web està activa, segons que consta en la planificació de la Facultat, fins al 20 de juny
del 2014. Cal tenir present que des de la Facultat, durant el mes de maig, es van fer
sessions informatives per a tots els alumnes de tots els cursos per explicar-los tot el que
en aquell moment se sabia del procés d’automatrícula, i es va insistir que consultessin la
web de matrícula. El PowerPoint que es va fer servir per a aquestes sessions el tenen
penjat a la intranet de la facultat.
La síndica agraeix a la cap de la secretaria la seva informació.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient amb resultat favorable.
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COMENTARI
Aquest és un cas més dels neguits que generen els tràmits de matriculació entre els
estudiants.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 582/14
Instat per una estudiant amb problemes en el moment de matricular-se
______________________________________________________________________
Data d’inici: 24-7-2014
Data de tancament: 7-10-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que el proper setembre començarà el quart i últim curs del grau.
Va entrar a la UPF com a estudiant d’un estudi, però va aconseguir passar-se a un altre
grau, relacionat acadèmicament amb el primer, un cop acabat el segon curs. Aquestes
dues carreres són idèntiques els dos primers anys; per tant, va poder convalidar tots els
crèdits.
Els tràmits per canviar d’estudi els va portar a terme abans de començar tercer, i la
matrícula de tercer la va fer presencialment a la secretaria de la Facultat, juntament amb
els pagaments corresponents a la transferència de crèdits. Després d’aquestes accions, ja
varen donar per tancat el procés de traspàs.
Un cop superat el tercer curs, amb èxit, el dimecres dia 23 de juliol del 2014 va estar
citada per matricular-se de quart curs en línia, però finalment no va ser així. El dimarts
dia 22 se li va comunicar que podia fer la matrícula aquell mateix matí (a les 13.00 h) i
sortosament es trobava en aquell moment a casa, amb disponibilitat per fer-ho. El
problema va sorgir quan, un cop seleccionades totes les assignatures a les quals se li
permetia accedir, l’aplicació no li va deixar continuar el procés d’automatrícula, ja que
alertava que tenia pendent uns crèdits de segon curs, la qual cosa l’estudiant desconeixia
per complet. Després d’haver consultat al personal de la secretaria, va fer dues captures
de pantalla, on es veia l’error que no li permetia matricular-se i també les assignatures a
les quals havia pogut accedir en el moment de la seva cita, documents que l’estudiant
adjunta.
L’endemà de l’intent, dimecres 23 de juliol del 2014, tenint en compte que el problema
continuava obert i que la matrícula no estava feta, va presentar una instància al degà,
informant-lo sobre els esdeveniments ocorreguts fins aleshores. Finalment,
l’administració de la Facultat va detectar que el problema era que en l’operació de
traspàs es va transferir tot, menys una assignatura. L’estudiant va pagar el traspàs i va
presentar el formulari corresponent per enllestir-ho en aquell mateix moment. Així es va
fer, i li van poder incorporar l’assignatura correctament.
Durant totes aquestes operacions, el personal de la secretaria li va assegurar que aquest
imprevist no l’exclouria de les assignatures a les quals havia pogut accedir durant la
seva cita del dia anterior i que conservava en la captura de pantalla esmentada.
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És per tot això que exigeix la seva plaça a les assignatures a les quals podia matricularse quan li tocava. No n’accepta altres que siguin diferents.
II. Una trucada de la síndica a la cap de la secretaria el 28 de juliol del 2014 ha estat
suficient per arreglar i ajustar la matrícula d’aquesta alumna al seu desig i possibilitats,
tal com ho demanava.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient favorablement.
COMENTARI
L’automatrícula sempre genera peticions d’ajuda al Síndic de Greuges pels neguits i els
nervis dels estudiants quan s’enfronten a l’organització del seu nou curs. Aquesta
queixa possiblement va ser una mica precipitada.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 583/14
Instat per un postgraduat que, a data 10 de juliol del 2014, no ha cobrat la beca MECAGAUR
______________________________________________________________________
Data d’inici: 19-5-2014
Data de tancament: 7-10-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant està esperant la resolució de l’al·legació de la beca del MEC a l’AGAUR
des de finals de febrer, i des de la Secció de Títols i Ajuts a l’Estudi de la UPF se li
comenta que com que l’AGAUR no els ha fet arribar l’al·legació li regularitzen la seva
matrícula, i per tant, ha de fer-ne tot el pagament sense haver obtingut la resolució
definitiva per part de l’AGAUR.
El reclamant sol·licita que no hagi de pagar la matrícula fins que obtingui la resolució
de l’al·legació per part de l’AGAUR.
II. La síndica parla per telèfon amb el reclamant el 10 de juliol del 2014. L’estudiant
accepta de bon grat l’espera de l’abonament abans de fer la matrícula del curs vinent. Hi
està d’acord i queda a dir-nos-en alguna cosa al setembre.
III. L’11 d’agost del 2014, l’estudiant envia al Síndic de Greuges la fotocòpia de la
resolució favorable de l’AGAUR (1 d’agost del 2014), per la qual se li reconeix la beca
de caràcter general.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient favorablement.
COMENTARI
La síndica va escriure al departament d’ajuts de l’AGAUR el 22 de maig del 2014,
comunicació que no va ser contestada. El 17 de juliol va poder contactar-hi per telèfon, i
li van respondre que hi estaven treballant.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 584/14
Instat per un estudiant que es queixa del tracte que rep com a delegat de curs
______________________________________________________________________
Data d’inici: 25-4-2014
Data de tancament: 11-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que en data 18 de novembre del 2013 va ser escollit delegat de
primer curs de grau i des del mes d’abril creu que un petit col·lectiu de companys de
classe està vulnerant, constantment, les facultats i/o atribucions que comporta el càrrec
de delegat. Per això sol·licita que s’obri l’oportú expedient administratiu a fi i efecte de
resoldre la violació de la suplantació de drets i deures reconeguts a la Normativa dels
delegats d’estudiants de les titulacions de grau de la UPF, aprovada per acord del
Consell de Govern, de 21 de juliol del 2010, modificat per acord del Consell de Govern
d’11 de maig del 2011.
II. La síndica manté una entrevista amb l’estudiant per tal de saber concretament com és
aquesta violació i suplantació de drets i deures que pateix com a delegat de curs.
L’estudiant li explica que hi ha un grup d’alumnes que, pel seu compte, havien
preguntat per un canvi d’horari; intercanviaven correus amb la professora amb la qual
havien de fixar ja una data i la professora els contestava tots els correus i ell, com a
delegat, l’han deixat de banda perquè els companys no li comuniquen el resultat.
III. La síndica escriu al tutor acadèmic del centre de l’estudiant, però no rep cap
resposta i la queixa queda a l’espera de poder parlar amb un responsable de la seva
facultat. La síndica torna a escriure al tutor arran d’una segona queixa que el mateix
estudiant torna a presentar. De seguida el tutor respon excusant-se perquè no va rebre o
va esborrar el correu de la síndica i li envia un petit informe sobre les qüestions
plantejades per l’estudiant i sobre altres incidències que ha rebut.
El tutor explica que en relació amb el cas té dades provinents de les diverses parts de
l’incident produït entre el delegat i altres companys de curs. La relació entre els
estudiants i el delegat prové dels treballs en grup que havien de fer i en els quals, a
judici dels seus companys, el reclamant no complia amb la part del treball que li
pertocava i per això no li posaven còpia del treball en grup. El tutor diu que durant el
curs, la relació de l’alumne i delegat amb determinats companys de la classe s’ha anat
deteriorant. Per tal que la situació no anés a més, la professora va intercedir en diverses
ocasions, se li va fer arribar el que havia demanat i el tema va quedar solucionat.
No obstant això, també fa constar que abans d’arribar a la solució final, hi va haver un
seguit de correus electrònics creuats entre els diversos alumnes del grup, el delegat i la
professora de l’assignatura, en el marc dels quals, la professora va rebre alguns correus
del delegat poc adients, fins al punt que ella es va dirigir al tutor acadèmic, per si la
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Facultat volia prendre alguna mesura. Des del Deganat, es va donar suport a la
professora, indicant que si es repetia prendrien mesures. No hi va haver cap més
problema i la cosa va quedar aquí. El tutor també recorda que el delegat ha acumulat
altres incidències acadèmiques.
IV. La síndica no tenia notícia de les incidències sorgides arran dels treballs en grup.
Entén la queixa del reclamant com una dificultat en la comunicació i en la interpretació
que s’espera d’un company que fa de delegat de curs, tal com li va dir a l’estudiant en
l’entrevista que va mantenir amb ell, ja que les relacions entre companys han de ser de
col·laboració i si hi ha qüestions complexes entre ells s’han d’abordar amb una mica de
distanciament i no invocant la legalitat.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
COMENTARI
La feina d’un delegat de curs és la d’unificar els parers del grup, comunicar-se amb els
professors i impulsar germanor entre els estudiants, més que no pas la de fer de
representant legal. Potser la vocació jurídica de l’estudiant es manifesta en aquesta
queixa una mica abans de temps i no en el lloc més adient.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 585/14
Instat per un delegat de curs que es queixa del retard en la notificació de qualificacions i
de la data de recuperació
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-7-2014
Data de tancament: 11-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. El reclamant, com a delegat de curs, exposa, que el mateix dia 2 de juliol han sortit les
notes d’una assignatura del tercer trimestre, amb l’anunci que el 4 de juliol es farà la
revisió d’ofici de les proves. Hi ha també la data de recuperació fixada per al proper dia
9 de juliol. Això representa que solament hi ha sis dies per preparar els temes.
A judici de l’estudiant aquesta data va en detriment dels drets que tenen reconeguts els
alumnes per la normativa d’aquesta universitat. Per això sol·licita que sigui acceptada
aquesta queixa amb l’objectiu que es canviï el criteri que fins avui regeix per establir el
dia de recuperació de les matèries. Aquest nou criteri hauria de fixar que la data de
recuperació de les matèries fos, com a mínim, de quinze dies, a comptar des de
l’endemà del dia de la publicació dels resultats d’aquesta. També demana rescabalar la
vulneració dels drets del col·lectiu d’estudiants que representa.
II. La síndica li aconsella que, atès les dates imminents de la revisió i de la recuperació,
el grup i ell, com a delegat de curs, haurien de parlar amb el professor, amb el cap
d’estudis o bé amb el degà de l’estudi. La síndica li demana que l’informi i li fixa una
data per a una conversa telefònica per tal de saber el resultat d’aquestes gestions.
L’estudiant respon el mateix dia dient-li que hi ha dificultats per canviar les dates de
revisió i de recuperació entre els estudiants afectats, atès que hi ha gent que té
compromisos d’estiu i com que no és la primera vegada que al llarg del curs han tingut
dates inapropiades, tothom (la síndica interpreta el grup) està d’acord a presentar una
queixa al Síndic de Greuges de la UPF.
Per la conversa telefònica es veu que no s’ha arribat a parlar amb el professor perquè el
professor, diu el reclamant, no és dialogant.
El 8 de juliol la síndica envia un correu a l’estudiant dient-li que li agradaria poder
ajudar-los en aquest assumpte, però que hauria de ser una vegada això hagi estat
impossible d’arreglar dins la Facultat i dins el mateix grup, ja que aquests temes són
urgents i la gent ha de ser capaç de sentir-se 'grup'. Organitzar dos exàmens de
recuperació diferents de la mateixa assignatura en dos dies diferents és impossible.
Fixar les dates amb l’anticipació requerida, pel contrari, és obligatori. Li recorda també
que l’òrgan del Síndic de Greuges no pot fer les diligències necessàries per arreglar
dates i horaris d’exàmens ni substituir la feina d’un cap d’estudis.
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III. Amb data 29 de juliol es rep una ampliació de la queixa detallant com es va portar a
terme la revisió de la nota final i la recuperació. L’escrit repeteix les paraules que, al seu
judici, el professor va pronunciar i que jutja poc respectuoses vers les persones; que les
dues revisions, la final de curs i la de la recuperació, no es van fer individualment, sinó
en grup per tal d’anar més ràpid. Totes aquestes queixes van acompanyades de
normativa legal (art. 18.1 de la Constitució Espanyola, Llei orgànica 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal i de l’acord del Consell de Govern de la UPF de
15 de juny de 2005).
El reclamant continua detallant altres aspectes de la relació amb el professor i fent noves
sol·licituds que l’acompanyen. Aspectes que no es recullen perquè no són competència
ni del delegat ni de la síndica.
IV. La síndica parla amb el professor implicat en aquest cas, el dia 2 d’octubre del 2014,
el qual li explica que el retard a fer públiques les qualificacions es va produir per un
problema informàtic. Quant als pocs dies entre la publicació de les qualificacions i la
data de la possible recuperació és la Facultat qui la fixa. Quant a la manca d’atenció
personalitzada per comentar els exàmens en la seva assignatura, aclareix que es fa una
correcció general de tota la prova d’examen, per tal de no haver d’explicar les mateixes
qüestions dubtoses cas per cas; i, després d’aquesta sessió col·lectiva, els estudiants que
ho desitgen es queden i mantenen una entrevista individual. Aquesta possibilitat està
garantida.
En vista de tot el que s’ha exposat, i que aquest tema és un tema intern de la Facultat, es
dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
COMENTARI
La incomunicació entre el delegat del grup i el professor és un assumpte intern de la
Facultat.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 586/14
Instat per una estudiant que no entén el preu d’uns crèdits fets en una estada a
l’estranger
______________________________________________________________________
Data d’inici: 22-7-2014
Data de tancament: 11-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant considera improcedent i injust el preu de matrícula per reconèixer-li 16
crèdits que ha fet en una estada a l’estranger. El seu argument és que els serveis
acadèmics que ha rebut durant l’estada no corresponen a la UPF i per tant el pagament
no està justificat. L’estudiant continua posant l’èmfasi en la manca d’informació, la
manca d’ajuts econòmics, la manca d’interès i de suport de la Facultat per facilitar-li
l’estada.
Per a l’estudiant, s’ha de tenir en compte també que la resta d’universitats funcionen
amb un sistema organitzat per semestres, i el fet que els estudiants de la UPF només
puguin fer una estada de tres mesos comporta la poca efectivitat de la realització
d’aquests crèdits. Quan són a la universitat estrangera els estudiants afronten problemes
no resolts, com informar de la seva situació concreta als professors de la universitat
d’acollida, que desconeixen les seves circumstàncies: obtenir crèdits d’assignatures que
tenien una durada de sis mesos, havent-ne realitzat només tres mesos; haver de fer front
a un pagament d’un lloguer semestral d’una habitació degut al funcionament semestral
de les residències d’estudiants al país i d’altres temes semblants.
II. Totes aquestes dificultats han fet que l’estudiant reclamés en un to considerable
d’indignació cap a la seva universitat, que, per altra part, reconeix com de reconegut
prestigi, i sol·licita una explicació detallada dels motius pels quals s’ha de fer el
pagament de 572 euros per reconèixer crèdits, com si es tractés de crèdits d’una
universitat externa, i demana la devolució d’aquest pagament.
La síndica pregunta primer a la seva Facultat quin és el tipus de crèdits que representen
els euros reclamats per l’estudiant. La secretaria de la Facultat respon que són els
corresponents a un trimestre d’immersió lingüística, equivalents a 16 crèdits del pla
d’estudis, i que la UPF els organitza mitjançant convenis d’intercanvi amb universitats
estrangeres. L’estudiant ha rebut docència en la universitat estrangera i un estudiant de
la universitat estrangera ha vingut o vindrà en reciprocitat a cursar l’equivalent en
diferents estudis de la UPF. La seva Facultat organitza aquestes estades per a tots els
estudiants, assignant la seva organització a uns professors i a personal de suport.
L’organització, més el conveni amb la universitat estrangera i la docència de l’estudiant
d’intercanvi, són a càrrec de la UPF. L’estudiant no ha estat ni és encara conscient de
les actuacions ni de les compensacions acadèmiques per part de la seva universitat per
enviar un estudiant a una altra universitat estrangera.
55

Informe 2014-2015
Síndic de Greuges

III. La síndica confia que ara l’estudiant comprendrà que aquests crèdits representen el
mateix cost o més alt per a la Universitat Pompeu Fabra que els crèdits presencials que
hauria pogut rebre en el campus. Per altra banda, també comprèn les mancances que
l’estudiant ha assenyalat en l’organització d’aquests crèdits d’estada, que comporten
molta dedicació per tal de coordinar la docència amb moltes i diverses universitats de
diferents països i, per tant, sempre, es pot afinar la seva eficàcia.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
COMENTARI
Les estades a l’estranger representen una fita en la formació dels estudiants; quan són
obligatòries d’un estudi poden generar, però, incomprensions. L’estudiant va assistir a
sessions informatives sobre com estan organitzades. Sembla, però, que no va entendre el
que representen de positiu en la seva formació. Una estada no s’organitza sola; un
intercanvi exigeix sempre una reciprocitat i ofereix a l’estudiant unes vivències i unes
oportunitats que cal saber apreciar.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 587/14
Instat per un estudiant que reclama que no es cobri la taxa de trasllat d’expedient per
canvi d’estudi dins la mateixa UPF
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-9-2014
Data de tancament: 11-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que el dia 8 de setembre del 2014 li han comunicat per primera
vegada i per correu electrònic que havia de fer un pagament de 54,54 euros en concepte
de trasllat d’expedient i que aquesta taxa no està especificada dins l’apartat de la web
que informa sobre aquest tràmit:
http://www.upf.edu/estudiants/acces/admissio_30cr_2014/convocatoriaextra2014.html.
L’estudiant ja havia fet un pagament per la mateixa suma durant el mes de juliol en
concepte d’inscripció al procés d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris
iniciats per canvi en estudis de grau.
El reclamant és coneixedor que aquest procediment només comporta una taxa amb un
preu similar en altres universitats catalanes i sol·licita que la pàgina web de la UPF
exposi la informació de tràmits d’una manera clara i que la taxa pel trasllat d’expedient
intern a la UPF sigui anul·lat i pugui rebre el reemborsament.
II. La síndica li demana els justificants de pagament, que envia el dia 10 de setembre i
en els quals figuren tots dos conceptes, accés amb 30 crèdits a un nou estudi (30 de juny
del 2014) i trasllat d’expedient (9 de setembre del 2014).
III. La síndica demana informació al Servei de Gestió Acadèmica (SGA) el dia 16 de
setembre del 2014 i aquest mateix dia la cap del Servei li contesta i li copia la part del
Decret de preus públics de la Generalitat per al curs 2014-2015 (Decret 92/2014, de 17
de juny) pel que fa al trasllat d’expedients de tots els estudiants catalans que “es mouen
d’una universitat o estudi a una altra” i l’han de pagar a la universitat d’origen de
l’estudi —article 9.5. Trasllat d’expedient acadèmic: 54,16 euros—, sense cap altre
aclariment.
També li envia la normativa i la convocatòria d’accés a través de la via d’estudis iniciats
i la normativa d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats.
IV. La síndica agraeix la resposta a l’SGA el 18 de setembre del 2014, tot dient-li que,
examinada la normativa, no es troba que el canvi d’un estudi de grau a un altre de la
mateixa universitat es consideri trasllat d’expedient i que si la normativa ho considera,
convindria posar-ho en els consells que la UPF proporciona a la xarxa per facilitar la
matriculació dels estudiants amb la condició de tenir superats 30 crèdits d’un altre
57

Informe 2014-2015
Síndic de Greuges

estudi, ja que en les pàgines de la convocatòria extraordinària 2014, d’admissió
d’estudiants amb estudis universitaris iniciats no figura:
http://www.upf.edu/estudiants/acces/admissio_30cr_2014/convocatoriaextra2014.html.
En aquesta normativa i en la seva fase 2 es llegeix:
“Fase 2
Un cop hagi finalitzat la fase 1 s’iniciarà la fase 2, que té per objecte el
reconeixement de crèdits de les assignatures cursades. Per participar en
aquesta fase cal que els candidats presentin una sol·licitud de reconeixement
de crèdits, en els termes establerts en aquestes bases.
Tan sols prendran part en aquesta fase els candidats admesos en la fase 1,
seguint l’ordenació de puntuació obtinguda i fins al nombre màxim de
places ofertes per a cada estudi. En els terminis previstos en la convocatòria
es farà pública la llista final d’admesos per a cada estudi”.
En cap cas es parla que s’hagi de pagar la taxa de trasllat d’expedient. I en la Normativa
d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats (acord del Consell de Govern
de 3 de març del 2010, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de març del
2011) es llegeix també que els estudiants de la UPF no hauran de pagar pel concepte de
reconeixement de crèdits, i no parla pas tampoc de trasllat d’expedient:
https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/normativa/grau/Rd1393/regim/admissio.ht
ml.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana que aquesta taxa de trasllat d’expedients dins de la mateixa UPF figuri
explícita en la Normativa de la convocatòria extraordinària d’admissió d’estudiants amb
estudis universitaris iniciats per a altres cursos a partir d’ara, amb la referència de
l’acord del Consell Social pel qual s’aprova.
Se suggereix a l’estudiant que pot reclamar formalment a l’SGA demanant per escrit la
norma que articula aquest pagament.
COMENTARI
Aquesta queixa és la primera que rep el Síndic de Greuges de la mateixa UPF sobre
pagament d’una taxa per trasllat d’expedient; l’SGA també diu que és la primera vegada
que li reclamen des de fa quatre anys, quan es va implantar aquesta taxa.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 588/14
Instat per una graduada que no va poder tramitar el títol de grau en línia durant el mes
d’agost del 2014
______________________________________________________________________
Data d’inici: 13-9-2014
Data de tancament: 11-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La graduada exposa que durant el mes d’agost va intentar demanar el títol de grau
perquè havia de signar un contracte de treball i el necessitava. Es va trobar que el
servidor del programa no li deixava fer. Després de diverses trucades a la Universitat
queixant-se per la incidència i d’enviar alguns CAU al Servei d’Informàtica li van dir
que es devia a un error del Servei de Gestió Acadèmica (SGA) i que no se sabia la causa
per la qual, durant el mes d’agost, aquest tràmit en línia no estava disponible. Per
aquesta raó no va poder iniciar la feina al mes d’agost.
El dia 1 de setembre del 2014 va demanar el títol via informàtica i aquesta vegada el va
poder entregar a l’empresa on va començar a treballar el mateix dia 1 de setembre.
Degut a l’error de l’aplicació informàtica durant les vacances, no es va poder gestionar
el seu contracte a l’agost. També el mateix dia 1 de setembre va rebre una resposta de
l’SGA al seu ordinador dient-li que ja veien que havia demanat el títol, sense fer cap
menció de la dificultat que hi havia durant el mes d’agost. L’estudiant no entén com una
universitat tanca un tràmit en línia de sol·licitud de títol al llarg del mes d’agost, un mes
previ a moltes incorporacions laborals, i sol·licita per aquest motiu alguna compensació
i resposta a això que li va passar.
II. La síndica pregunta a l’SGA sobre si durant el mes d’agost l’aplicació d’expedició de
títols de grau no funcionava, atès que la resposta als CAU de l’estudiant comunicava
que era un error de l’SGA i que aquest tràmit en línia no estava disponible. I si això fos
així com diu l’estudiant, quines van ser-ne les causes.
III. L’SGA respon a la síndica que l’aplicació de títols és única per a graus i màsters i
que aquest juliol, per primera vegada, s’ha engegat una autosol·licitud amb pagament
del títol per TPV. Aquest funcionament afavoreix els estudiants perquè no s’han de
desplaçar a l’SGA per fer el tràmit de sol·licitud de títol. Però si la connexió a la xarxa
de l’estudiant no és prou bona, el procés de pagament pot generar incidències i per
resoldre-les hi ha d’haver personal treballant al Servei. Durant el mes d’agost l’SGA
està, com tota la Universitat, tancat, i en cas d’haver-se produït alguna incidència, ningú
no l’hauria pogut resoldre.
El Servei continua explicant que en l’anterior circuit de sol·licitud de títols, un estudiant
havia d’anar al banc a pagar el títol i portar el resguard a l’SGA i durant el mes d’agost
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tampoc no es podia fer perquè la Universitat estava tancada. Per tant, en essència,
continua dient el Servei, no hi ha hagut cap canvi.
Les respostes del CAU només podia respondre-les el PIE, que era on hi havia, durant el
mes d’agost, personal treballant i on l’SGA diu que demanarà la informació pertinent.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
La síndica reconeix que l’aplicació d’expedició de títols via informàtica és un pas
endavant en l’administració electrònica de la UPF i que facilita el tràmit; però si la
xarxa no és eficient degut a la connexió del graduat o postgraduat i coincideix amb el
tancament de l’SGA, almenys hauria d’avançar informació per tal d’advertir al
sol·licitant que pot haver-hi impediments en la pantalla on es comença el tràmit en la
pàgina web.
Se suggereix que, atès que és un servei de nova implementació, es revisi aquest possible
obstacle.
COMENTARI
Tots aquests serveis en línia necessiten un temps per tal de corregir les moltes
incidències que poden ocorre des de circumstàncies variades i diferents. Aquesta queixa
ha posat de relleu una d’aquestes incidències possibles, que s’hauria de preveure.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 589/14
Instat per una representant sindical sobre el procediment de descomptes per absències
no justificades en la prestació del servei del PAS
______________________________________________________________________
Data d’inici: 30-4-2014
Data de tancament: 18-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La representant del personal, afiliada a un sindicat, exposa que en la tramitació
automàtica dels descomptes per absències no justificades en la prestació del servei de
membres del PAS de la UPF s’han produït algunes errades, el que ha representat que
hagin hagut de ser esmenades una vegada fets els descomptes; i que aquestes absències
no justificades poden originar-se per diverses causes i no totes injustificades. És per
això que la reclamant vol demanar a la Gerència de la Universitat que indagui i que
avaluï la causa que tingui una constància documental.
Quan aquesta circumstància s’ha exposat en les reunions habituals amb la Gerència, la
resposta ha estat que això donaria molta feina. La representant del PAS troba que
aquesta resposta no és adequada.
Sol·licita que el descompte proporcional a havers retributius per causa o absència no
justificada en el lloc de treball i manca de prestació del servei, en els supòsits legalment
previstos, es porti a terme prèvia comunicació escrita (proposta de resolució) a
l’empleat públic afectat. En la comunicació s’hauria d’especificar la data, o el temps de
l’absència, el càlcul del descompte i la nòmina mensual en la qual aquest es realitzarà,
tot concedint un termini de cinc dies hàbils, per tal que pugui al·legar allò que consideri
pertinent. Un cop transcorregut el termini d’audiència, l’òrgan competent resoldrà el
que consideri legalment adequat.
II. L’escrit presentat al Síndic de Greuges de la UPF, com a possible mediador en aquest
tema, no es basa en la normativa laboral sinó en l’article 84 (Llei 30/1992, de 26 de
novembre), que regula els procediments administratius generals, el qual parla que
“immediatament abans de redactar la proposta de resolució” s’ha de donar a conèixer la
causa a les persones interessades, que tindran uns dies per al·legar i presentar
justificacions. Ella i les persones que representa són conscients que la tramitació que
demanen podria reduir-se, per tal de no allargar el procediment, i que podria quedar
reduïda a un termini de cinc dies.
També es recorda que, en els procediments administratius, l’audiència de l’interessat
esdevé preceptiva en la resolució per escoltar els drets i els interessos legítims de les
persones que resultin o que puguin resultar afectades. Reconeixen que aquesta tasca pot
resultar difícil, però que la Gerència no pot rebutjar-la al·legant la feina que
representarà.
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III. La síndica manté una entrevista amb la reclamant el 6 de maig del 2014 per
preguntar-li si hi ha dades quantitatives sobre absències no justificades i d’errades
corregides en la retribució d’havers per absències no justificades i també dades sobre
quantitats dineràries que poden representar. La reclamant no té aquestes dades. Pensa
que aquesta falta de comunicació pot ser indici d’un tret de desregulació sistemàtica en
l’àmbit de recursos humans i que el que els afiliats demanen és transparència i ho fan
amb voluntat de millorar la Universitat. Aporta la petició escrita feta davant del gerent
de la UPF, la resposta a aquesta petició (11 de març del 2014), el comunicat de la
intersindical-CSC del 23 de maig del 2014 on es fa esment d’aquesta demanda.
El 12 de juny la síndica manté una entrevista amb el vicegerent de Recursos Humans,
que interpreta la reclamació del PAS com un malentès i explica la normativa laboral que
s’aplica. I com es fa precisament un saldo total d’hores al final de l’any per a aquests
casos, quan es fa el resum anual amb vistes a l’IRPF. Aquestes hores es poden recuperar
fins al mes de març de l’any següent, la qual cosa facilita que no hi hagi descomptes. El
vicegerent comunica a la síndica que sobre aquesta mateixa qüestió hi ha un recurs
d’alçada presentat a la Gerència que està esperant resposta.
La síndica comunica llavors a la reclamant que, atès que hi ha un recurs d’alçada
interposat, ella s’ha d’abstenir fins que no rebin la resolució del rector i que aleshores li
agradaria saber si continuen amb la queixa.
IV. El 9 de setembre del 2014, la síndica rep de la reclamant un correu en el qual
manifesta que l’objecte de la impugnació no queda resolt en l’escrit del rector de data 1
de setembre, el qual s’adjunta. La resolució desestima part del recurs d’alçada presentat
per la reclamant, tot precisant que en el cas de descomptes per absències injustificades
s’haurà d’estar al segon fonament jurídic de la mateixa resolució, que diu que en els
descomptes de nòmina per absència injustificada és imprescindible el tràmit
d’audiència, atès que, si l’absència és injustificada, l’interessat no ha al·legat cap fet ni
ha aportat cap prova, que és l’Administració la que eventualment procediria a un
descompte en nòmina, i aquest descompte no es pot produir si no és mitjançant un
procediment en el qual l’interessat pugui fer les al·legacions i presentar les proves que
estimi pertinents (art. 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre).
La resolució diu en el tercer fonament jurídic que en qualsevol cas els interessats poden
interposar els recursos que corresponguin fonamentats en l’article 62.1.e) de la citada
Llei 30/1992. És a dir, és a ells als qui toca obrir un procediment administratiu en
qualsevol cas. El primer fonament jurídic incideix en la idea que davant l’absència
d’una regulació especial, l’article 84 de la citada Llei permet prescindir del tràmit
d’audiència.
V. La síndica jutja que en aquest cas hi ha dues maneres de resoldre la reclamació. La
primera, de tipus més laboral, que representaria dirigir un escrit pel mitjà electrònic
habitual anunciant-li directament a la persona que tingués absències no justificades el
còmput de temps que té per aquest motiu i, atès que els descomptes són públics en la
intranet de la UPF, l’interessat sabrà els havers que representa i, si per oblit o una altra
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dificultat no ha pogut presentar les justificacions, podrà fer-ho. Aquesta manera és molt
semblant a la que es fa ara; l’única diferència és que s’enviaria directament a
l’interessat, que hauria de fer el que cregués més just. La segona, és una manera reglada
administrativament, que comporta un seguit de tràmits que la síndica desaconsellaria.
La síndica demana a la reclamant tenir dades fefaents de les errades esdevingudes en les
retribucions del PAS, dades que li arriben.
VI. Per acabar de tancar el tema, la síndica explica a un altre representant del mateix
sindicat com veu el tema, i aquest li diu que no és qüestió d’hores si no d’absències més
prolongades, ja que els metges no posen les intervencions, les patologies o els processos
de salut en què es troben els malalts quan signen la baixa i, aleshores, l’Administració
s’acull al Decret Llei 2/2012 de 25 de setembre pel qual els descomptes en el sou són
del 50% de les retribucions del primer dia al tercer, ambdós inclosos, del qual estan
exempts dos supòsits (les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència
de gènere); del 75% a partir del quart dia, i del 100% a partir del vint-i-unè dia.
Aquest aclariment fa que la síndica pregunti a la Secció d’Administració del PAS com
es gestionen habitualment aquestes baixes i esbrina que, efectivament, si el metge que
signa la baixa no certifica que el malalt està en un dels supòsits ampliats que detalla el
Decret Llei 2/2013 de 19 de març, l’Administració descompta els sous tal com s’indica
en el Decret Llei 2/2012. A les preguntes de la síndica, indica que hi ha un formulari
que simplifica el tràmit als metges i que no està penjat a la web, en el qual el metge pot
fer una justificació de baixa per incapacitat temporal derivada de contingències
comunes quan la baixa es troba inclosa dintre dels supòsits previstos al Decret Llei
2/2013. La presentació d’aquest document per part dels treballadors és totalment
voluntària i es fa servir exclusivament a efectes d’abonament del complement de la
prestació econòmica de la Seguritat Social.
VII. Aquest pas final, el justificant voluntari signat per un metge col·legiat, pot ser una
manera que l’Administració sàpiga des del moment de presentar la baixa que l’absència
està justificada i que no descompti el que el Decret Llei 2/2012 estableix. Això deixaria
sense causa la demanda feta pel representat del sindicat, malgrat que no respongui a la
demanda concreta de la comunicació prèvia que el seu escrit demana.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Recomano que s’informi de l’existència d’aquest formulari de justificació voluntària de
baixa per incapacitat temporal derivada de contingències comunes a tot el personal de la
Universitat. En el cas del PAS, se suggereix penjar aquest formulari dins de l’apartat
“Tots els tràmits”, en l’apartat B, com a document de Baixa justificada per incapacitat
temporal, acompanyada de la descripció corresponent. S’adjunta a aquesta resolució
l’esmentat document.
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COMENTARI
Malgrat que aquesta queixa es presenta com d’abast general, la síndica no calcula
quantes situacions de desconeixement com el mencionat en aquesta queixa són habituals
i corrents entre el PAS. La transparència requereix sempre informació pública a l’abast
de tothom, tant per part del qui la dóna com del qui la rep.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 590/14
Instat per un estudiant davant l’obertura d’un expedient disciplinari
______________________________________________________________________
Data d’inici: 13-7-2014
Data de tancament: 18-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant es dirigeix al Síndic de Greuges perquè li sembla que no pot ser sancionat
dues vegades per la mateixa causa: una acció violenta contra una estudiant en la
residència universitària, que li ha comportat l’expulsió de la residència i també
l’obertura d’un expedient disciplinari a la UPF, on tots dos estudien.
II. La síndica rep l’estudiant, que continua reclamant que no se li obri l’expedient
disciplinari. Atès, però, que aquest expedient està obert, la síndica no pot considerar el
cas i s’ha d’inhibir mentre no hi hagi una resolució de l’expedient.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENTS 591/14, 592/14, 593/14, 594/14, 595/14, 596/14, 597/14 i 598/14
Instats per vuit estudiants de quart curs que no es podien matricular de les optatives del
seu pla de grau per manca de places
______________________________________________________________________
Data d’inici: 25-4-2014
Data de tancament: 27-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. El mes de setembre van arribar a la síndica de Greuges vuit formularis de queixa
sobre un tema semblant, encapçalats per un estudiant delegat de curs. L’assumpte era la
manca de places en assignatures optatives d’un grau. Els estudiants reclamants són tots
del mateix centre i el grau té un perfil molt específic de caràcter professionalitzador.
En vista que les queixes venien de manera individualitzada i no col·lectiva, la síndica va
extreure els punts que podien ser conflictius i generals i els va parlar amb el Deganat del
centre que, de seguida, li va dir que era coneixedor del problema i que estava fent tot el
possible des de la secretaria per poder satisfer les demandes dels estudiants.
Els punts es concretaven en els següents:
 Poques assignatures optatives del seu pla d’estudis per al curs 2014-2015.
 Poques places en assignatures optatives d’un altre grau reservades a estudiants
d’un altre grau afí.
 Grups d’assignatures optatives plens el primer dia mateix de la matrícula, que es
fa el mes de setembre.
 Concentració de l’oferta d’assignatures optatives al tercer trimestre, en el qual hi
ha el treball de fi de grau, i molt poques durant el segon trimestre.
 Els punts anteriors poden representar haver de cursar un any més si es volen fer
assignatures molt sol·licitades, ja que els reclamants són tots estudiants de quart
curs.
 Aquest curs s’han reservat places en optatives específiques del grau A dels
reclamants per als estudiants de l’altre grau B per primera vegada, la qual cosa
restringeix, malgrat que en poc nombre, les places d’algunes optatives
específiques del seu grau.
I les sol·licituds eren les següents:
 Poder canviar la matrícula d’algunes assignatures.
 Que s’ampliïn les places en les assignatures optatives programades del seu grau.
 Revisió del pla en assignatures optatives i/o ampliació de places en les
programades.
 Que es mantingui el caràcter d’assignatures optatives d’algunes altres
assignatures programades.
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II. L’arribada de la vuitena queixa, explicant que no tots els estudiants han pogut
matricular les assignatures optatives que necessiten per finalitzar el seu grau, va fer
demanar al centre un informe sobre aquest cas, que es tracta com un cas col·lectiu,
malgrat que se li assignin expedients individuals. La síndica preguntava si hi ha més
estudiants que hagin pogut canviar la matrícula d’optatives i que no han passat pel
Síndic.
Puntualment, el Deganat de l’estudi va enviar un informe amb les dades de les consultes
i peticions que la Facultat va rebre sobre aquest punt conflictiu.
L’informe respon puntualment als punts demanats. Tots els estudiants del grau implicat
de quart curs han vist modificada la seva matrícula; des de la Facultat s’ha vetllat
perquè tots tinguessin els crèdits necessaris per poder acabar els seus estudis en quatre
anys. Se’ls han canviat les assignatures optatives, segons la seva preferència, si alguna
de les assignatures preferides era del primer trimestre –atès que en aquest període no hi
ha possibilitat d’automodificar la matrícula–. Per a aquest procés s’ha respectat la nota
mitjana de l’expedient acadèmic dels estudiants, dels quals l’informe inclou les
assignatures que, amb data 7 d’octubre, tenien matriculades per al trimestre en què
estaven programades.
L’informe detalla també la informació complementària que es demanava:
1) Poques assignatures optatives del seu pla d’estudis
El curs 2014-2015 s’han programat totes les assignatures optatives del grau que
consten al pla d’estudis, quinze en total, igual que es va fer en cursos anteriors.
No hi ha hagut canvis.
2) Poques places en assignatures optatives d’un altre grau reservades a estudiants
d’un altre grau afí
Les places reservades en les assignatures optatives del grau B estan limitades a
dues o a quatre, segons les assignatures, ja que són assignatures que no es poden
considerar fonamentals per a la formació dels estudiants del grau A, com no són
tampoc fonamentals per als estudiants del grau B les optatives del A. El nombre
de places reservades és recíproc.
3) Grups d’assignatures optatives plens el primer dia mateix de la matrícula, que es
fa el mes de setembre
Com és habitual a la UPF, la matrícula dels estudiants reclamants va tenir lloc
del 12 al 16 de setembre per estricte ordre de cita, ordre que depèn de la nota
mitjana de l’expedient, de tal manera que els millors estudiants poden triar més
àmpliament les seves preferències. Dels estudiants reclamants, exclusivament
dos presenten notes superiors a 7; de fet, ocupen les posicions 17, 38, 48, 51, 55
i 60 dins de la seva promoció, formada per 60 estudiants.
4) Concentració de l’oferta d’assignatures optatives al tercer trimestre, en el qual hi
ha el treball de fi de grau, i molt poques durant el segon trimestre
El nombre d’optatives que s’ofereixen a quart curs es reparteix equilibradament
en quatre per trimestre. Les tres optatives de tercer curs es programen al tercer
trimestre. Això pot fer pensar en l’existència d’un desequilibri entre trimestres,
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però cal tenir en compte que aquestes assignatures estan inicialment previstes
per als estudiants de tercer curs, atès que són introductòries de perfil.
5) Aquest curs s’han reservat places en optatives específiques del grau dels
reclamants per als estudiants de l’altre grau per primera vegada
La Junta de Centre de la Facultat i, posteriorment, la Comissió d’Ordenació
Acadèmica de la Universitat van aprovar a finals del curs passat la incorporació
de catorze assignatures optatives del grau A al llistat d’assignatures optatives del
grau B, materialitzant així, com es recull a la memòria de verificació, “la
voluntat dels redactors del pla d’estudis vigent”. El nombre de places en aquesta
ampliació, tal com es diu més amunt, és limitat a dues o a quatre places, segons
les assignatures.
III. L’informe continua responent l’actuació de la Facultat pel que fa a les sol·licituds
plantejades pels estudiants.
a) Poder canviar la matrícula feta d’algunes assignatures
Com es diu al començament de l’informe, la Facultat ha fet alguns canvis de
matrícula en les assignatures del primer trimestre; per als altres casos, ha remès
els estudiants als períodes d’automatrícula previstos pel Servei de Gestió
Acadèmica per a tots els estudiants de la UPF.
b) Que s’ampliïn les places en les assignatures optatives programades del seu grau
Aquest curs s’han ampliat places a totes les assignatures optatives del grau A per
respondre la demanda d’una promoció més nombrosa que la del curs passat. Cal
tenir present que és necessari mantenir l’equilibri entre l’oferta de places i la
força docent del Departament, principal proveïdor de la docència al centre.
c) Revisió del pla en assignatures optatives i/o ampliació de places en les
programades
El pla d’estudis vigent respecta els percentatges d’assignatures bàsiques,
obligatòries i optatives que han de tenir tots els graus que es programen. No és
sostenible incrementar desmesuradament l’oferta d’optatives per a un grau que
ofereix únicament 60 places.
d) Que es mantingui el caràcter d’assignatures optatives d’algunes altres
assignatures programades
Aquest punt no està tractat, atès que lògicament no es pot canviar la
característica de les assignatures aprovades oficialment als plans d’estudis.
La Facultat afegeix que la previsió que s’havia fet per al curs 2014-2015 li ha permès
evitar la situació del curs 2013-2014, en què set de les quinze optatives del grau
implicat presentaven una ocupació inferior a 20 estudiants i van estar a punt de ser
desprogramades per aquesta raó. La Facultat aprofita l’ocasió per demanar a la síndica
que inclogui en aquesta resolució la necessitat que els estudiants segueixin els circuits
administratius previstos per tal d’agilitzar al màxim la resolució de les seves peticions.
IV. La síndica valora la resposta de la Facultat i reconeix que s’ha atès la demanda dels
estudiants sempre de la millor manera a favors d’ells. Tots els estudiants han hagut de
triar assignatures optatives del grau B seguint la mitjana de cada expedient:
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L’estudiant que presenta un 7,95 de mitjana n’ha matriculat dues del grau B al primer
trimestre.
L’estudiant que presenta un 7,18 de mitjana n’ha matriculat dues del grau B del primer i
segon trimestres.
L’estudiant que presenta una mitjana de 7,03 n’ha matriculat una del primer trimestre i
una altra del segon.
L’estudiant que presenta una mitjana de 6,70 n’ha matriculat una del segon trimestre i
tres del tercer.
L’estudiant que presenta una mitjana de 6,53 n’ha matriculat dues del tercer trimestre i
una del segon.
L’estudiant que presenta una mitjana de 6,28 n’ha matriculat una del segon trimestre i
tres del tercer.
L’estudiant que presenta una mitjana de 6,26 n’ha matriculat una del primer trimestre i
tres del tercer.
L’estudiant que presenta una mitjana de 6 n’ha matriculat una del primer trimestre i tres
del tercer.
Això vol dir que l’estudiant està dins els objectius de la UPF quant a diversificació
d’assignatures optatives per tal d’ampliar la seva formació, malgrat que no s’hagi obert
a optatives d’altres estudis més allunyats del seu perfil com seria desitjable per a una
formació més universal. El caràcter professionalitzador del grau pot explicar-ho; no és,
però, la millor predisposició per part de l’estudiant.
La síndica observa també la variació en les matrícules d’assignatures optatives d’aquest
grau A entre el curs 2013-2014 i el del 2014-2015, segon que diu l’informe.
La síndica ha atès aquesta queixa perquè ha vingut acompanyada de vuit queixes
semblants, en la primera de les quals es feia esment de les converses amb la secretaria i
el Deganat sobre el tema, la qual cosa alertava d’un possible greuge. La resposta que ha
rebut de la Facultat sempre ha estat positiva, des del moment que ha buscat el més
adient per a la programació anual i la formació dels estudiants.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana a l’estudiant que consideri satisfactòria l’explicació sobre la matrícula de
les assignatures finalment realitzades i que consideri positivament tenir interès per
adquirir coneixements propers o més allunyats, els quals ajuden a la formació de grau
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tant com els més especialitzats, als quals podrà dedicar atenció al llarg de la seva carrera
professional amb bon coneixement de causa.
Se suggereix a la Facultat que estudiï les variables en la tria de les assignatures optatives
per part dels estudiants de quart curs, atès la variació en les preferències haguda en els
dos últims cursos, tal com diu el seu informe.
COMENTARI
El nombre de 60 estudiants per promoció en el grau A explica que no pugui haver-hi
molta més variació en les assignatures optatives, ja que els canvis d’aquestes són a més
matèria d’aprovació oficial del pla d’estudis del grau. La productivitat i l’eficiència d’un
grau amb un nombre de places limitat a 60 està darrere la queixa, tal com reconeix la
Facultat al seu informe.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 599/14
Instat per una postgraduada que reclama convalidacions de crèdits en la seva matrícula
de màster
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-10-2014
Data de tancament: 27-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La llicenciada exposa que el 2 de juliol del 2014 va presentar a la UPF una sol·licitud
de reconeixement de crèdits de la seva llicenciatura al màster en Formació de
Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
(orientació educativa), àrea de coneixement de la seva llicenciatura. El 22 de setembre,
li van respondre que no es podia convalidar, sinó fer adaptacions d’algunes
assignatures.
La llicenciada va aportar informació i documentació (circular del Ministeri d’Educació i
acord de la Conferència de Degans del Consell d’Universitats, on es parla del
reconeixement dels crèdits, exceptuant el treball de fi de màster), de manera que la
resposta que va rebre sobre la possibilitat de fer les adaptacions del seu expedient va ser
bastant optimista. El dia de la matriculació, el 30 de setembre, li van dir que estaria en
espera fins que es resolgués el reconeixement de crèdits. El dia 7 d’octubre insisteix
demanant informació i li diuen que des del 3 d’octubre les normes han canviat perquè es
considera que la circular del Ministeri és només, igual que el document de la
Conferència de Degans, una recomanació.
La llicenciada considera un greuge que no s’apliquin les normes d’aquests documents i
adjunta més informació d’altres universitats. El 8 d’octubre li comuniquen que només
reconeixen 15 crèdits d’un total de 60 del màster, tot i que ella té una llicenciatura de
l’àrea de coneixement del màster i 150 crèdits, fets en dos cursos acadèmics i mig, amb
una nota mitjana final d’estudis de 8,60.
Sol·licita, doncs, que se li convalidin les assignatures del màster, exceptuant el treball
de fi de màster, seguint les directrius dels documents oficials.
II. L’estudiant va presentar aquesta reclamació tant al Síndic de Greuges de la UOC
com al de la UPF, atès que el màster que vol fer és interuniversitari. Per això, la síndica
demana informació sobre aquesta qüestió a l’àrea de Docència de l’Oficina de Postgrau
i Doctorat. El coordinador és de la UOC i la síndica li va enviar la consulta el 15
d’octubre, i també va parlar amb ell per telèfon. El mateix dia va rebre un informe escrit
sobre la situació de les adaptacions en aquest màster, en el qual es puntualitzaven alguns
punts i que s’estava estudiant.
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III. El dia 4 d’octubre la reclamant comunica al Síndic de Greuges de la UPF que acaba
de rebre la confirmació de la seva matrícula per part de l’Oficina de Postgrau i Doctorat
de la UPF, en la qual li comuniquen que li adapten tots els crèdits, excepte els del treball
de fi de màster i una part de les pràctiques, amb la qual cosa ella ja està satisfeta.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
COMENTARI
És un tema de la validació que es fa als màsters de les llicenciatures extingides, que no
es plantejarà més.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 600/14
Instat per un estudiant que ha volgut anul·lar la matrícula perquè ha trobat feina
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-10-2014
Data de tancament: 27-11-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant pregraduat, amb un altre grau superat a la UPF, exposa que va fer la
matrícula de tercer curs amb normalitat a principis de juliol. Pocs dies abans de
començar setembre, li van oferir un lloc de feina, a temps complet, que no el podia
refusar, tenint en compte la conjuntura actual. Aleshores, això li impossibilitava assistir
a les assignatures matriculades. És, doncs, un motiu de força major, i atès que és
estudiant de tercer curs pensa que no ha causat cap pèrdua de plaça a un altre estudiant.
Sol·licita que se li anul·li la matrícula i que li retornin els diners del primer pagament
efectuat (735 euros al juliol), en vista que encara no ha rebut cap docència i és un cas
excepcional. Ve al Síndic de Greuges perquè ha escrit instàncies reclamant-t’ho, però no
ha rebut cap resposta ni per part del Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) ni del Servei
de Gestió Acadèmica (SGA). Tanmateix, els professors de les assignatures ja comencen
a posar-se en contacte amb ell per formar grups de treball. Explica que ha rebut ja una
resolució del rector, la qual cosa no és coherent amb el fet de dir que no ha rebut
resposta ni del PIE ni de l’SGA.
II. La síndica parla amb ell per telèfon per tenir més informació, i l’estudiant continua
amb la idea de recuperar els diners del primer termini de la seva matrícula i que se li
anul·li el segon termini. La síndica li informa que quedarà com a morós i que aquesta
situació li impedirà rebre atenció per part de la Universitat d’ara en endavant. La síndica
demanarà, però, el parer de l’SGA sobre el seu cas.
III. És el que fa amb data 16 d’octubre del 2014, i la resposta que obté és negativa. La
síndica torna a parlar amb el reclamant per explicar-li la resposta obtinguda, i que tot
queda tal com s’exposa a la resolució del rector que ell ha rebut.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
COMENTARI
Els assumptes de pagaments estan regulats en general i la normativa és pública.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 601/14
Instat per una estudiant que ha patit les conseqüències dels errors de gestió per part del
programa de mobilitat de la UPF
______________________________________________________________________
Data d’inici: 21-10-2014
Data de tancament: 9-12-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant ha fet un intercanvi en una universitat australiana. Es queixa que des que
van començar les gestions administratives a l’estiu del 2013 hi ha hagut molts errors per
part de la Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA) que li han causat una despesa
innecessària de temps i de diners des del primer moment.
L’estudiant enumera els errors, que es concreten principalment en el fet que el 8 de
juliol del 2013 rep un correu electrònic des de l’OMA amb un enllaç, erroni, per fer la
sol·licitud en línia a la universitat de destinació, i això li ha causat una cadena de
malentesos i de despeses, ja que aquest enllaç era per cursar tota una carrera i no un
període semestral d’intercanvi com el que ella sol·licitava. Omplir aquesta sol·licitud
val 40 euros, i els requisits que demana la universitat de destinació també tenen el seu
cost: el títol de batxillerat traduït (40 euros) i el resultat del TOEFL, que ha de tornar a
fer perquè li mancaven dos punts (250 euros). El 15 de novembre del 2013 rep un
correu electrònic de la directora de la Universitat de Nova Gal·les del Sud (UNSW), en
què li demana explicacions de per què ha sol·licitat plaça per fer una carrera sencera si,
d’altra banda, ha rebut una sol·licitud d’ella des de la UPF com a estudiant d’intercanvi
per un semestre. Tant ella com l’OMA es disculpen per l’error, que es va iniciar amb
l’enllaç. I ara sí, comença finalment els tràmits com a estudiant d’intercanvi.
A la tornada a la UPF després del semestre d’intercanvi troba altres dificultats, tant a
l’OMA com també a la seva secretaria acadèmica, perquè quan va a cobrar la beca
Passaport al Món, es troba que un dels documents que ella havia presentat s’havia
extraviat i li tornen a reclamar. A data 21 d’octubre del 2014, encara no està matriculada
a les assignatures que li pertoquen, ni té accés a l’Aula Global, amb el que això
representa per poder continuar la docència. El motiu és una assignatura matriculada a la
universitat estrangera en la qual ha rebut un insuficient i que no li permet arribar a tenir
els crèdits necessaris per matricular-se de quart curs.
La reclamant sol·licita més suport a la UPF per als intercanvis amb universitats
llunyanes, recompensació econòmica per les despeses fetes, i expressa que no ha
obtingut cap benefici en el seu expedient acadèmic amb l’intercanvi per les dificultats
que està trobant en la matriculació al quart curs de grau.
II. La síndica rep l’estudiant el dia 28 d’octubre del 2014, que aprofita per augmentar la
seva queixa en la part purament acadèmica, malgrat que la queixa important, diu, és
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sobre els errors que va haver d’esmenar en el començament de la sol·licitud de
l’intercanvi. El fet que es matriculés a la universitat estrangera d’assignatures de tercer i
no de quart, i el fet de no haver-se presentat a l’examen de llengua japonesa que havia
triat perquè no es considerava suficientment preparada, l’ha perjudicada. Com que no va
pensar a demanar anul·lació de matrícula, ha hagut de demanar progressió i el seu
expedient acadèmic, que tenia unes qualificacions molt altes, ha sofert una baixada. Els
seus companys, que havien matriculat assignatures de quart curs a les universitats de
destinació, no han tingut el problema d’haver de demanar progressió. La síndica escolta
tota l’explicació i li diu que difícilment obtindrà la compensació econòmica que
sol·licita, que ella es posarà en contacte amb l’OMA i amb la seva facultat.
III. L’OMA reconeix que va haver-hi una errada per part d’ells pel que fa a l’enllaç que
li van enviar; que ella hagués hagut de demanar l’anul·lació de matrícula de
l’assignatura de llengua japonesa o haver inscrit més crèdits per no haver de demanar la
progressió, i que l’examen del TOEFL l’hauria d’haver fet una segona vegada de totes
maneres.
A la secretaria de la seva facultat estan al corrent d’aquest oblit d’anul·lació de la
matrícula, que ha comportat que l’estudiant hagi hagut de sol·licitar una progressió.
En vista de tot el que s’ha exposat, que són fets ja passats, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient amb la recomanació a tots els implicats de tenir molta cura en els
tràmits i en la informació necessària i justa per possibilitar la mobilitat dels estudiants i
per a la relació adequada amb universitats de països llunyans.
COMENTARI
Convindria que els estudiants fossin conscients també de tot el que implica la mobilitat i
demanar confirmació dels tràmits que requereixen els estudis a l’estranger, els quals
reben una avaluació molt positiva per part dels mateixos estudiants però que exigeixen
molta concentració durant el període que són fora de la UPF.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 602/14
Instat per una estudiant sobre la cancel·lació de pràctiques reconegudes a l’estranger
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-10-2014
Data de tancament: 9-12-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant de quart curs va rebre una beca Erasmus+ Pràctiques per al curs 20142015 per fer una estada de sis mesos de pràctiques (durant els dos primers trimestres) en
una empresa d’Hamburg (Alemanya). El juliol del 2014, l’empresa li va comunicar per
escrit que, per problemes personals greus, no la podrien acollir.
La reclamant va comunicar-ho al Servei de Relacions Internacionals i a la coordinadora
de mobilitat i relacions internacionals de la seva facultat. I seguint les seves indicacions,
va presentar la renúncia a la beca. La van informar que podia sol·licitar fer una estada
de pràctiques externes i consultar a la Facultat si es podria concedir reconeixement
acadèmic (convalidació de crèdits). Ella va trobar una altra empresa per fer pràctiques, a
Walldorf (Alemanya). La plaça corresponia a un estudiant en pràctiques treballant amb
les llengües alemanya, anglesa i espanyola.
El mes de setembre del 2014 va fer una altra consulta a la Facultat, i la vicedegana
d’Ordenació Acadèmica i la cap d’estudis de la Facultat li van notificar que, d’acord
amb la normativa, no hi podia haver reconeixement acadèmic en aquestes pràctiques,
que serien, doncs, extracurriculars.
L’estudiant remarca que fer pràctiques externes pot resultar molt positiu tant per
complementar la formació teòrica com per adquirir competències per a l’exercici futur
de l’activitat professional de la traducció. Vol també que es tingui en compte que la
renúncia a la beca ha estat per causes alienes a la seva voluntat i això li ha causat un
perjudici acadèmic i econòmic, ja que les pràctiques cancel·lades estaven considerades
curriculars. Exposa també que la normativa de la UPF (Normativa reguladora de les
pràctiques externes per als estudiants de la UPF, acord del Consell de Govern de 9 de
maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012 i de
20 de març del 2013) estableix en el seu article 3 les modalitats de pràctiques
acadèmiques externes segons que tinguin reconeixement acadèmic o no, però en la resta
de l’articulat no hi ha diferències fonamentals entre un tipus i un altre de pràctiques. En
les dues modalitats, la tutela de la institució acadèmica és la mateixa (articles 6, 7, 8 i
10). Els criteris pels quals s’estableixen les dues modalitats són la durada i si les
pràctiques es fan en període lectiu (curriculars) o no (extracurriculars), com diu l’article
9. En el seu cas, les pràctiques es fan en període lectiu.
Sol·licita que el Síndic de Greuges revisi el cas per tal de poder validar les pràctiques
com a curriculars o obtenir algun tipus de reconeixement acadèmic. El procés de
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formalització de les noves pràctiques (Educational Collaborative Agreement) es troba
actualment en tràmit.
També sol·licita que el Síndic de Greuges insti la Universitat a revisar la normativa de
pràctiques externes per tal que, davant de situacions ocasionades per tercers (l’entitat
col·laboradora), no es penalitzi acadèmicament l’estudiant.
II. La síndica demana a l’estudiant la documentació sobre el cas, i la rep de seguida.
L’estudiant aporta el Training Project for Traineeships a nom de l’estudiant i de
l’empresa d’Hamburg; la credencial corresponent; els correus electrònics mantinguts
amb els responsables de la UPF (intercanvis-Servei de Relacions Internacionals i de la
seva facultat, la vicedegana d’Ordenació Acadèmica, i una altra professora de la seva
facultat que intercedeix per ella de data del 10-9-2014), així com la seva renúncia a la
beca Erasmus+. La documentació enviada finalitza amb data 12-9-2014, per una
comunicació escrita de la vicedegana d’Ordenació Acadèmica reconeixent que no es pot
concedir els crèdits de les pràctiques tal com demana l’estudiant i tancant la consulta.
III. La síndica veu que tant l’estudiant com els responsables que l’han atès han
mantingut una comunicació clara, precisa i assenyada, però que, en respectar la
normativa, l’estudiant ha perdut la beca, ha trobat pel seu compte una empresa que està
en procés de signar un conveni de pràctiques (que serien extracurriculars) amb la UPF i
que no s’ha avançat res. Aleshores, la síndica escriu a l’estudiant, que fa les pràctiques a
Alemanya, per saber què pensa de tot plegat. També escriu a la vicedegana de Mobilitat
i Relacions Internacionals de la Facultat de l’estudiant, que està al corrent del procés pel
qual ha passat les pràctiques de l’estudiant, i comunica les darreres consultes que ha fet
sobre aquest cas al Servei de Relacions Internacionals, on li recomanen que l’estudiant
torni a demanar una beca Erasmus+ per a aquest curs, atès que la convocatòria està
oberta, perquè hi ha més places que en anys anteriors i que podrà fer servir la mateixa
documentació que va presentar per a les anteriors.
En vista de tot el que s’ha exposat, que l’estudiant està fent unes pràctiques externes
sense reconeixement curricular de la UPF, que ha estat atesa de manera puntual per la
seva facultat i que encara pot demanar una nova beca i continuar aprenent a través de
pràctiques, ara ja curriculars, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix al Servei de Relacions Internacionals que la normativa de pràctiques
curriculars a l’estranger pugui preveure, d’ara endavant, la circumstància de
cancel·lació de dites pràctiques sense cap intervenció ni de la Universitat ni de
l’estudiant seleccionat, de manera que pugui haver-hi un solució ràpida per poder
reconèixer els crèdits curriculars de pràctiques dels estudiants en situació de becaris.
COMENTARI
Si es vol anar cap a una internacionalització més forta de la UPF, aquestes qüestions
tant de pràctiques com de crèdits cursats en universitats estrangeres haurien de tenir una
normativa flexible.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 603/14
Instat per una estudiant d’una altra universitat pendent del trasllat del seu expedient des
de la UPF
______________________________________________________________________
Data d’inici: 27-10-2014
Data de tancament: 11-12-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que fa cinc anys va començar una llicenciatura a la UPF, però que
per diferents problemes no va poder acabar el primer curs. En aquest moment ha acabat
un grau en una altra universitat, però no pot tramitar el títol ja que li fa falta el trasllat
d'expedient per part de la UPF. Fa mesos que el sol·licita i ja està pagat, però la
secretaria continua dient-li que li manca documentació. Fins ara, ha enviat tot el que li
han demanat, ha pagat un nou trasllat d’expedient a una tercera universitat, on va fer les
PAU, i on li diuen que sí que van fer aquest trasllat a la UPF. És a dir, que estan fetes
totes les gestions necessàries. Però tot i així el trasllat no s’ha fet i no pot sol·licitar el
títol que necessita amb urgència. Es queixa que no li contesten els correus que envia i
que se sent sense cap dret. Sol·licita l’ajuda del Síndic de Greuges per fer efectiu el
trasllat d'expedient, de la Universitat Pompeu Fabra a la seva universitat, trasllat que
està demanat fa mesos.
II. La síndica parla el dia 28 d’octubre del 2014 amb el Servei de Gestió Acadèmica
(SGA) per veure com està l’expedient universitari d’aquesta estudiant. La síndica és
informada que la primera reclamació d’aquesta estudiant és del 16 de novembre del
2009 i que han mantingut correus amb ella el 28 i el 30 de maig del 2014 i que
finalment el 20 d’octubre del 2014 van rebre la targeta d’haver fet les PAU, que era la
dificultat que hi havia en la resolució de la sol·licitud de trasllat.
III. El 24 de novembre del 2014, l’estudiant escriu al Síndic de Greuges de la UPF
demanant-li si hi ha alguna novetat en la seva sol·licitud. Amb data 4 de novembre del
2014 les dades rebudes de l’SGA havien estat confirmades per un missatge escrit de la
cap de servei, dient que a partir d’aquest moment procedeixen a tramitar el trasllat
d’expedient. La síndica comunica a l’estudiant la situació ja resolta, que ella confirma el
mateix 25 de novembre del 2014 agraint-li l’ajuda.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
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COMENTARI
Aquest cas de trasllat d’expedient entre diverses universitats posa de relleu les
dificultats que poden aparèixer quan intervenen tres administracions.
Sembla estrany que els estudiants puguin continuar els estudis malgrat que el seu
expedient no estigui complet.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 604/14
Instat per un estudiant d’un centre adscrit a la UPF sobre un cas de progressió d’estudis
______________________________________________________________________
Data d’inici: 11-11-2014
Data de tancament: 11-12-2014
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant d’un centre adscrit exposa que li ha estat denegada la progressió d’estudis
i troba una falta de coherència en aquesta decisió. L’estudiant està fent segon curs, té tot
el primer aprovat i el 50% de crèdits superats de segon, i una nota mitjana de notable.
La denegació de la progressió és competència de la UPF.
L’escrit de queixa és una mica confús i se li demana documentació i alguns aclariments.
Contesta el mateix dia 11 de novembre del 2014 amb dos documents més.
II. L’oficina del Síndic li contesta el 12 de novembre del 2014 puntualitzant que, una
vegada analitzada la documentació, sí que hi ha motius del perquè no li concedeixen la
progressió. En els fonaments jurídics de la resolució de la vicerectora, que ell va rebre,
li diuen que per poder fer la progressió ha d’haver superat com a mínim el 66% dels
crèdits del curs precedent (segon curs), i segons que diu ell, només té el 50% dels
crèdits de segon curs superat; per tant, si és així, no compleix els requisits de la
normativa de la UPF per poder sol·licitar una progressió al curs següent. Fins que no
tingui superat un 16% més de crèdits de segon no li concediran la progressió.
III. L’estudiant contesta al·legant que al seu centre hi ha hagut resolucions favorables
d’estudiants que estaven en les mateixes condicions que ell perquè és el moment de
demanar una progressió extraordinària a causa que la càrrega lectiva i els horaris són els
més adients, i té una informació favorable del seu centre. El dia 17 de novembre del
2014 l’estudiant informa a la síndica que finalment li han solucionat la progressió i que
la seva queixa ja es pot tancar.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
COMENTARI
Finalment la gestió d’aquest cas s’ha portat des del centre adscrit. Molt possiblement les
característiques dels estudis que s’hi fan requereixen una normativa una mica diferent.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 605/15
Instat per una estudiant que ha trobat dificultats i retards en l’adjudicació d’unes
pràctiques
______________________________________________________________________
Data d’inici: 27-10-2014
Data de tancament: 20-1-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que, a 27 d’octubre del 2014, després d’un mes d’intercanvi de
correus amb els coordinadors i el director d’estudis de la seva facultat encara no se li
havien assignat les pràctiques obligatòries del curs.
La principal raó havia estat un canvi d’adjudicació d’empresa, perquè a la que havia
d’anar estava de remodelacions internes i aleshores les pràctiques haurien de començar
més tard, cosa que a ella no li interessava perquè tenia un intercanvi Erasmus al segon
trimestre i les pràctiques havien de fer-se durant el primer trimestre del curs. Quan li
van assignar la segona empresa també va veure que no podria assolir les hores mínimes
del pràcticum obligatori en el període sol·licitat.
En el moment de presentar aquesta queixa ja ha esgotat totes les vies per contactar i
parlar amb la Universitat per aconseguir una solució. També va presentar una queixa al
seu deganat. Després de quasi un mes per oferir-li una segona empresa com a alternativa
li han comunicat que no hi ha plaça per a ella, i l’única solució que li donen, després de
tot això, és que faci les pràctiques a l’estiu. L’estudiant sol·licita la incorporació
immediata a unes pràctiques d’empresa, que se li compensin les hores perdudes i que es
prenguin responsabilitats davant el tema.
II. L’estudiant no pot desplaçar-se per fer una entrevista amb la síndica i l’intercanvi
d’informació es fa per telèfon el dia 30 d’octubre del 2014. L’estudiant estava
neguitosa, ja que havia tingut dificultats per contactar amb la professora coordinadora
de les pràctiques i amb el seu tutor. El 29 d’octubre del 2014 li van oferir un tercer lloc
per fer les pràctiques. Finalment, la reclamant li diu a la síndica que ara està interessada
a saber quantes hores de pràctiques li quedaran abans de marxar d’Erasmus, ja que a
causa d’haver començat tard no podrà fer ni tan sols el mínim d’hores perquè li
comptabilitzin les pràctiques en crèdits. Li queden l’intercanvi Erasmus i els crèdits de
pràctiques per acabar el grau.
III. La síndica demana informació (27 de novembre del 2014) a la seva secretaria de
centre. La resposta (10 de desembre del 2014) és que el degà ara està assabentat de la
incidència i ja ha demanat a l’estudiant que li faci arribar les dates en què tornarà i
quines preferències vol per intentar ajustar les hores que li queden, de les quals la cap de
secretaria fa un càlcul aproximat. La direcció dels estudis buscarà una altra pràctica que
s’ajusti a les necessitats i a les preferències de l’estudiant.
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La síndica comunica aquesta informació a l’estudiant el dia 11 de desembre del 2014,
que encara no l’havia rebut, i l’estudiant queda conforme.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient favorablement.
COMENTARI
La coordinació de pràctiques externes és una feina en la qual es troben moltes variables,
ja que les empreses es reestructuren i canvien sense informar-ne a la Universitat. Els
estudiants ho comprenen; cal, però, un canal obert de comunicació entre les empreses, la
coordinació de pràctiques i els estudiants, la qual cosa no és sempre fàcil.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 606/15
Instat per una estudiant davant la impossibilitat de fer pràctiques que representin una
dedicació horària superior
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-12-2014
Data de tancament: 20-1-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que ha intentat diverses vegades sol·licitar “dedicació superior”
horària en les pràctiques del seu grau, però s’ha trobat amb una negativa, una manca de
respostes sobre els passos que hauria de seguir per demanar aquesta excepcionalitat, o la
informació sobre casos en què es pot aplicar aquest allargament de les pràctiques.
La Normativa reguladora de les pràctiques externes a la UPF estableix a l’article 9.2 el
següent: “Les pràctiques extracurriculars tenen una dedicació màxima de 800 hores
anuals. Excepcionalment, els degans o directors de centre o de departament poden
autoritzar una dedicació superior”. La reclamant està interessada en aquesta dedicació
superior.
II. La síndica parla amb ella per telèfon davant la impossibilitat que pugui passar per
l’oficina del Síndic de Greuges. L’estudiant li explica que a les pràctiques li han
demanat que faci una feina quan li arriben els exàmens. El conveni que va signar posava
primerament que hi hauria flexibilitat, però no ha pogut esbrinar quins criteris funcionen
per poder ampliar les pràctiques i fer la feina que li proposen en l’empresa.
La síndica li explica quins objectius formatius tenen les pràctiques d’un pla d’estudis i
que mai no poden ser aprofitades per les empreses per substituir personal contractat.
III. Amb data 16 de desembre del 2014 l’estudiant escriu, sense més explicacions, que
ha resolt el tema de les pràctiques.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 607/15
Instat per una estudiant que demana millores en l’aplicació de l’automatrícula
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-12-2014
Data de tancament: 22-1-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que l’aplicació per automodificar la matrícula no permet anul·lar
ni corregir la matrícula si l’estudiant comet una errada; per això demana que es pugui
fer.
II. Ella es va equivocar. A l’assignatura en la qual està matriculada hi ha overbooking.
Canviaria per una altra assignatura de menys crèdits, com li diuen en la seva secretaria,
però no li poden retornar els diners tot i que se’n va adonar dins del període en què era
possible fer modificacions de matrícula, tot i que l’aplicació no ho permet.
III. La síndica pregunta al Servei de Gestió Acadèmica, que amb data 9 de desembre del
2014 li responen que l’automodificació de matrícula té el funcionament que es va
demanar segons les normatives vigents. Per tant, permet modificar la matrícula canviant
i afegint assignatures, però sempre mantenint o augmentant el nombre de crèdits
matriculats. Mai no es poden anul·lar assignatures, ja que és un tràmit que no preveuen.
El Servei remet la queixa de l’estudiant a la persona que porta l’automatrícula.
IV. Amb data de 18 de desembre del 2014 l’estudiant comunica a la síndica que ha
pogut resoldre el tema de la seva matrícula, però que li continua demanant que consti la
seva petició perquè l’aplicació permeti anul·lar la matrícula dins els terminis establerts.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient, i es tramita la petició de l’estudiant al Servei de Gestió
Acadèmica.
COMENTARI
Les queixes poden representar bona informació sobre la perspectiva dels estudiants per
facilitar-los els seus tràmits.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 608/15
Instat per una estudiant que es queixa del temps que triguen a ser contestats alguns CAU
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-12-2014
Data de tancament: 22-1-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant es queixa directament que des de fa un temps es pretén substituir el
contacte per correu electrònic amb les secretaries de les facultats pel sistema de posar un
CAU. Al seu parer, aquest sistema no funciona perquè la resolució de qualsevol
consulta que es faci a través del CAU acostuma a trigar molt més. Per això la reclamant
sol·licita tornar a considerar-ne el funcionament.
II. La síndica es posa en contacte telefònic amb l’estudiant i li pregunta quant temps
acostuma a trigar una resposta, si té documents que ho puguin confirmar i li comenta a
l’estudiant que el sistema del CAU comporta tenir un número de referència de la gestió
que s’ha fet; en canvi, en el correu electrònic no en queda constància. Que també es pot
seguir l’estat en què està el tràmit, la qual cosa tampoc no ho permet un correu
electrònic. Però per a l’estudiant el sistema del CAU és burocràcia.
III. L’estudiant no envia més documentació, i la síndica interpreta que la queixa no es
manté.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
COMENTARI
Els canvis en les vies de comunicació dins de la UPF comporten alguna dificultat i
desconfiança, sobretot a l’inici de la seva implantació.
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2.1.5. Les consultes
CONSULTES I OBSERVACIONS ATESES SENSE OBRIR EXPEDIENT
Consulta 1/14
20-4-2014
Avaluacions
Estudiant de grau
Entra un formulari de queixa d’un estudiant que exposa que té dos exàmens de
recuperació del segon trimestre i que aquests coincideixen en dia i hora.
Després d'enviar el formulari a la seva secretaria ningú no li ha contestat, tot i
que ha passat una setmana. A una companya que sí que va poder parlar amb la
secretaria, li vandir que ells no es feien responsables de les coincidències
d'exàmens i que ens havíem de posar en contacte amb els professors. A una
setmana vista dels exàmens, diu que encara no ha rebut cap resposta. Se li
indica què ha de fer, i l’endemà mateix, rebem un correu electrònic on ens diu
que, efectivament, els professors li han contestat i que ja ho té solucionat.
Agraeix l’assessorament del Síndic.

Consulta 2/14
25-4-2014
Discriminació
Estudiant de grau
Un estudiant presenta un formulari de queixa per denunciar que hi ha un petit
col·lectiu del seu grup de classe que li dificulta la seva tasca de delegat posantli diversos paranys. Se cita aquest estudiant a una reunió amb la síndica i se
l’orienta. De moment, s’informa com una consulta.

Consulta 3/14
13-5-2014
Pràctiques
Estudiant de grau
Una estudiant presenta un formulari de queixa i inicialment es considera com a
tal. Es tracta d’unes pràctiques que proposa l’estudiant, però l’oficina que porta
aquests temes no li contesta, i ella està a punt de perdre aquesta oportunitat.
Des del Síndic es fa una consulta i ens indiquen que el tema d’aquesta
estudiant ja està solucionat. Posteriorment ella també ens ho notifica. Tot i que
ja s’havia iniciat com una queixa, finalment es decideix considerar-la una
consulta.

Consulta 4/14
20-5-2014
Avaluacions
Estudiant de grau
Un estudiant de grau que vol enviar una queixa ens truca perquè es troba que li
han posat un examen fora del calendari establert per l’estudi i aquest fet no li
permet tirar endavant una feina que li han ofert. Se li diu que es posi en
contacte amb els membres de la direcció del seu estudi per tal de buscar-hi una
solució i que després es posi novament en contacte amb nosaltres per saber si
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ha pogut solucionar el tema. En principi s’informa com una consulta, malgrat
que aquest estudiant insisteix que vol fer una queixa igualment per tal que
aquests fets no tornin a succeir. De moment no ha arribat la queixa formal.

Consulta 5/14
26-5-2014
Avaluacions
Estudiant de grau
Un estudiant de grau ens fa arribar un formulari de queixa perquè li surt la nota
d’una avaluació suspesa tot i que la té aprovada. Se li diu que es posi
ràpidament en contacte amb la secretaria del seu centre perquè són ells els que
el poden ajudar en aquest tema.
Consulta 6/14
29-5-2014
Recursos humans
PAS
Un membre del PAS truca per consultar-nos sobre una circumstància personal
que té, i pregunta si seria viable presentar una queixa a la síndica. Se li demana
quins passos ha fet fins al moment, i tots són correctes. A continuació se li
aconsella que estiguem en contacte per fer una mica de seguiment, i si
finalment no li resolen el cas que es posi novament en contacte amb nosaltres
per veure la viabilitat de la intervenció del Síndic. Anem fent el seguiment i
malgrat detectar improvisacions que poden crear nervis innecessaris, de
moment, és un procés correcte. Anem mantenint el contacte.

Consulta 7/14
4-6-2014
Espais
Estudiant de grau
Una estudiant es posa en contacte amb el Síndic mitjançant un formulari de
queixa per un tema sobre reserves d’espais. Se li comunica que no la podem
ajudar en en aquest cas i se li indica amb qui hauria de parlar.

Consulta 8/14
16-6-2014
Docència
Estudiant de grau
Una estudiant es posa en contacte amb el Síndic mitjançant un formulari de
queixa per un tema sobre docència. Se li comunica que no la podem ajudar en
aquest cas i se li indica que hauria de parla amb el seu centre.

Consulta 9/14
16-6-2014
Docència
Estudiant de doctorat
Un estudiant de doctorat ve a l’oficina personalment per fer una consulta sobre
una situació de desigualtat entre estudiants i vol saber què ha de fer per
presentar una queixa. Se li diu que parli primer amb el director del seu
departament i, segons la solució que li doni, podem obrir o no un expedient de
queixa.
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Consulta 10/14
15-7-2014
Avaluacions
Estudiant de grau
Un estudiant de grau presenta una queixa sobre una avaluació que s’ha fet a
distància, no presencial, i la professora l’acusa d’haver copiat. Sol·licita
orientació sobre el tema. Se li explica el que pot fer davant la situació que
exposa, i es queda amb ell que si es complica es torni a posar en contacte amb
nosaltres. De moment s’informa com una consulta.

Consulta 11/14
21-7-2014
Econòmic
Estudiant de grau
Una estudiant de grau truca per parlar amb la síndica i explicar-li el que li ha
passat. Es va matricular, però es va posar malalta; dins de termini va renunciar
a la matrícula, i ara que està recuperada es vol reincorporar però no es pot
matricular del curs 2014-2015 perquè li surten uns pagarés conforme no va
pagar la matrícula del curs anterior 2013-2014. Se li aconsella que es posi
ràpidament en contacte amb la seva secretaria. Ens torna a trucar per explicarnos el que li han respost a la seva secretaria i ens diu que no hi està d’acord. Se
li aconsella que faci una altra gestió abans de posar la queixa i que ens en digui
alguna cosa. De moment s’informa com una consulta.
Consulta 12/14
22-7-2014
Docència
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta una consulta sobre un tema de crèdits optatius.
Se li explica que no és un tema que puguem solucionar-li des del Síndic. Se li
indica a qui s’ha d’adreçar.

Consulta 13/14
23-7-2014
Matrícula
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari de queixa amb incidències a la
matriculació. Ja que el tema és de matrícula i molt urgent, des del mateix
Síndic es reenvia el formulari al CAU de la seva facultat perquè atenguin
l’estudiant al més aviat possible. La secretaria envia un document que
l’estudiant ha d’emplenar per solucionar els temes de matrícula, el qual
l’afegim a la resposta de la recepció del seu formulari, indicant-li que ens ha
enviat un tema que no és per al Síndic, segurament per error, i recordant-li pas
a pas com s’envia un CAU a una secretaria, tot i que ja porta diversos cursos a
la Universitat. Un simple error de l’estudiant ha generat unes quantes gestions.
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Consulta 14/14
23-7-2014
Matrícula
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari de queixa perquè no s’ha pogut
matricular d’una assignatura que per a ella és molt important. No explica
quines gestions ha fet, i se demana que ens digui quines accions ha portat a
terme dins del seu centre: si ha parlat amb la secretaria, el cap d’estudis...; quin
és el motiu de la denegació, i si s’ha produït alguna vulneració dels seus drets.
En principi s’informa com una consulta.

Consulta 15/14
24-7-2014
Matrícula
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se que no s’ha pogut
automatricular perquè el programa li diu que no és el dia de la citació per
poder-ho fer, i ella diu que tenia hora per a avui. Se li explica que el que li
interessa és que ho sàpiga ràpidament la seva secretaria i en tot cas, si és un
error, li donaran un altre dia i una altra hora. S’informa com una consulta.

Consulta 16/14
25-7-2014
Progressió
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se que no es pot
matricular d’assignatures de segon perquè encara en té de primer i que va tenir
un motiu important per no poder superar totes les assignatures. Se li diu que
parli amb la seva secretaria de centre, i que en tot cas si el tema que va
sobrevenir és justificable aporti proves. També se li diu que pot sol·licitar hora
amb la cap d’estudis o el vicedegà competent en la matèria del seu centre i que
possiblement a mida que superi alguna assignatura de primer en el trimestre
del curs vinent podrà sol·licitar una progressió d’estudis. S’informa com una
consulta.

Consulta 17/14
3-9-2014
Matrícula
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se que només li ha
quedat pendent una assignatura de quatre crèdits per finalitzar el grau. No es
vol tornar a matricular i tampoc haver d’esperar un any per una assignatura.
Sol·licita ajut. Se li comenta quina és la situació i se li diu quins són els passos
que cal fer. S’informa com una consulta.
Consulta 18/14
3-9-2014
Docència
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari explicant que es volia canviar de
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pla i quan s’ha adonat ja havia finalitzat el termini. Se li diu que vagi a parlar
ràpidament amb la seva secretaria de centre.

Consulta 19/14
4-9-2014
Docència
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se d’un canvi de grup.
Se li diu que no és un tema del Síndic i se li explica què és el que cal fer.

Consulta 20/14
5-9-2014
Docència
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se d’una coincidència
de data d’exàmens. Se li diu què cal fer sobre aquest tema.

Consulta 21/14
10-9-2014 Matrícula
Estudiant de postgrau
Una estudiant explica que va lliurar el treball de final de màster al seu tutor, el
qual li havia dit que el presentés abans del dia 5 de setembre, quan segons
l’estudi ja estava fora de termini. El seu tutor no ho reconeix i no li ha buscat
cap solució. Ara, aquesta estudiant ha de tornar a matricular-se del màster per
poder lliurar un treball que ja té finalitzat i no hi està gens d’acord. Se li
aconsella que parli amb la direcció del màster.

Consulta 22/14
11-9-2014
Docència
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se d’una coincidència
d’assignatures amb l’anglès que fa a la UPF. Se li diu que aquest tema l’han de
solucionar entre el seu estudi i el servei d’idiomes de la UPF.

Consulta 23/14
15-9-2014
Econòmic
Estudiant de grau
Un estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se que quan va
automatricular-se no li donava l’opció de fer-ho com a família nombrosa, que
és la seva situació. Se li diu el que cal fer en aquest cas.

Consulta 24/14
16-9-2014
Docència
Estudiant de grau
Un estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se que, pel seu perfil i
itinerari, necessita ajut per poder fer dues assignatures que no li permeten
seguir. Se li diu el que cal fer en aquesta situació i s’informa com una consulta.
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Consulta 25/14
17-9-2014
Matrícula
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se que no s’ha pogut
matricular de les assignatures que necessita fer a quart. Se li diu el que cal fer
en aquesta situació i s’informa com una consulta.
Consulta 26/14
23-9-2014
Matrícula
Estudiant de postgrau
Una estudiant de màster truca per preguntar com posar una queixa. Se li
pregunta el motiu, i explica que ha fet una prematrícula d’un màster però que
no vol pagar perquè li han dit que haurà de pagar com una resident i, segons la
seva situació i la informació que té, considera que no li correspon. Se li
recomana que primer faci totes les gestions amb l’organització del màster i
que, en tot cas, després ja podria presentar la queixa. S’informa com una
consulta. El dia 29 de setembre torna a trucar per sol·licitar el mateix. Se li
recorda que el dia 23 ja ho havia fet, que estava parlant amb la mateixa persona
que la va atendre. Ho reconeix. Se li pregunta si ja ha fet gestions i se li
recorda el que ja li vam dir en el seu moment.
Consulta 27/14
29-9-2014 Convalidacions del PEI Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se que no li han
convalidat el títol que té d’anglès, tot i que a una companya sí que li han fet. Se
li diu el que cal fer en aquesta situació i s’informa com una consulta.
Consulta 28/14
29-9-2014
Econòmic
Estudiant de grau
Un estudiant de grau presenta un formulari de queixa perquè, arran que li ha
sortit una feina, va sol·licitar la baixa dels estudis, però encara no li han
respost. Se li diu el que cal fer i s’informa com una consulta.
Consulta 29/14
9-10-2014
Econòmic
Estudiant de màster
Un estudiant de màster truca per telèfon per consultar què pot fer davant una
possible situació que es pot donar. Està pendent del resultat d’una analítica
d’un dels membres de la seva família i no pot pagar la matrícula per no perdrela. Si el resultat és negatiu, haurà de donar-se de baixa del màster. Se li diu
amb qui ha de parlar primer abans de posar una queixa.
Consulta 30/14
9-10-2014
Docència
Estudiant de grau
Una estudiant de grau truca per telèfon per explicar diversos errors que han
passat darrerament que tenen a veure amb la docència del seu estudi, i sol·licita
informació sobre això. En principi, se li diu que ens faci arribar per escrit totes
les situacions que exposa i que valorarem si es queda en una consulta amb les
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respostes corresponents o bé és una queixa i procedim a obrir un expedient.
Consulta 31/14
16-10-2014
Docència
Estudiant de grau
Un estudiant presenta un formulari per queixar-se que hi ha un professor que
no penja ni material ni el pla docent de l’assignatura. Se li indica que primer es
posi en contacte amb el seu deganat per informar-lo d’aquesta situació. En
principi s’informa com una consulta.
Consulta 32/14
11-11-2014
Econòmic
Estudiant de grau d’un
centre adscrit
Un estudiant presenta un formulari per queixar-se que no se li accepta el
descompte de família nombrosa. És d’un centre adscrit i ha anat a parlar amb
tothom. Se li indica que parli amb el servei de la UPF que porta aquest temes i,
en principi, s’informa com una consulta.
Consulta 33/14
13-11-2014
Compulses
Postgrau
Una postgraduada de la UPF envia un correu electrònic fent una sèrie de
preguntes relacionades amb les compulses. Es fan una sèrie de gestions i
finalment s’informa com una consulta.
Consulta 34/14
18-11-2014 Expedient disciplinari Estudiant de grau
Un estudiant de grau presenta una queixa, però després de parlar personalment
amb la síndica, atès que en aquests moments té obert un expedient disciplinari,
se li diu que no s’hi pot intervenir, i s’informa com una consulta.
Consulta 35/14 1-12-2014
Econòmic Estudiant de grau d’un
centre adscrit
Un estudiant d’un centre adscrit es va trobar que una vegada ja s’havia
matriculat i havia pagat tot el curs, de cop, li va sortir una feina important i va
procedir ràpidament a sol·licitar l’anul·lació de la matrícula dins del termini
establert. Se li va retornar una part de l’import pagat per la matrícula però no
tot. Ens fa arribar una queixa per aquest motiu. No es pot entrar en temes
administratius d’un centre adscrit. Per això se li indica el que cal que faci i
s’informa com una consulta.
Consulta 36/14
1-12-2014
Convalidacions
Estudiant de grau
d’un centre adscrit
Un estudiant d’un centre adscrit ens truca per preguntar què pot fer davant
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d’una acceptació inicial de convalidacions i una posterior denegació
d’aquestes. Se li comenta què és el que ha de fer i s’informa com una consulta.
Consulta 37/14
4-12-2014 Docència
Estudiant de grau d’un
centre adscrit
Un estudiant sol·licita poder canviar les optatives per pràctiques voluntàries.
Se li indica el que cal que faci i s’informa com una consulta.
Consulta 38/14
4-12-2014
Econòmic
Estudiant de postgrau
Un estudiant de màster té un problema econòmic i es posa en contacte amb
nosaltres per saber què ha de fer. Ens exposa el seu cas, i se li diu que abans de
presentar la queixa parli primer amb la direcció del màster.
Consulta 39/14
28-12-14 Econòmic
Estudiant de grau d’un centre
adscrit
Un estudiant d’un centre adscrit té un problema amb el descompte que li
correspon per família nombrosa. Se li indica què cal fer primer, abans de
presentar la queixa. En principi s’informa com una consulta.
Consulta 40/15 14-1-2015
Econòmic
Estudiant de grau
Un estudiant es posa en contacte amb nosaltres perquè li ha arribat un correu
electrònic en què li diuen que no han pogut cobrar els diners de la matrícula
per manca de fons. L’estudiant ens sol·licita a nosaltres que el pagament es
faci a partir del moment que sigui efectiva la beca general. Se li diu el que ha
de fer i s’informa com una consulta.
Consulta 41/15
14-1-2015
Informàtica
PDI
Un professor ens fa arribar un formulari de queixa sobre el funcionament de
l’equip informàtic de l’aula on imparteix la docència. Li diem que primer ha de
parlar amb el centre, si és que no ho ha fet. S’informa com una consulta.
Consulta 42/15
15-1-2015
Títol
Postgraduat
Un antic estudiant de màster sol·licita el Suplement Europeu al Títol (SET). Es
fan diverses gestions amb el Servei de Gestió Acadèmica, i en aquests
moments no s’hi pot fer res més, pendents que surti un reial decret que reguli
aquest tema. Malgrat totes les gestions que s’han portat a terme, s’informa com
una consulta.
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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 16 d’abril del 2014 arriba la consulta següent: “Benvolguts defensors, tinc una
queixa d'un catedràtic amb tres sexennis que, segons el decret, ha d'impartir 24 crèdits.
Entén que es produeix un greuge, ja que s'estableixen càrregues diferents entre cossos
de professors iguals. M'agradaria conèixer si les vostres universitats han aplicat el decret
o han tractat de ‘corregir’ d'alguna manera tant les càrregues d'aquests docents com les
d'aquells altres que, arran del decret, han passat a fer 32 crèdits”.
El dia 6 de maig del 2014 es rep la consulta següent: “Estimats amics, us escric en
relació amb un problema que se m'ha plantejat sobre l’expedició dels títols oficials. La
normativa aplicable és el Reial Decret 1002/2010. Un dels canvis que aquesta normativa
introdueix respecte a l'anterior és un afegit al punt 2 de l'article 14, que diu: ‘Completat
l'expedient a què es refereix l'apartat anterior, la universitat expedirà una certificació
supletòria provisional que substituirà el títol i gaudirà d'idèntic valor a efectes de
l'exercici dels drets a ell inherents. Aquesta certificació ha d'incloure les dades
essencials que han de figurar en el títol corresponent, el número de registre de titulats
universitaris oficials i serà signada pel rector’. Fins que va entrar en vigor aquest RD,
quan un estudiant finalitzava els seus estudis i pagava els drets d'expedició del títol, se li
donava sobre la marxa la certificació supletòria. Ara, però, aquesta certificació
supletòria ha d’incloure el número de registre nacional de titulats universitaris oficials,
que assigna el Ministeri. A la nostra universitat sembla que poden passar diverses
setmanes fins que aquest número arriba (els centres han de completar l’expedient de
cada títol que es demana; enviar-los al Rectorat que, al seu torn, ho sol·licita al
Ministeri; i retorn...). Per a aquells estudiants que tenen necessitat d'acreditar el títol, la
nostra universitat ofereix la possibilitat d'emetre una certificació acadèmica que indica
que l'estudiant ha finalitzat els seus estudis i que està tramitant l'expedició del títol. No
obstant això, aquesta certificació acadèmica té dos problemes: no té la validesa del títol
(només el té la certificació supletòria en la qual consti el número de registre nacional) i
l'estudiant ha d’abonar l'import corresponent a qualsevol certificació acadèmica.
Després d'aquesta llarga exposició volia preguntar-vos com esteu actuant en aquest tema
a les vostres universitats. Què se'ls proporciona als estudiants com a document
acreditatiu per justificar que l’expedició del seu títol s’està tramitant? Si hi ha un
document addicional a la certificació supletòria, és gratuït o han d'abonar una quantitat
addicional a l’expedició del títol?”.
El dia 13 de maig del 2014, el síndic de la Universitat de Jaén ens fa arribar per correu
electrònic un enllaç amb la seva memòria 2012-2013.
El dia 6 de maig del 2014, el síndic de Greuges de Catalunya fa arribar el seu eButlletí.
El dia 16 de maig del 2014 ens fan arribar la informació divulgativa següent: “Des de
la Federació Síndrome de Down estem promovent la I Jornada sobre Maltractament a
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les Persones amb Discapacitat. Té com a objectiu principal crear i desenvolupar un punt
de trobada per abordar de manera global un assumpte tan delicat com és el del
maltractament, a partir dels tipus de maltractament i la forma d'actuació davant
d'aquests i plantejant solucions que passen per la prevenció, el marc de protecció
jurídica o la importància de l'entorn més pròxim (familiar, d’amistats). Us convidem a
participar en la construcció d'aquesta jornada. Per fer-ho, podeu presentar els continguts
que considereu del vostre interès mitjançant comunicacions (Call For Papers), que
podreu enviar a través del formulari que es troba a la nostra pàgina web:
www.maltratodiscapacidad.es.
”També seran benvinguts tots aquells comentaris i suggeriments que ens vulgueu fer
sobre aquesta jornada, ja que serà la primera que es convoqui a Espanya i, amb vocació
de futur, la nostra intenció és que sigui el més constructiva i participativa possible. Us
agrairíem que féssiu arribar aquesta informació al personal que creieu convenient”.
El dia 21 de maig del 2014 la presidenta de la CEDU ens informa del següent: “Us
reenvio un correu que em fa arribar Jorge Triana, defensor de la ULPGC, amb l'encàrrec
que el difongui entre els associats, ja que per alguna estranya raó, els correus que ell
envia a @cedu.es li vénen retornats. Us copio, doncs, el text. Va aprofitar per enviarse’l ell mateix, així com una forta abraçada a l’equip sortint. Li agraïm tots aquests anys
de treball i dedicació a la seva defensoria, però també a l'associació que representa,
recordant-los que sempre que ho desitgin poden continuar en contacte amb nosaltres i
participant de les nostres activitats. Una entranyable abraçada en nom de tothom, i
alhora una salutació cordial de benvinguda al nou defensor i els seus col·laboradors.
Presidenta de la CEDU: Joana M. Petrus”.
TEXT:
“Benvolguts companys, vull informar-vos que hem acabat el nostre període de mandat
en aquest òrgan del DU, després dels cinc anys previstos en els Estatuts de la ULPGC i
sense possibilitat de reelecció. Per això, es va celebrar la nova elecció, amb el resultat
de les persones següents:
- Presidència: Francisco Ortega Santana
- Professor representant del PDI: Antonio Palomino Martín
- Representant del personal d'administració i serveis: Antonia Soraya Pérez López
- Representant dels estudiants: Jenifer Díaz Falcón
”Per la nostra banda, i com a president sortint, vull agrair-vos la bona acollida que ens
han dispensat, tant en el sentit personal en les reunions de la Comissió Executiva com
en les trobades estatals; també, per les vegades que hem sol·licitat informació via web
de la CEDU. Els nostres millors desitjos en el desenvolupament de tan important tasca a
totes les universitats. Resto a la vostra disposició en aquest correu:
jorge.triana@ulpgc.es. Aprofito també per indicar-vos que presentem al Claustre
universitari la Memòria d'activitats corresponent a l'any 2013, la qual podeu consultar a
la web de la ULPGC.
”Una abraçada,
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Jorge Triana Méndez, defensor universitari de la Universitat de Las Palmas de Gran
Canaria”.
El dia 22 de maig del 2014 rebem l’informe 2013-2014 de la Universitat Autònoma de
Madrid.
El dia 28 de maig del 2014 envien un recordatori de la I Jornada sobre Maltractament a
les Persones amb Discapacitat: “Us enviem aquest correu per informar-vos que el
programa de la I Jornada sobre Maltractament a les Persones amb Discapacitat encara
no està tancat. Per tant, totes les comunicacions que s’hi presentin i que tinguin una
qualitat molt alta podrien anar a ‘Plenari’ o a ‘Pòsters’, mentre que les comunicacions
que tinguin una qualitat alta i interès general seran publicades en un llibre oficial sobre
maltractament i discapacitat, al costat de les incloses a ‘Plenari’ o ‘Pòsters’. Us recordo
que heu d’enviar la vostra sinopsi (breu resum de la comunicació, màxim 800 paraules)
al formulari de la nostra pàgina web: http://www.maltratodiscapacidad.es/call-forpapers. Us agrairíem que féssiu difusió a l'exposat, molt especialment al personal docent
i investigador de les disciplines següents: dret, magisteri, metges, pedagogia, psicologia,
treball social, etc. El nostre objectiu és que aquesta jornada sigui un referent, i per això
estem ja en contacte amb personalitats molt influents i rellevants dels àmbits jurídic,
polític i social. Podeu seguir-nos a Facebook i Twitter per conèixer les últimes notícies.
Aprofitem per comunicar-vos que el lloc de celebració serà el saló d'actes de la Facultat
de Dret de la Universitat de Sevilla. Us recomanem que feu la reserva d'allotjament per
evitar problemes. L'organització té un acord amb una entitat hotelera, que podeu
consultar a la web de la Jornada.
El dia 3 de juny del 2014, l’Oficina Antifrau ens envia la informació següent:
“L’Oficina Antifrau de Catalunya, conjuntament amb el Consorci de la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB), organitza enguany el curs
d’estiu Lobbies i Conflictes d’Interès: Regulacions i Experiències”.
El dia 3 de juny del 2014 arriba la consulta següent: “Hola, se m'ha presentat avui un
cas per al qual us demano una mica de llum, si la veieu: la directora d'un institut
d'ensenyament secundari s’interessa per conèixer si la Universitat permetrà a una
alumna de segon de batxillerat del seu centre examinar-se aquest mes de selectivitat,
tenint en compte que: a) L'alumna ha pagat al banc el preu corresponent al dret
d'examen de selectivitat que exigeix el Decret de preus del Govern. No ha pogut pagarli els 63 € que costa la sol·licitud d'expedició del títol de batxillerat perquè l'imprès 046
de pagament de taxes que li obliga a emplenar el banc exigeix un número de NIF que
l'alumna diu no tenir. b) El banc ha informat l'alumna que si no té NIF, que és
equivalent a tenir DNI o *NIE, llavors està en situació il·legal i no pot pagar la taxa. Pel
que sembla, per poder-se presentar a l'examen de selectivitat, la Universitat li exigeix
justificar que ha sol·licitat l'expedició del títol, pel qual ha d'abonar la taxa que el banc
no li deixa pagar. La directora explica que el centre escolar ha descobert així que
l'alumna, menor d'edat (17 anys fins al novembre del 2014), està en situació il·legal,
perquè també ho estan els seus pares, segons que sembla, des de fa sis anys. L'alumna
va viatjar fa dos anys (quan cursava quart d’ESO) a l'estranger amb el seu passaport. En
aquells dies la seva mare estava tramitant la possibilitat d'aconseguir la residència
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gràcies a una oferta de treball, que després no es va fer efectiva. La directora diu que els
pares són conscients de la situació, però que pensaven que mentre la seva filla estigués
dins del sistema escolar no podia passar-li res. Confiaven que es treiés la selectivitat,
que esperés un any fins a complir els 18 i després comencés ella pel seu compte a
treballar (segons que sembla, té més possibilitats d'aconseguir una ocupació que els seus
pares). Una germana de la menor així ho va fer, i avui dia està emancipada, treballa i
resideix al país legalment. La mare de la menor fa tasques domèstiques sense contracte
ni cap assegurança i el pare fa tasques de manteniment en diverses finques agrícoles, per
les quals rep diners de manera no regularitzada. Tots dos progenitors estan sense
contracte, la qual cosa els priva de l'accés a la sanitat, tant a ells com a la seva filla, la
qual té una mitjana de batxillerat de 8,7. En el seu passaport figura que va néixer a
l’Argentina, encara que la seva nacionalitat sembla ser uruguaiana. La directora del
centre ha consultat la situació amb la Conselleria d'Educació i li han dit que no tenen ni
idea de si la universitat pot examinar-la o no. La Conselleria no ho ha detectat en cap
moment perquè els centres introdueixen al programa informàtic de gestió de centres que
ofereix la Conselleria dades procedents d'algun d'aquests tres documents: DNI, NIE o
passaport. I, si escau, va introduir la dada ‘passaport’. No sé què respondre’ls a la
pregunta de si la Universitat li pot/ha de permetre que faci l'examen. No sé si tot
l'aprofitat, examinat, etc., en situació il·legal és vàlid una vegada regularitzat o si es
perd encara que es legalitzi. La directora diu que tenen totes les qualificacions,
butlletins, etc., de l'alumna; és a dir, tot el seu expedient. No sé si els seus pares i ella
mateixa estan en situació real d'expulsió i per poc que es moguin poden ser deportats.
No sé si la seva germana, major d'edat i en situació legal, podria demanar reagrupació
familiar quan els membres que s’haurien de reagrupar ja viuen a Mallorca. Tenia entès
que un menor no podia ser il·legal. No sé tampoc com podria legalitzar-se algun dels
seus progenitors o ella mateixa, i sia algú podria contractar ara la nena (17 anys), la
mare o el pare perquè fossin ‘legals’ durant el temps que es fa la prova de selectivitat o
se li expedeix el títol de batxillerat. La directora confirma que són gent ben integrada al
poble des de fa molts anys, que la menor ha estat sempre escolaritzada i que mai no van
sospitar que fossin ‘il·legals’; que volen fer tot el possible per ajudar-los però que, ara,
coneguda la situació, no poden ‘obviar-la’”.
El dia 4 de juny del 2014, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar el seu eButlletí del mes de juny.
El dia 6 de juny del 2014, ens informen d’un canvi de síndic: “Tal com ja us va
avançar JorgeTriana, per compliment del seu mandat, s'ha procedit a l'elecció d'un nou
equip del Defensor Universitari a la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. El nou
òrgan està format per: Don Antonio Palomino Martín, professor representant del PDI;
Sra. Antonia Soraya Pérez López, representant del PAS; Sra. Jenifer Díaz Falcón,
representant dels estudiants, i qui us escriu, Francisco Ortega Santana, en qualitat de
president i, per tant, de síndic. Mitjançant aquest escrit em vull presentar, i al mateix
temps manifestar-vos el desig que es mantingui l'òptima relació que tenien amb
l'anterior equip. Per la nostra banda, aquesta és la nostra intenció. Espero poder
conèixer-vos personalment en les properes reunions”.
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El dia 9 de juny del 2014 ens arriba la informació següent: “Volem recordar-vos que el
30 de juny finalitza el termini per rebre comunicacions. Per a nosaltres és molt
important poder comptar amb el vostre coneixement i experiència en l'àmbit del
maltractament i la discapacitat. Per això, us animem a enviar la vostra sinopsi (breu
resum de la vostra comunicació, màxim 800 paraules) al formulari de la nostra pàgina
web: http://www.maltratodiscapacidad.es/call-for-papers. Aprofitem per informar-vos
de la gran acceptació que està tenint aquesta jornada, per a la qual ja estem rebent
propostes molt interessants. Us recordem que totes les comunicacions que s’hi presentin
i que tinguin una qualitat molt alta podrien anar a ‘Plenari’ o a ‘Pòsters’, mentre que
aquelles que tinguin una qualitat alta i interès general seran publicades en un llibre
oficial sobre maltractament i discapacitat, al costat de les incloses a ‘Plenari’ o a
‘Pòsters’. Us agrairíem que en féssiu difusió, molt especialment al personal docent i
investigador de les disciplines següents: dret, magisteri, medicina, pedagogia,
psicologia, treball social, etc. Moltes gràcies per la vostra col·laboració”.
El dia 9 de juny del 2014 ens informen del següent: “Benvolguts, l'Observatori del
Sistema Universitari (OSU) presenta l'informe ‘Com s'ha de governar la universitat?’,
que estudia les propostes sobre el govern de les universitats públiques a Catalunya i a
Espanya entre 1983 i l'actualitat. L’informe inclou una anàlisi detallada dels temes
objecte de debat, tant pel que fa al govern del conjunt del sistema universitari com al
govern intern de cada universitat. A més, inclou fitxes que resumeixen el diagnòstic i
les propostes que es fan en cadascun dels 42 documents analitzats. Tot aquest material,
així com també l’accés directe a tots els documents originals, es posa a disposició per
consultar-lo a la web de l'OSU. Accés a l'informe: ‘Com s'ha de governar la
universitat?’. Podeu subscriure-vos al butlletí setmanal de l'OSU des de l’adreça
següent: http://eepurl.com/V_fVb”.
El dia 9 de juny del 2014, la Fundació ONCE ens convida a participar en el II Congrés
Internacional sobre la Universitat i la Discapacitat, que tindrà lloc a Madrid els dies 27 i
28 de novembre.
El dia 11 de juny del 2014, el Síndic de Greuges de Catalunya ens envia la informació
següent: “El proper dia 25 de juny del 2014, a les 18.00 hores, tindrà lloc a la nostra seu
l’acte per celebrar el Dia Internacional Contra la Tortura. Us convidem a assistir-hi així
com a fer-ne la difusió que considereu oportuna (vegeu el programa adjunt). Us agraïm
que hi confirmeu la vostra assistència mitjançant un correu electrònic a
gabinet@sindic.cat, tan aviat com us sigui possible”.
El dia 12 de juny del 2014 l’APDCAT ens envia el següent missatge: “Us recordem
que el proper 17 de juny celebrem, al Palau del Parlament de Catalunya, la jornada al
voltant de la privacitat com a element estratègic de negoci. Enguany, la jornada porta
per títol ‘La privacitat com a garantia en els serveis tecnològics’.
”Comptarem amb la presència del Sr. José Luis Rodríguez Álvarez, director de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que, en la seva conferència, tractarà de la
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situació de la privacitat en les societats actuals i com les tecnologies i les seves
aplicacions afecten tots els àmbits de la ciutadania.
”El Sr. Ramsés Gallego, vicepresident internacional d’Isaca i Privacy by dessing
ambassador del Comissionat de Protecció de Dades d’Ontario (Canadà), parlarà també
de la importància de la privacitat com a valor competitiu.
”Al llarg de l’acte, la presidenta del Parlament de Catalunya, la M. Hble. Sra. Núria de
Gispert, lliurarà el premi Protecció de Dades en el Disseny 2014. Aquest premi, que
impulsem des de l’APDCAT, reconeix honoríficament les aplicacions i les solucions
tecnològiques que suposen una aportació rellevant per a la protecció de la privacitat dels
usuaris, en el moment de dissenyar les aplicacions.
”L’acte se celebrarà el dimarts 17 de juny, al Palau del Parlament de Catalunya (parc de
la Ciutadella, s/n), de 9.30 a 13.00 hores. L’assistència és lliure, però cal inscriure-s’hi
prèviament”.
El dia 24 de juny del 2014 es rep la informació següent: “L'Observatori del Sistema
Universitari (OSU) presenta l'informe ‘El cost d'estudiar a Europa’, un estudi dels preus
públics universitaris de grau i de màster del curs 2013-2014 a 38 països o regions de 32
estats d’Europa. L’informe ofereix també dades sobre els imports de les beques i el
nombre d’estudiants que en gaudeixen. Així mateix, incorpora informació sobre altres
ajuts, concretament préstecs, beneficis fiscals i subsidis. Tot i que en alguns països són
molt importants, l’informe no inclou dades sobre subvencions indirectes, com ara tarifes
de transport públic especials per a estudiants, menjadors a preus subvencionats o
residències universitàries”.
El dia 26 de juny del 2014 arriba aquesta informació: “L’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades participa en aquesta desena edició del congrés, organitzat pels
Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el
marc de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Aquest institut aplega l’activitat de
recerca de la UOC, centrada, principalment, en l’estudi dels efectes de la tecnologia en
les persones, les organitzacions i la societat en general.
”Al llarg d'aquests deu anys, el congrés ha estat un fòrum d'observació privilegiada de
l’impacte en el dret i la política de les noves tecnologies i aplicacions que han anat
sorgint, com les xarxes socials, el web 2.0, el cloud computing o el big data i s'ha
analitzat la relació amb la privacitat en cada cas.
”En l’edició d’enguany, es tractaran els continguts en dues parts diferenciades: una de
retrospectiva i de prospectiva, per analitzar l’evolució de la regulació de la propietat
intel·lectual, la protecció de dades personals, la criminalitat a la xarxa, el comerç
electrònic i l’impacte d’Internet en la política i l’administració pública. Per una altra
banda, es mesurarà l’habitual pols de l’actualitat científica, a partir de comunicacions de
diferents línies de recerca. L’acte se celebrarà els propers 3 i 4 de juliol del 2014, a la
sala Àgora de CosmoCaixa Barcelona, c/ Isaac Newton, 26, de Barcelona”.
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El dia 3 de juliol del 2014 arriba la consulta següent: “M’ha arribat una reclamació
d'una persona que ha presentat un recurs als resultats d'un concurs d'una plaça de
professor contractat. Aquesta persona es queixa que fa més d'un any que va presentar el
recurs i que la Universitat no li ha respost encara, tot i que s'ha superat amb escreix el
termini del silenci administratiu (negatiu en aquest cas). La manera de resoldre els
concursos de les places de professor contractat i les possibles reclamacions a aquells no
estan previstes a la LOU. Per això cada universitat té els seus propis mecanismes. Per
poder tenir una idea de com funciona això en altres universitats, m'atreveixo a demanarvos:
”1. Qui resol els concursos de les places de professor contractat a la vostra universitat?
2. Qui resol els recursos a les places de professor contractat? Quin és el procediment per
tramitar els recursos? Hi ha terminis per resoldre aquests recursos?
3. Heu tingut alguna reclamació com a defensor sobre la resolució dels recursos de les
places de professor contractat? Si teniu un moment, us agrairé molt que em doneu
aquesta informació”.
El dia 3 de juliol del 2014, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar el seu eButlletí del mes de juliol.
El dia 3 de juliol del 2014 arriba la comunicació següent: “En la sessió del Claustre
celebrada avui ha estat triada defensora universitària de la Universitat Rey Juan Carlos I
la professora Elena Battaner Moro, a qui desitjo expressar la meva més sincera
felicitació així com el meu agraïment pel seu encomiable treball a l'oficina del defensor
durant els últims tres anys. Estic convençut que serà una excel·lent defensora i que
aconseguirà complir la seva comesa amb entusiasme, eficàcia i brillantor. D'aquesta
manera finalitza la meva llarga etapa exercint aquest lloc, que ha representat el període
més intens, apassionant i difícil de la meva vida universitària i que m'ha permès
conèixer i comprendre la complexitat de la universitat en tots els seus sectors. Vull
recordar i agrair especialment als defensors i defensores de les universitats espanyoles,
europees i americanes als quals he tingut el privilegi de conèixer i tractar durant aquests
anys, i dels quals he après professionalment i personalment el que constitueix, sens
dubte, el millor bagatge de la meva experiència universitària. També vull agrair a la
CEDU i a la Comissió Permanent de la nostra organització anterior tot el treball
realitzat, i als seus ja nombrosos membres i exmembres el seu suport, la seva saviesa i
la seva companyia en els molts moments del nostre treball en els quals la solitud és
gairebé tan gran com la responsabilitat. Finalment, també desitjo manifestar el meu
agraïment a les persones que han treballat com a responsables administratius de l'oficina
durant aquests anys, Tita Prieto, Almudena Santalices, Carmen Guerrero i María José
Chanclón. El fins ara defensor, Carlos María Alcover de la Hera”.
El dia 10 de juliol del 2014 ens arriba el comunicat següent: “L’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, juntament amb l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals, presenta una guia de protecció de dades personals.
”L’objectiu de la guia és oferir una pauta que faciliti el compliment de les obligacions
establertes per la normativa, ja que els col·legis professionals, en el desenvolupament de
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les seves funcions, tracten informació personal de diferents col·lectius. Al llarg del
document, es donen a conèixer els conceptes bàsics, els requisits i els principis
fonamentals per garantir la protecció de la informació de les persones interessades o
afectades.
”L’acte se celebrarà el proper 22 de juliol, de 13.00 a 14.30 hores, a la sala-auditori de
la 8a. planta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Mallorca, 281-283 de
Barcelona).
”Al llarg de l'acte es lliurarà als assistents un exemplar de la guia.
”L’assistència és lliure, però cal inscriure-s’hi prèviament, trucant al 93 552 78 00 o
escrivint a l’adreça jornades.apdcat@gencat.cat. Per a més informació, podeu consultar
el programa de la jornada”.
El dia 14 de juliol del 2014 rebem l’informe 2013 del síndic de la Universitat
d’Extremadura.
El dia 18 de juliol del 2014 es rep la informació següent: “Benvolguts companys, us
reenvio una informació, que ha arribat a la meva universitat, sobre l'esborrany de
modificació del Reial Decret d'acreditació, perquè pot ser interessant conèixer i
analitzar els canvis des de la nostra perspectiva com a defensors”.
El dia 18 de juliol del 2014 rebem el Butlletí +Kdades, núm. 27, que ja està disponible
a la web www.apd.cat. Es tracta d’un butlletí electrònic de tecnologia, auditoria i
seguretat de la informació de l'APDCAT.
En aquest número, destaca la presentació sobre la confiança dels usuaris com a element
de competitivitat en els entorns tecnològics i l’article sobre polítiques d’informació
normalitzades. Continua amb la secció “L'opinió de l'APDCAT”, en la qual es presenten
dictàmens elaborats per l’Assessoria Jurídica i resolucions adoptades per l'Àrea
d'Inspecció. També s’hi poden trobar les seccions habituals: “Vulnerabilitats i incidents
de seguretat”, “Tecnologia i protecció de dades” i el recull d'activitats i de formació.
Aquesta informació es facilita per correu electrònic a l'empara del consentiment que, de
manera expressa, s’ha prestat per tal que les dades personals s'integrin en el fitxer de
comunicacions i relacions institucionals, que té com a finalitat remetre informació
relativa a l'actuació de l'Autoritat, com ara convocatòries d'actes públics oficials,
jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en les quals participi.
En qualsevol cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant una comunicació escrita, a la qual s’ha d'adjuntar una fotocòpia del DNI,
adreçada a la seu de l'Autoritat: carrer de la Llacuna, 166, 7a. planta. 08018 Barcelona.
També es poden exercir els drets de cadascú enviant un correu electrònic, amb signatura
electrònica reconeguda, a l'adreça consultes.apdcat@gencat.cat.
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El dia 23 de juliol del 2014 rebem l’informe 2013 del síndic de Greuges de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
El dia 24 de juliol del 2014 rebem la informació següent: “En diverses ocasions, els
defensors universitaris hem coincidit a considerar que el tristament famós Decret de
1954 de disciplina acadèmica, que ha aconseguit sobreviure durant tot el període de la
democràcia espanyola, no respon a les necessitats actuals. No obstant això, continua
aplicant-se, amb diversa intensitat, en algunes universitats. La meva reiterada denúncia
de la seva aplicació a la nostra universitat no ha assolit fins ara un efecte tangible.
En aquests moments, precisament, s'està aplicant a un conjunt d'estudiants arran d’un
greu episodi de còpia. És difícil poder gestionar algunes queixes i peticions que he
rebut per part d'alguns dels estudiants afectats, ja que la sanció que se'ls vol imposar
està d'acord amb aquesta normativa legal, que continua vigent i que possiblement és la
més greu de la qual jo he tingut coneixement en els últims sis anys. En aquest context,
em pot ser de gran utilitat conèixer l'extensió d'aplicació d'aquest decret a les vostres
universitats. Ja sé que no és un bon moment per distreure la vostra atenció amb aquestes
qüestions, però la gravetat del tema m'obliga a demanar-vos la vostra col·laboració”.
El dia 29 de juliol del 2014, una defensora consulta el següent: “Benvolguts amics,
m'he trobat amb el fet que uns professors volen presentar un recurs d'alçada al rector,
com a conseqüència de la resolució de la Comissió Assessora de Reclamacions
d'Exàmens Finals del Departament, ja que li ha donat la raó a l'estudiant, en contra de la
decisió del tribunal de l'assignatura. La nostra normativa d'avaluació, que és la que
s'encarrega d'aquests temes, fa competent el vicerector d'Alumnes per fer-la complir;
però no tinc molt clar si els professors poden reclamar contra aquestes resolucions”.
El dia 4 de setembre del 2014, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar el seu
e-Butlletí del mes de setembre.
El dia 5 de setembre del 2014 arriba la informació 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 Joan Viñas i Salas, vicepresident primer; Vicent Climent Jordà, vicepresident
segon i rector de la Universitat Jaume I; Josep A. Planell i Estany, vicepresident tercer i
rector de la Universitat Oberta de Catalunya, i Fabrice Lorente, vicepresident quart i
rector de la Universitat de Perpinyà Via Domitia. Com sabeu, la Xarxa Vives és una
institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 21
universitats de quatre estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de
l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions
públiques i privades i societat, amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de
desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària transfronterera de
l’Europa Mediterrània. Durant l'any 2014, la Xarxa celebra el seu vintè aniversari amb
un programa commemoratiu. Aprofito aquest missatge per posar-me al vostre servei des
d'aquest càrrec i per testimoniar-vos la meva consideració. Sergi Bonet Marull,
president de la Xarxa Vives d'Universitats i rector de la Universitat de Girona”.
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El dia 24 de setembre del 2014 arriba el missatge següent: “M'agradaria traslladar-vos
una consulta en relació amb la tramitació per part de les universitats de contractes
realitzats a l'empara de l'article 83 de la LOU-LOMLOU, en particular amb aspectes
relacionats amb la celebració d’aquests contractes, la seva autorització i la seva gestió i
règim econòmic. La nostra Universitat disposa d'una Normativa per a la contractació de
treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, que regula els aspectes abans esmentats de
la manera següent: 1. En relació amb la celebració de contractes, aquests poden ser
subscrits pel rector, en nom de la Universitat; pels directors dels departaments; pels
directors dels instituts universitaris de recerca; pels investigadors responsables dels
grups de recerca reconeguts per la Universitat i pels professors, en el seu propi nom.
Així mateix, la Normativa indica que en tots els contractes signats per qualsevol
investigador, ja sigui en el seu propi nom o en representació d'un departament, institut
universitari de recerca o grup de recerca, haurà de signar també el rector o persona en
qui delegui, com a responsable legal de la Universitat. 2. Pel que fa a les autoritzacions,
els contractes han de comptar amb un informe favorable del Consell de Departament o
d'una comissió nomenada per aquest. 3. En relació amb la gestió de contractes i el règim
econòmic, s'indica que correspon als directors de departament l'autorització de les
despeses derivades de l'execució de les activitats contractades, a proposta de
l'investigador responsable. Us agrairia que em féssiu arribar com estan regulades a les
vostres universitats la celebració dels contractes, l'autorització d’aquests i l'autorització
de les despeses derivades de l'execució de les activitats contractades (si autoritza les
despeses l'investigador responsable, el director del Departament, el vicerector amb
competència en aquesta matèria o bé un altre òrgan de la Universitat). Us adjunto aquí
en un fitxer PDF la normativa per a la contractació d'aquest tipus de treballs de la
Universitat”.
El dia 29 de setembre del 2014 ens sol·liciten el següent: “Estem col·laborant amb els
companys de l'Oficina del Defensor de la Universitat de Badajoz en la publicació d'un
arxiu històric a la pàgina web de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris que
contingui tots els noms d'aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de defensors a les
universitats espanyoles i que actualment ja no l’ocupin. En el document publicat
apareixen com a defensors de la vostra universitat Llorenç Gomis Sanahuja (1996-2004)
i el Dr. Jordi Sopena Gil (2004-2008). Si abans d’aquesta data la vostra universitat
hagués tingut un altre defensor, ens seria de gran ajuda que ens remetéssiu el seu nom
complet, el període durant el qual va exercir aquestes funcions i el correu electrònic”.
El dia 7 d’octubre del 2014, el síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes d’octubre.
El dia 13 d’octubre del 2014, ens arriba el butlletí del vintè aniversari de la Xarxa
Vives d’Universitats.
El dia 13 d’octubre del 2014 arriba la consulta següent: “Aquest matí m'han plantejat
un cas relacionat amb l'obligatorietat de fer classes per videoconferència. Pel que
sembla, la memòria de verificació d’un màster presencial inclou la videoconferència
com a metodologia docent. Això permet que els alumnes que no estan a la nostra ciutat
puguin matricular-se i fer el màster. Però el problema és que alguns professors no volen
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fer totes les classes per videoconferència, ja que això interromp el desenvolupament de
les classes perquè produeix molèsties per als que estan presents a l'aula: si el senyal es
perd o si no veuen les explicacions dels ‘alumnes remots’ interrompen la classe. També
tenen altres tipus de consideracions sobre la privacitat dels alumnes que surten, per
exemple, a la pissarra, i més coses. Per això no volen acceptar aquest sistema. El
problema és que des de la direcció del centre els amenacen que han de deixar
l'assignatura si no volen fer-la així, atès que aquesta metodologia està en un annex de la
memòria de verificació.
”Algú de vosaltres té algun tipus d'experiència en aquest sentit? Poden obligar-los a
deixar les assignatures o haver d'usar videoconferències? Em van presentar un informe
de l'Assessoria Jurídica sobre l'enregistrament de classes, però només és l'àudio, i us
l’adjunto per si algú té algun material similar que jo pugui utilitzar. A més, potser,
podeu buscar en els arxius de la vostra defensoria per si a part de l'informe hi ha alguna
resolució. Sincerament, estic una mica preocupada ja que els professors que són
funcionaris tenen més independència i poden decidir si volen o no deixar les
assignatures. Això ja és un perjudici gran en si mateix, però no tan gran com per als
contractats, que es veuen pressionats pel centre per haver d’acatar una cosa que no els
convenç. Espero els vostres missatges il·luminadors. Gràcies”.
El dia 14 d’octubre del 2014 ens fan arribar la informació següent: “Com sabeu, la
Fundació ONCE per a la Cooperació i la Inclusió Social de Persones amb Discapacitat
està organitzant el II Congrés Internacional sobre Universitat i Discapacitat, que tindrà
lloc els dies 27 i 28 novembre del 2014 a Madrid.
”Aquest II Congrés pretén ser un fòrum de trobada per a les universitats i el món de la
discapacitat, i comptarà amb la presència de personal docent i investigador
d'universitats globalment, personal universitari d'administració i serveis, estudiants
universitaris, tècnics i càrrecs directius del moviment associatiu al voltant de la
discapacitat, així com de persones expertes i interessades en aquest àmbit.
”Adjunt us remetem l'última versió disponible del programa d'activitats previst.
”Per aquest motiu, tenim el plaer de convidar-vos a prendre part en la present edició del
Congrés, al qual us heu d’inscriure a través de la secció corresponent de la pàgina web
del Congrés. La inscripció per a persones amb discapacitat serà gratuïta. El termini
d'inscripció romandrà obert fins al proper dia 10 de novembre.
”Així mateix, us agrairíem que traslladéssiu la informació a tots els contactes del vostre
entorn per als quals considereu que pot ser d'interès. Si necessiteu ampliar qualsevol
informació, si us plau, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres”.
El dia 16 d’octubre del 2014, la CEDU ens informa que es posa en funcionament la
nova web i que s’obre un període per fer aportacions de millora.
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El dia 30 d’octubre del 2014, un defensor sol·licita el següent: “Us agrairia que ens
féssiu arribar les normatives sobre règim disciplinari que s'apliquen a les vostres
universitats, sobretot pel que fa als estudiants”.
El dia 5 de novembre del 2014 ens arriba del Síndic de Greuges de Catalunya l’eButlletí del mes de novembre.
El dia 5 de novembre del 2014 ens informen del següent: “El proper 20 de novembre,
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades organitza, a Barcelona, la jornada
Implantació de la Privacitat en el Disseny d’Aplicacions Tecnològiques.
”Es tracta d’un acte dissenyat per fer palesa la importància i el valor competitiu que
suposa la incorporació de la privacitat en el moment del disseny de les aplicacions. Hi
participaran entitats que dissenyen i que desenvolupen aplicacions adreçades tant a
usuaris finals com a empreses, i que han estat guardonades en les dues edicions del
premi Protecció de Dades en el Disseny.
”Les aplicacions recopilen una quantitat de dades personals molt considerable, la qual
cosa permet que empreses i entitats proveïdores de serveis i desenvolupadores
d’aplicacions tecnològiques facin un control digital continu, que ha de tenir uns límits i
complir unes obligacions per protegir la privacitat dels usuaris.
”S’hi parlarà també de les fórmules d’equilibri necessàries entre els drets d’un usuari
responsable i informat, així com de les necessitats d’un mercat ple d’oportunitats que ha
d’entendre la protecció de dades com un sòlid actiu de confiança.
”Al llarg de la jornada s’exposaran idees al voltant d’experiències pràctiques sobre
gestió de la privacitat en aplicacions tecnològiques, tant de l’àmbit públic com del
privat, i es debatran.
”L’acte tindrà lloc el proper 20 de novembre del 2014, a la sala 4 Cotxeres del Palau
Robert (passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona).
El dia 11 de novembre del 2014 ens informen del canvi d’adreça de la Universitat de
València: Sindicatura de Greuges de la Universitat de València. C/ Amadeu de Savoia,
4, 6a. planta. 46010 València. Tel.: 963 98 32 83 i a/e sgreuges@uv.es.
El dia 12 de novembre del 2014 ens arriba la consulta següent: “Tinc un problema a
sobre de la taula que em resulta complicat contestar. Intentaré exposar el cas perquè els
que tingueu experiència en dret del treball m'ajudeu a trobar-hi la resposta. M'imagino
que molts de vosaltres sabeu que la UPM, al març de 2013, va rescindir 301 contractes
de PAS funcionari i PAS laboral interins i es va modificar la relació de llocs de treball
(RLT) amortitzant les places. El 24 de juny del 2014 (més d'un any després) la sala
social del Tribunal Suprem (TS) va dictar sentència, en la qual, rectificant la seva
doctrina anterior, declara que: ‘La simple amortització d'una plaça vacant, ocupada per
un treballador indefinit no fix o per un amb contracte d'interinitat per vacant, no
comporta l'extinció del contracte sense necessitat d'acudir al procediment previst en els
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articles 51 i 52.e) de l’ET. Això, fins i tot quan s'hagi aprovat una nova RLT, supòsit en
el qual, sense perjudici del valor probatori que la nova RLT tingui per acreditar la
concurrència de les causes econòmiques, organitzatives i altres que puguin justificar-ne
l'extinció, s'han de seguir els procediments d'extinció previstos en aquests preceptes.
”L’RLT modificada no ha estat anul·lada per la sentència del TS de 24 de juny del 2014
ni per cap sentència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. La situació,
doncs, és complicada, ja que les places estan legalment amortitzades, però
l'acomiadament s'ha declarat nul. La situació que s'està produint és particular, ja que és
impossible incorporar aquests treballadors als llocs de treball que ocupaven perquè
estan amortitzats; però, alhora, estan readmesos ja que la Universitat ha procedit, com
no podia ser d'una altra manera, a fer-ho l'1 d'agost passat. Això determina, en base a
l'article 30 de l'Estatut dels Treballadors, que encara que no puguin prestar els seus
serveis efectius estan meritant les seves retribucions. Us recordo que les places estan
legalment amortitzades i no tenim taxa de reposició. No us marejo més amb aspectes
diversos com reunions amb sindicats, etc., i us faig la consulta que a mi m'ocupa i em
preocupa: com puc donar resposta als treballadors que, pel fet d’haver estat readmesos
(cobren però no tenen assignades tasques perquè no estan al seu lloc en l’RLT),
reclamen que el defensor actuï perquè se’ls reactivin els serveis, els drets i les
obligacions que els corresponen com a treballadors. I quins serveis consideren que s’han
de reactivar: correu electrònic, plataforma, carnet de la universitat, fitxa, treball concret,
etc.
”Des de la Gerència mantenen que no hi ha lloc de treball disponible i que no se'ls pot
readmetre; per tant, tampoc no tenen dret als serveis”.
El dia 16 de novembre del 2014 ens arriba aquesta sol·licitud d’ajut:
“Acció Cultural necessita la nostra ajuda!
En un moment en què l’entitat començava a estabilitzar-se després de la successió de
multes per a TV3 i la dràstica retallada d’ajudes, el Govern valencià ha instat el Govern
espanyol perquè li imposi una nova multa de 45.000 € per les emissions de Catalunya
Ràdio al País Valencià que ACPV haurà de pagar abans de Nadal. Per això, ACPV ha
activat amb el programa Verkami “Cultura en Acció!”, per recollir els diners necessaris
per fer front a la multa i evitar l’embargament dels seus comptes”.
El dia 14 de novembre del 2014 ens envien la informació següent: “Ja està disponible
a la web www.apd.cat el número 28 del +KDades, butlletí electrònic de tecnologia,
auditoria i seguretat de la informació de l'APDCAT.
El dia 18 de novembre del 2014 ens fan arribar des de la Universitat d’Alcalá de
Henares la Memòria 2013-2014 del seu defensor universitari.
El dia 21 de novembre del 2014, un síndic sol·licita la possibilitat de poder tenir la
documentació base del Curs d’Introducció a la Universitat. La síndica parla amb el
vicerectorat competent en la matèria, que li dóna la informació i el vistiplau
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corresponent. Se li envia la documentació el dia 27 de novembre del 2014. El dia 1 de
desembre del 2014 el síndic agraeix la informació que se li ha fet arribat.
El dia 21 de novembre del 2014, el Tribunal de Garanties d’Oviedo ens fa arribar els
enllaços on hi ha la seva Memòria 2013 i també la seva exposició al Claustre.
El dia 25 de novembre del 2014, l’Oficina Antifrau de Catalunya ens fa arribar una
invitació per assistir el dia 9 de desembre del 2014 a l’acte sobre el Dia Internacional
contra la Corrupció. La inauguració serà a càrrec de la vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega, i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
El dia 10 de desembre del 2014 ens arriba del Síndic de Gregues de Catalunya l’eButlletí del mes de desembre.
El dia 12 de desembre del 2014, el defensor de la Universitat de Valladolid ens envia
la Memòria 2013-2014.
El dia 12 de desembre del 2014, una defensora envia la consulta següent:
“M’agradaria saber com teniu en les vostres universitats normalitzada la devolució del
que van abonar en concepte de matrícula els estudiants de grau i de postgrau”.
El dia 13 de desembre del 2014, una defensora comenta que avui li han fet una
consulta sobre un tema sobre el qual no ha tingut experiència prèviament i ens ho
explica per si la podem "il·luminar": “Un professor va fer un examen parcial tipus test
amb tres models d'examen (les mateixes preguntes en diferent ordre) i en un dels
models, no sap el professor per què, les preguntes correctes estaven impreses amb lletra
més clara. Durant l'examen, una alumna se n’adona i li ho comenta. En aquest moment,
el professor veu que ha passat això en un dels tipus d'examen; però pensa que potser no
se n'adonaran més alumnes i continuen fent l'examen. Quan corregeix les proves
comprova que molts exàmens dels del model ‘preguntes marcades’ estan gairebé
perfectes o perfectes.
”Li comenta a l'equip deganal i al coordinador de grau i decideixen entre tots que els 26
alumnes d'aquest model d'examen el repeteixin i ho comuniquen als alumnes, els quals
protesten i no volen fer el nou examen. L'equip deganal, el coordinador de grau i el
professor es tornen a reunir, i fan una consulta per telèfon a l’Assessoria Jurídica. Des
de l’Assessoria els diuen que consideren que no repetir l'examen a cap alumne és l'opció
que tindrà menys problemes ‘legals’. Jo entro en escena quan em crida el president de la
Junta d'Estudiants, al qual havien nomenat els alumnes quan els van dir que havien de
repetir l'examen. Durant una conversa de 40 minuts amb el professor responsable, que
està desolat pel problema que ha creat i que sembla un professor dels preocupats perquè
la seva docència sigui de qualitat, em diu que al final enviarà un correu als alumnes
dient-los que no han de repetir l'examen. Però els dos parlem que potser ara els altres
alumnes que no han tingut exàmens marcats protestin. Aquesta nit m'ha enviat un
missatge en què els nostres pronòstics es compleixen, i hi ha un alumne que diu que no
entén que els seus companys no hagin de repetir l'examen i contínua amb el següent:
‘Potser respectarem aquesta decisió si se’n pren una altra amb els alumnes amb
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l'examen no resolt. Cosa lògica, ja que tots hem de tenir els mateixos avantatges, o això
se suposa. Moltes gràcies per la seva atenció, espero una resposta. Amb tot el meu
respecte’.
”Què us sembla més adequat? No repetir l'examen a ningú? Repetir l'examen per a tots?
Se suposa que els exàmens són l'oportunitat que tenen els alumnes per demostrar els
coneixements, les destreses i les habilitats adquirides. Atès que sembla que no han
tingut l'oportunitat de demostrar-ho adequadament, haurien de tenir una nova
oportunitat tots ells, perquè així estiguin en igualtat de condicions i d’‘avantatges’ com
ells diuen?”.
El dia 14 de desembre del 2014 arriben els resultats d’una enquesta que va fer
l’executiva de la CEDU sobre les situacions dels diferents síndics i defensors en les
diverses universitats. Es tractava de saber els períodes de temps de mandat, si eren
renovables, si estaven exempts de la docència i quin tipus de complement percebien per
ser-ho.
El dia 16 de desembre del 2014, en relació amb l’enquesta, un síndic consulta el
següent: “He vist els resultats de l'enquesta, dels quals es dedueix que al voltant del
85% dels defensors enquestats o té exempció total o té exempció de 18 a 21 crèdits,
com els vicerectors. La meva petició a la Comissió Executiva i a la presidenta de la
CEDU és l'enviament d'una carta al rector de la Universitat, demanant-li que el nostre
defensor pugui continuar amb el seu estatus anterior d'exempció total, ja que així ho
tenen els vicerectors de la Universitat. Una carta-proposta, que no hauria de ser molt
llarga. A més, es pot argumentar que en la majoria de les universitats així succeeix, la
mateixa funció per a vicerectors i defensor. Dubto una mica sobre què s’hi ha de dir.
No sé si un escrit tindrà alguna efectivitat, però jo voldria intentar-ho. Els quatre
sindicats de la Universitat han signat un escrit de protesta. La Junta del PDI es reunia
aquest matí i un dels assumptes que havia de tractar era aquest, una carta de protesta. Us
n’informaré. Espero les vostres opinions sobre el tema”.
El dia 19 de desembre del 2014 arriba la informació següent: “Algú ha filtrat a la
premsa uns comptes secrets d'un informe que havia preparat l'auditoria interna per al
Consell Social. Estic parlant d'un delicte de revelació de secrets de l'article 197 i 198 del
Codi Penal que imposa penes de presó. I a més per part del periodista que signa la
notícia (i de la seva informadora un anònim que es diu "delator" i que m'està escrivint a
mi també, avançant el que sortirà a la premsa al dia següent) un delicte d'injúries
almenys contra l'honor, la fama i la pròpia estimació de la meva universitat. Segons el
correu que tinc a la safata d'entrada, ‘Delator’ li ha ofert informació sobre corrupció en
un centre al diari. Avui no ha sortit res, però em temo que ens donaran les vacances.
”D'altra banda, un grup de 50 persones (uns 5 o 6 eren estudiants; la resta no ho sabem)
van entrar a la sala quan el Claustre estava reunit ahir i ens van cridar ‘corruptes’,
‘pocavergonyes’ i no sé quants insults més. Jo vaig intentar parar-los, però no vaig ser
prou eficaç com havia d'haver estat. Em vaig posar molt nerviosa, gairebé em surt el cor
per la boca, i per a res.
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”Aquest matí he hagut d'anar a Consell Social a implorar que signessin juntament amb
l'equip de Govern un escrit en defensa de la nostra universitat. Més o menys estan
canalitzades les accions que s’han de seguir a partir d'ara, i espero que puguem fer el
següent: a) Aclarir l’assumpte mitjançant l'auditoria dels comptes. b) Restablir l'honor
de la universitat. c) Identificar el qui ha divulgat la informació que encara no era pública
(no sabem si a canvi de diners o no).
”Jo no he dormit més de tres hores diàries des de dilluns, i tot pel disgust que tinc
damunt. Evidentment que s’ha d’aclarir què fa un vicerector sopant en un restaurant car
en dissabte i en diumenge, però també és cert que la major part de les despeses són
simplement fruit de la manipulació. Tenia molta por, tinc encara molta por, i al Claustre
vaig dir tres o quatre coses sobre la corrupció (gràcies, Pepe). En fi, una setmana
horrible.
”Us envio un petó, i us desitjo moltes coses bones per a l'any que ve: amor, amistat,
alegria i passió, almenys. La resta us les aniré desitjant a cop de correus quotidians”.
El dia 19 de desembre del 2014, el defensor de la Universitat de Cadis ens envia la
seva memòria 2013-2014.
El dia 21 de desembre del 2014, el defensor de la Universitat de Múrcia ens fa arribar
la seva memòria 2013-2014.
El dia 8 de gener del 2015 ens fan la pregunta següent: “Després de posar-me al dia
sobre les coses que van quedar per fer, m'he trobat amb un assumpte sobre el qual
m'agradaria saber si les vostres universitats preveuen una resposta diferent a la meva: és
un problema que ens afecta a aquelles universitats que tenim els nostres centres repartits
per diferents campus i/o ciutats. Es tracta d'un professor que com a docent està adscrit a
un campus, però a més és el director acadèmic d'un centre adscrit a la universitat que
està situat a 100 km. En un dels seus viatges, va patir un petit accident, en el qual
afortunadament no va produir cap dany personal, encara que el seu vehicle sí que va
sortir-ne malparat, amb desperfectes avaluables econòmicament. El professor em va
demanar que intervingués perquè la Universitat es fes càrrec d'aquestes despeses; i la
resposta que se'ns dóna des de l'Àrea de Personal és que ‘l'actual pòlissa de
l'assegurança [...] té com a àmbit de cobertura els riscos derivats dels desplaçaments
entre els diferents campus de la Universitat, així com els desplaçaments i les estades
fora de l'àmbit de la Universitat, arreu del món, fins aconseguir cobertura garantida
només per als casos de mort, gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta i invalidesa
permanent total’. Els danys ocasionats, d'altra banda, tampoc no quedarien coberts per
l'assegurança de responsabilitat civil ni per la de danys propis. La limitació de
l'assegurança determina que el professor ha de fer front a les despeses, malgrat haver-se
produït el sinistre quan es desplaçava entre campus per participar en un acte acadèmic.
Les vostres universitats es podrien haver fet càrrec d'aquestes despeses? És que no sé si
tenim una pòlissa d'assegurança molt escarida o si és la pòlissa estàndard. Des d’ara us
agraeixo a tothom el vostre temps i la vostra resposta”.
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El dia 9 de gener del 2015 arriba la publicació de la Memòria 2013-2014 de la síndica
de greuges de la Universitat de Cadis.
El dia 9 de gener del 2015 arriba la publicació e-Butlletí del Síndic de Greuges de
Catalunya, de gener del 2015.
El dia 15 de gener del 2015, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ens informa
que organitza una jornada en el marc de la celebració del Dia Europeu de la Protecció
de Dades. Entre d’altres temes al llarg de la sessió, es parlarà de la situació actual de
l’intercanvi d’informació a Europa en l’àmbit judicial i policial davant els nous reptes
que han provocat els fets recents en matèria de seguretat transfronterera. Es tractaran
nous escenaris legislatius per afrontar la globalització del fenomen de la seguretat.
El dia 19 de gener del 2015, els síndics parlen de l’esborrany del Reial Decret
d’Ordenació dels Ensenyaments i els comentaris de la CRUE.
El dia 25 de gener del 2015, la presidenta de la CEDU informa a tots els síndics que
una redactora d’un suplement d’un diari de difusió nacional li vol fer una entrevista a
partir del cas d’un estudiant de doctorat al qual li han obert un expedient per
insubordinació a l’autoritat acadèmica després de sol·licitar un canvi de director de tesi,
i li comenta que no li vol preguntar sobre aquesta història en particular, sinó sobre el
context. Vol saber si situacions com aquestes són habituals i si es reben moltes queixes
relacionades amb directors d’FPI i doctorat.
El dia 27 de gener del 2015, el síndic de la Universitat d’Oviedo ens envia la seva
memòria del 2014.
El dia 29 de gener del 2015 arriba la consulta següent: “Us reenvio un correu que m'ha
enviat un professor de la meva universitat, en el qual planteja a la CNEAI que es
consideri per als sexennis la dificultat afegida dels pares que han d'atendre fills amb
discapacitat, així com la resposta de la CNEAI. No tinc clar si seria convenient dedicar
uns minuts a l'executiva per valorar si convé entrar en aquest assumpte com a CEDU o
si ho faig jo individualment”.
El dia 30 de gener del 2015, un síndic pregunta si la resta té accés a la consulta dels
expedients acadèmics dels estudiants per poder facilitar moltes respostes necessàries.
El dia 3 de febrer del 2015 ens envien la invitació següent: “Com a president de la
Federació Granadina d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica
(FEGRADI) us escric per convidar-vos a participar, mitjançant la inscripció, en el I
Congrés Nacional sobre l'Ocupació de les Persones amb Discapacitat, ‘Cap a la plena
inclusió laboral’, que tindrà lloc durant els dies 5 i 6 de març del 2015 a l'Hotel Abades
Nevada, a Granada. L'objectiu general d'aquest congrés és fer una valoració crítica i
exhaustiva de la situació actual de les persones amb discapacitat en l'àmbit laboral, tant
en ocupació ordinària com en ocupació protegida.
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2.3. Assistència i participació en actes
2.3.1. Trobada anual de la Xarxa Vives d’Universitats
Trobada dels síndics de Greuges i defensors de la Xarxa Vives a la
Universitat Pompeu Fabra
3 i 4 de juliol del 2014
Els reptes de futur dels síndics de Greuges, defensors i mediadors universitaris de la
Xarxa Vives d’Universitats són el centre d’unes trobades anuals que va iniciar el síndic
de Greuges de la Universitat de Barcelona, Antoni Mirambell i Abancó, per iniciativa
pròpia. L’any 2009 va tenir continuïtat i es va incorporar al pla d’actuació anual de la
Xarxa Vives d’Universitats, en el marc de les jornades universitàries del Fòrum Vives.
A les jornades, hi participen tant els síndics, defensors i mediadors com el personal de
les oficines universitàries que els donen suport. A trobades anteriors es van tractar temes
com l’avaluació docent a les universitats o els efectes de la crisi a la universitat.
La Universitat Pompeu Fabra ha acollit els dies 3 i 4 de juliol del 2014 la VII Trobada
de Síndics de Greuges, Defensors i Mediadors de la Xarxa Vives d’Universitats. El dia
3, a la tarda, ha tingut lloc una sessió de benvinguda a càrrec de la síndica, Paz Battaner,
i el secretari general de la UPF, Pelegrí Viader. El dia 4 s’ha dedicat a les sessions
previstes de treball. La Trobada ha comptat amb la participació de 32 persones de 17
universitats de la Xarxa (UIB, UPC, UPV, UV, URV, UB, UA, URL, UdL, UAB, UdG,
UIC, UJI, UVic-UCC, UOC, UMH i UPF), així com de l’adjunt general al síndic de
Greuges de Catalunya, l’adjunta al síndic i l’assessora en l’àrea d'Universitats.
Aquesta setena edició, organitzada per l’oficina del Síndic de la UPF, ha tingut com a
eixos centrals l’ètica i els codis deontològics universitaris i ha estat integrada per dues
sessions de treball:
· “Sapere aude: la gènesi dels codis ètics universitaris”, a càrrec de Josep Eladi Baños,
catedràtic del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat
Pompeu Fabra i exvicerector de Docència i Ordenació Acadèmica de la UPF.
· “Cartografiant el caos: una proposta normativa contra el plagi i la falta d’ètica
professional a l’entorn universitari”, a càrrec de Javier Aparicio Maydeu, professor
titular de Literatura Espanyola i Literatura Comparada amb acreditació de catedràtic,
delegat de Cultura i membre del Consell de Direcció de la UPF.
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Els representants de les diferents universitats de la Xarxa han obert un debat sobre els
temes tractats, sempre a la recerca d’idees i de propostes que permetin donar un pas més
cap a l’excel·lència del sistema universitari.

La cloenda ha estat a càrrec de Carles Ramió Matas, vicerector de Planificació i
Avaluació Institucional, que també ha exercit la representació de la presidència de la
Xarxa Vives d’Universitats, en absència del seu president, acompanyat d’Ignasi
Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives, i de la síndica de Greuges de la UPF,
Paz Battaner.
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Per últim, la Xarxa Vives d’Universitats es va fer càrrec del dinar institucional que
havia organitzat l’oficina del Síndic de la UPF.
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2.3.2. XVII Encuentro Estatal de Defensores
Universitarios
Badajoz, 22, 23 i 24 d’octubre del 2014
La trobada es va inaugurar puntualment el dimecres 22 d’octubre del 2014, a les 9.30
hores, a l’edifici Juan Remón Camacho del campus de Badajoz. Les reunions plenàries
de la trobada es van fer a la sala d’actes de la Facultat de Ciències de l’esmentat edifici,
amb l’assistència de 60 universitats, representades pels seus defensors i ajudants. La
benvinguda va ser a càrrec del vicerector d’Investigació, Transferència i Innovació,
Manuel Alonso González Lena (Universitat d’Extremadura); de la presidenta de la
CEDU, Joana Maria Petrus (Universitat de les Illes Balears), i de l’organitzador de la
trobada i defensor de la universitat d’acollida (Universitat d’Extremadura), Vidal Luis
Mateos.

Les sessions de treball es van organitzar en tres temes, que havien estat consensuats
prèviament per tothom. Primerament amb l’exposició de la ponència a càrrec d’alguns
membres de l’executiva i la posterior discussió en petits grups amb una sessió de posada
en comú del tema discutit.
Els temes tractats van ser els següents:
a) Assignatures amb resultats de superació anòmals, tant per una taxa
d’insuficients com de qualificacions altes, a càrrec de Karen Martínez, Itziar
Etxebarria i M. Montanero
Les universitats havien respost a una enquesta sobre el llindar de referència
perquè els resultats es considerin anòmals, les conseqüències sobre
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l’organització docent que comporta, l’aprovat per compensació, el tipus de causa
per aquests resultats (dificultat o facilitat de l’assignatura, actitud del professor,
competències prèvies dels alumnes, tipus de proves, etc.), supervisió dels plans
docents de les assignatures, òrgan responsable de les reclamacions, les
supervisions i propostes de millora.
Sobre la tabulació de l’enquesta i les discussions es va redactar una proposta de
solucions per als temes d’aquesta mena que arriben als defensors.
b) La còpia, el plagi i el frau en les avaluacions universitàries, a càrrec de María
Acale, Miguel Louis, Karen Martínez i Manuel Montalbán
Els punts de discussió van ser la caracterització d’aquestes conductes; la
responsabilitat universitària per conductes fraudulentes als exàmens, proves i
treballs; l’adopció de mesures cautelars per part dels reglaments d’avaluació; la
tipificació de les infraccions i les sancions; el possible caràcter de responsabilitat
civil o penal de les infraccions, i les mesures preventives. Es va insistir en les
responsabilitats dels qui donen el vistiplau a treballs de recerca, com TFG i tesis
doctorals.
En aquest tema va sortir el Decret sobre règim disciplinari de 1954 i la necessitat
d’elevar un escrit al Ministeri d’Educació perquè arribi a un consens sobre un
nou reglament constitucional a partir del que ja es va redactar a les acaballes del
mandat del ministre Gabilondo i en la redacció del qual va participar el defensor
aleshores de la Universitat Pablo de Olavide.
c) Problemes amb les demandes d’anul·lació de matrícula, a càrrec de Joana
Maria Petrus, Carmen Jiménez i Elia Cambón
Els aspectes tractats perquè els defensors els tinguin en compte van ser la
reassignació d’estudi, les causes justes i les conjunturals en el retorn dels preus
de matrícula, la distinció entre taxes i preus públics, diferències dels preus
públics entre les comunitats autònomes espanyoles, les dates per poder anul·lar
matrícula i la informació accessible sobre aquest punt, la reducció econòmica
per matrícules d’honor, la situació de morós de l’estudiant i les seves
conseqüències, la via d’apremi per la reclamació dels deutes, la prescripció del
deute quatre anys després de la instància de pagament, la responsabilitat dels
estudiants en la seva matrícula, l’exigència d’haver de pagar com a segona
matrícula si aquesta queda anul·lada per impagament. En aquest tema els
defensors van exposar casos concrets i diferències normatives entre les
universitats.
El dijous 23 d’octubre del 2014, va tenir lloc la VII Assemblea General Ordinària de la
Conferència Estatal de Defensors Universitaris, amb l’aprovació de l’acta del 2013, els
informes de la presidenta i dels responsables d’altres comissions; la presentació de la
Memòria econòmica 2011-2013 i la seva aprovació; l’execució del 2014 i el pressupost
per al 2015; l’aprovació de modificacions en el Reglament electoral de la CEDU, i
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altres punts d’informació. El projecte d’una Revista Universitaria, Ética, Derechos @,
[rued@] va ser molt ben acollit.
El divendres 24 d’octubre del 2014, va començar amb la conferència del Sr. Joaquín
Trillo Álvarez, cap de l’Àrea d’Ocupació, Educació i Cultura de l’oficina del Defensor
del Poble, sobre els canvis produïts en les activitats del Defensor del Poble des de la
seva creació i els temes pròpiament universitaris que arriben a aquesta oficina.
També hi va haver la taula rodona “Las defensorías universitarias en el ámbito
iberoamericano: situación actual y proyectos de colaboración”, moderada per José
Manuel Palazón.
Un punt important d’aquesta trobada va ser la presentació de la nova web provisional de
la CEDU, http://aliamundi.es/sitelex/cedu/, i del nou projecte de manteniment i
d’informació.
Tots els presents van reconèixer i agrair l’acollida i l’organització de la trobada al
defensor de la Universitat d’Extremadura, Vidal Luis Mateos, i al seu equip.
http://www.eweb.unex.es/eweb/cedu2014/
http://www.eweb.unex.es/eweb/cedu2014/userfiles/downloads/documentos_propios/rev
ista/revista.pdf
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2.3.3. Trobades dels síndics de les universitats catalanes
Reunió dels síndics de Greuges de les universitats de
Catalunya i les Illes Balears, el dia 21 de novembre del 2014, a
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

Ordre del dia
9.15 h. Acollida a la seu de la Sindicatura de Greuges de la URV, situada a l’edifici del
Rectorat (carrer Escorxador, s/n, de Tarragona).
9.30 h. Sortida en bus des de la porta principal de l’edifici Mercè (Rectorat) cap a Dow
Chemical, on els assistents a la reunió van fer una visita guiada a l’empresa, als
polígons sud i nord. A continuació, Kepa Díaz de Mendibil, director del complex
industrial de Dow Chemical de Tarragona, va donar-los la benvinguda; Josep Boronat,
director de Comunicació i Relacions Institucionals, va fer-ne la presentació corporativa,
juntament amb Alfred Arias, responsable d’Innovació, Formació i Relació amb les
Universitats, que va parlar sobre les relacions d’innovació amb aquestes institucions.

Fotografia dels síndics i del personal de Dow Chemical, que van visitar les plantes de cracker i d’octà,
ubicades al polígon nord de la Pobla de Mafumet, i Perafort Chemical.
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Posteriorment, van poder gaudir d’una exposició sobre els productes que representen el
concepte de “solucionisme” integrat a la corporació. El propòsit és vincular la ciència i
la innovació i convertir Dow Chemical en un proveïdor de solucions per resoldre els
principals reptes de la societat.
13.00 h. Sessió de treball a la seu de la Sindicatura.
“Les polítiques d’igualtat a les universitats”, a càrrec de la professora Inmaculada
Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV i delegada del rector per als
temes d’igualtat efectiva entre dones i homes.
1. Context jurídic i institucional.
2. Les polítiques d’igualtat a les universitats.
3. Pràctiques per prevenir l’assetjament sexual o la discriminació per raó de sexe.
15.00 h. Dinar.

Fotografia dels síndics assistents a la reunió.
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2.3.4. Trobada de la Comissió Executiva de la
Conferència Estatal de Defensors Universitaris
5 i 6 de febrer del 2015 a la UPF
A l’edifici Mercè (Rectorat) de la Universitat Pompeu Fabra va tenir lloc durant dos
dies una reunió ordinària de la Comissió Executiva de la Conferència Estatal dels
Defensors Universitaris (CEDU), amb l’assistència dels membres següents: Dr. Vidal
Mateos Masa (UEx), Dr. Manuel Montalbán Peregrín (UM), Dr. José M. Aguierre Oraá
(UR), Dr. Enrique Martínez Ansemil (UdC), Dr. Eugenio Baraja Rodríguez (UVA),
Dra. Maria Alcale Sánchez (UCA), Dra. Elia Cambón Crespo (UEM), Dra. Mª Carmen
González Chamorro (UPM), Dr. José Mª Palazón Espinosa (UM), Dra. Paz Battaner
Arias (UPF), i per temes personals no hi va poder assistir la Dra. Joana M. Petrus Bey
(UIB).

L’ordre del dia que va marcar els temes que s’havien de tractar va ser el següent:
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Informe de la presidenta. Informe del
vicepresident sobre el XVII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en
Extremadura. Informe sobre la posada en marxa d’una nova revista a càrrec de la
defensora de la Universitat de Cadis. Informació de la secretaria sobre la trobada de la
REDDU i tancament de l’exercici econòmic del 2014. Informe sobre el nou portal de la
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web. Sorteig de la Comissió Electoral per a la pròxima convocatòria d’eleccions a la
CEDU. Informe sobre la seu del pròxim XVIII Encuentro. Informe de les darreres
consultes dels defensors universitaris. I, per últim, torn obert de paraules.
Tots els punts van poder ser tractats i ja es van distribuir totes les feines per a la reunió
ordinària del tercer trimestre.

Universitat Pompeu Fabra, 6 de febrer del 2015.
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3. CONSIDERACIONS FINALS
Tot el que precedeix es pot resumir en unes quantes consideracions. L’oficina del Síndic
de Greuges de la UPF ha continuat atenent dos vessants principals: d’una banda, els
assumptes propis interns de la Universitat i, d’altra banda, el manteniment d’una sèrie
de relacions amb els síndics i els defensors d’altres universitats.
Primera
Les queixes i les consultes internes han arribat a un ritme i en un nombre similar al
d’altres anys i també hi ha coincidència en alguns punts. En el “Quadre general de
queixes i consultes ateses” (apartat 2.1.2. d’aquest informe 2014-2015) destaquen molts
temes variats, exceptuant-ne els agrupats en docència, econòmics i de matriculació, on
hi ha bastants casos.
Segona
S’incrementen els casos relatius a la docència; encara més, si s’hi afegeixen les cinc
queixes relatives a les avaluacions, totes elles d’estudiants de grau. Aquests no
sobrepassen el que pot considerar-se totalment normal; com passa amb les tres queixes
sobre la llengua de la docència, que hi ha cada any.
Tercera
Hi ha casos de docència que es resolen com a consultes, que coincideixen amb el tema
posat en relleu en informes anteriors sobre els problemes de la transmissió
d’informació. No hi ha manca d’informació, en general; el que hi ha és manca
d’atenció, oblits, defectes de comprensió i informació ambigua. Aquest és un tema
sobre el qual mai no es podrà arribar a la perfecció. En aquests casos, l’oficina del
Síndic dirigeix els estudiants cap als responsables dels seus centres.
Quarta
Sempre hi ha alguna queixa deguda a la idiosincràsia personal d’algun estudiant o
d’algun professor. No apareixen classificades sota aquesta rúbrica perquè es plantegen
generalment com a faltes de respecte, maltractament, manca de protocol, discriminació;
però, una vegada analitzades i informades, responen a conductes de personalitats difícils
que, tant per part dels estudiants com dels professors, s’han de suportar, si no arriben a
ser greus.
Cinquena
Molts comentaris amb els quals es tanquen les resolucions mostren expressions
optatives i fins i tot d’obligatorietat –convindria, fora bo, cal, ha de–, condicionals, etc.
S’aprofiten aquests comentaris externs a les resolucions per recordar deures, no drets.
Els deures són sempre previs a l’establiment d’un dret. Perquè una persona tingui un
dret ha hagut de complir abans un deure, que facilitarà i fins i tot justificarà aquest dret.
Quan les resolucions no són favorables a les persones que han presentat la queixa hi ha,
en general, un deure anterior no satisfet.
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Sisena
Crida l’atenció, com ja s’ha dit, el nombre de queixes sobre matriculació, a les quals cal
afegir les cinc classificades com a temes d’informàtica. La tècnica ofereix tries i
eleccions preparades d’antuvi en tota mena d’aplicacions que avui ens envolten. Davant
elles hi ha la sensació que l’individu no domina el que ha de fer, sinó que la màquina li
dirigeix i que ell hi està subordinat. Potser aquesta interpretació és exagerada, però no es
pot obviar que la tècnica d’avui presenta resoltes moltes actuacions que abans s’havien
de pensar i de reflexionar, abans de realitzar-les. Les queixes sobre automatrícula
d’aquest informe són, doncs, un signe del temps. La Universitat hauria de ser conscient
d’aquest risc.
En una situació extrema es podria pensar en una civilització en la qual tota activitat
humana, tant en l’àmbit del treball com en el de l’especulació teòrica, estigués sotmesa
a un rigor cibernètic fins a l’últim detall. En aquest cas hipotètic i extrem, la noció de
necessitat i de llibertat desapareixeria de la seva ment. Els estudiants de la UPF han de
graduar-se sabent mantenir i defensar la seva llibertat i l’autonomia en qualsevol
situació.
Setena
Com a colofó al tancament del període de la persona que exerceix el càrrec de síndica
de Greuges fins al dia d’aquest claustre, hem d’informar que s’han mantingut les
diverses reunions amb els síndics i els defensors d’altres universitats i s’hi ha participat:
els dies 3 i 4 de juliol del 2014, el Síndic de Greuges de la UPF va organitzar a la seu
del Rectorat la trobada anual de defensors de les universitats de parla catalana, que
compta amb el suport de la Xarxa Vives d’Universitats; els dies 22, 23 i 24 d’octubre
del 2014, va assistir a la trobada anual de la XVII Conferència Estatal de Defensors
Universitaris (CEDU) a la Universitat d’Extremadura, al campus de Badajoz; el dia 21
de novembre del 2014, va assistir a una jornada de treball entre els síndics de les
universitats catalanes, que va organitzar la síndica de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona; i, finalment, els dies 5 i 6 de febrer del 2015, van tenir lloc dues reunions de
la Comissió Executiva de la CEDU, novament a la seu del Rectorat de la UPF.
Els temes universitaris tractats en aquestes reunions són alguns dels que generen o
poden resoldre queixes: els codis ètics, la normativa contra el plagi i la falta d’ètica
professional, les assignatures amb resultats de superació anòmals, el frau en les
avaluacions, els problemes amb les demandes d’anul·lació de matrícula, les polítiques
d’igualtat. S’hi van exposar els canvis produïts en les activitats del Defensor del Poble
espanyol des de la seva creació i els temes pròpiament universitaris que arriben a la seva
oficina, o s’hi van escoltar defensors universitaris en l’àmbit iberoamericà i la seva visió
de la tasca que fan. De tot queda constància en l’apartat corresponent de l’informe.
Amb aquesta presència i participació en xarxes i associacions universitàries i en fòrums
on es tracten assumptes comuns a la figura dels defensors i síndics de les universitats, el
Síndic de Greuges de la UPF vol manifestar el compromís obert i solidari amb el
caràcter universal que guarda i caracteritza el mot universitat: obertura a tota mena de
coneixements i a l’espai exterior sense cap límit, com és l’univers.
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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.
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
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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.
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
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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.
d) Per incompliment de les obligacions i deures del càrrec que comporti la pèrdua de
confiança del Claustre.
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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.
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
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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:
- 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.
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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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