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1. PRESENTACIÓ
El tret més rellevant del període comprès entre el 7 de febrer del 2015 i el 21 d’abril del
2016 ha estat el predomini creixent de les sol·licituds ateses com a consultes a l’oficina
del Síndic de Greuges, comparat amb els casos que han requerit l’obertura d’un
expedient basat en una queixa o en una petició formal d’intervenció o de mediació.
Ha estat un propòsit del síndic perseverar en les pràctiques positives de la seva
antecessora, la doctora Paz Battaner, i dels seus predecessors, els doctors Llorenç
Gomis i Jordi Sopena, els quals, en l’exercici de la seva funció, es van dirigir cada cop
més cap a la resolució dels conflictes per la via de l’assessorament, l’orientació i el
consell a les persones que consideren afectats els seus drets o les seves llibertats dins el
marc de la vida universitària.
Les dades concretes de l’activitat de l’oficina del Síndic que es presenten en aquest
informe són ben significatives: de les 111 actuacions substanciades pel síndic en
l’esmentat període, les consultes representen un 61% i les queixes, un 39%. Hi ha 3
expedients oberts d’ofici.
El criteri del síndic ha estat atendre, com és raonable i preceptiu, totes les sol·licituds
rebudes en forma de queixa, mitjançant la incoació d’un expedient de tramitació que
s’ha tancat amb una resolució que detalla totes les gestions, diligències i
compareixences, desplegades amb una cura especial aplicada a garantir els drets de
tothom, tant de la persona o persones interessades, com de la persona o persones
afectades, ja sigui a títol individual o com a responsables d’un servei.
L’oficina del Síndic ha perseverat en la tasca d’atendre les consultes de manera que la
persona sol·licitant trobés una solució al problema plantejat que evités perjudicis i
conflictes. Han estat molt poques les consultes que han derivat cap a una queixa,
situació que es produeix quan la persona o el servei afectat no han estat receptius a les
recomanacions o als suggeriments del síndic en l’exerici d’una gestió mediadora.
Hi ha altres dades remarcables que conviden a una interpretació de l’evolució de la vida
universitària, que no es pot desvincular de canvis, tendències i problemes de l’entorn
social i econòmic.
Cal destacar que han incrementat les actuacions del síndic relacionades amb conflictes o
distorsions que s’han esdevingut en el marc dels sistemes d’avaluació i recuperació
d’assignatures, així com en els seminaris. Aquesta mena d’incidències se situen en una
primera posició del total d’expedients tramitats pel síndic dins l’àmbit de competències
de la seva funció, lògicament limitades en aquests casos pel respecte a la llibertat de
càtedra.
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És significatiu també que en un segon lloc del quadre de casos atesos pel síndic figurin
les reclamacions i les queixes que afecten el vessant econòmic del sistema de relacions
universitàries, sobretot pel que fa a matrícules, taxes i beques. Els casos d’aquesta mena
superen en nombre, dins d’aquest període, el total de queixes sobre docència, indici
d’un canvi de tendència que és representatiu dels efectes que la conjuntura econòmica
causa en els estudiants.
També cal prestar atenció a l’increment de casos relacionats amb l’equipament
informàtic i les seves prestacions, i a problemes relacionats amb espais docents, una
tipologia de problemes inherent a reptes propis del creixement de la institució
universitària i a les contencions pressupostàries.
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2. ACTUACIONS
2.1. Els expedients
Tal com estableix el Reglament del Síndic, l’informe anual té la finalitat d’informar la
comunitat universitària sobre quins són els assumptes que han arribat al Síndic de
Greuges de la UPF, indicant quin és el nombre i la mena de queixes formulades i
d’expedients iniciats d’ofici, així com les queixes rebutjades, les que estiguin en
tramitació i les ja investigades, amb el resultat obtingut i, també, les causes que hi van
donar lloc i que s’explicaran en aquest informe.
Durant aquest període s’han atès 108 persones i s’han portat a terme 111 actuacions, de
les quals 47 són queixes i 61 són consultes, al marge dels tres expedients d’ofici oberts.
És un percentatge superior al del 2014-2015, però cal tenir present que aquest període
s’ha allargat uns mesos, la qual cosa indica que estem dins d’una demanda similar a la
dels darrers anys, tot i que en nombre supera els índexs de períodes anteriors. Dins del
còmput total d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 102 sol·licituds, i sis
queixes estan en procés, pendents de resolució. S’han obert tres queixes d’ofici, que
estan en estudi; hi ha una queixa rebutjada i tres retirades, totes individuals. S’ha pogut
resoldre favorablement el 68% de les queixes presentades. La majoria de consultes
s’han pogut contestar i resoldre al 100%. Ens molts casos s’ha decidit no incoar un
expedient, tot i portar a terme un seguit de gestions, perquè s’ha valorat que la rapidesa
en la solució del conflicte no requeria d’una obertura d’expedient.
Sobre les reclamacions i les persones que les fan, destaquem el següent: el 84% dels
casos són queixes o consultes dels estudiants de grau (91); el 13%, d’estudiants de
postgrau (14); el 2%, del PDI (2), i l’1%, del PAS (1). Respecte al període anterior,
augmenta en un 4% el nombre d’estudiants de grau; es mantenen els estudiants de
postgrau; baixa en un 2% el PDI, i també baixa un 2% el PAS. Pel que fa al sexe, s’han
adreçat a l’oficina del Síndic un 61% de dones i un 39% d’homes.
També destaquem que els temes en què hi ha més volum de queixes durant aquest
període són els relacionats, en primer lloc, amb les avaluacions i les recuperacions (24),
que han augmentat substancialment; en segon lloc, els relacionats amb temes econòmics
(17), que han baixat molt poc, i en tercer lloc, els que tenen a veure directament amb la
docència (15), que també han baixat. Seguidament, hi ha els temes relacionats amb la
informàtica (10), que han augmentat respecte al període anterior, seguit de problemes
amb els espais (7), que també han augmentat; les beques (6), i la matrícula, on cal
destacar que ha millorat força respecte al període anterior, ja que ha passat de 18
queixes a 5. La resta de temes es poden veure en el quadre que precedeix als gràfics.
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Pel que fa a les vies d’accés, el 83% de queixes i de consultes han entrat pel formulari
de l’Acollida del Síndic; un 8% s’han atès telefònicament, el 8%, per correu electrònic, i
l’1% restant ha entrat pel Registre General.
Tota la informació i els gràfics que adjuntem es van tancar el 21 d’abril del 2016. 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
a) Inseguretat jurídica i desprotecció de drets en els contractes predoctorals
d’investigadors estrangers
Ha estat un cas sensiblement rellevant dins d’aquest període el d’una estudiant
estrangera de doctorat que va dirigir-se a l’oficina del Síndic per informar-se sobre els
seus drets en matèria de percepció de la prestació d’atur derivada de la seva condició
contractual, ja extingida, d’investigadora.
L’estudiant havia obtingut una beca que l’any 2012 havia passat a la fase de contracte.
En finalitzar-lo, va començar a percebre la prestació d’atur, per la qual havia cotitzat
així com la Universitat en la part corresponent. Després de sis mesos, els serveis de la
Seguretat Social li van comunicar que no tenia dret a l’atur i que havia de retornar les
quantitats percebudes per aquest concepte.
Aquesta investigadora disposava d’una autorització d’estada per estudis i, per tant, a
l’hora de passar a la fase de contracte, l’1 de setembre del 2012, se li va tramitar la
corresponent autorització de treball per a estudiants per poder signar el contracte laboral
en pràctiques. El setembre del 2014, la Secretaria General d’Immigració es va
pronunciar sobre l’estatus dels estudiants a Espanya, i va decidir que ja no podien
continuar amb una targeta d’estada per estudis. Havien de modificar el seu permís. Tot i
que un Reial Decret del 2011 havia establert que les contractacions dels estrangers
titulars d’una autorització d’estada per estudis no cotitzarien per la contingència d’atur,
la UPF va mantenir la cotització per aquest supòsit, entenent que afavoria els
interessats.
A la vista de les confusions que els canvis legislatius havien provocat en aquesta
estudiant de doctorat i ateses les gestions del síndic, la UPF va decidir tornar a la
interessada la part de retenció de cotització per la contingència d’atur aportada per la
Universitat a la Seguretat Social.
Pel fet que aquest problema transcendeix l’àmbit de la UPF i que podia afectar la
generalitat del sistema universitari català i espanyol, el síndic va traslladar aquesta
informació al Síndic de Greuges de Catalunya el 3 de juliol del 2015, i va mantenir una
entrevista amb el seu titular i amb persones de la seva oficina que s’ocupen de qüestions
que afecten l’administració educativa.
El proppassat 23 de febrer, l’oficina del Síndic de Greuges de la UPF va rebre una carta
del Síndic de Greuges de Catalunya en què explicava que, a partir de la nostra iniciativa,
havia traslladat també aquesta informació al Síndic de Greuges espanyol. Aquest, al seu
torn, s’havia posat en contacte amb la Secretaria d’Immigració i Emigració de l’estat
espanyol, on el van informar que la Comissió Europea revisava aquest conjunt de
normatives.
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En aquesta situació transitòria i d’expectativa d’una definitiva regulació que superi
l’estat de concurrència de diversos règims jurídics en aquesta matèria de la seguretat
social per a investigadors estrangers contractats, el criteri que es desprèn de les
explicacions del Síndic de Greuges de Catalunya és recomanar que s’apliqui la norma
més adequada, la Llei 14/2013, ja que permet cotitzar per contingència d’atur i, en
conseqüència, acreditar que es té dret a la percepció corresponent.
En definitiva, en aquest cas tots coincidim a advertir als poders públics de la inseguretat
jurídica i de la desprotecció de drets en els contractes predoctorals, i en particular en els
que afecten els investigadors estrangers.
b) Tesi doctoral
Ha estat també rellevant en aquest període el cas d’una estudiant de doctorat que va
sol·licitar l’empara del síndic a causa de problemes amb la direcció de la tesi. La
naturalesa acadèmica i personal del conflicte aconsellava la intervenció del síndic, en
exercici de la funció mediadora, una via d’actuació que va concloure en una solució
positiva, gràcies a la bona disposició i al bon criteri acadèmic de tots els afectats.
c) Temes sobre economia
En termes generals també són rellevants, pel fet que sovintegen, els expedients
relacionats amb desacords sobre taxes, amb queixes pels retards en el cobrament de
beques i amb les devolucions per anul·lacions de matrícules.

8

2.1.2. Quadre de queixes i de consultes ateses
Període 2015-2016
Temes

Grau

Beques

Convenis

6
6
2
1

Docència

15

Campus (espais)
Campus Treball

Postgrau

PDI

PAS

1
1

Home

Dona

Centres
Centres adscrits
SGA
PDI
Recerca
IDEC
Eleccions
al
Consell
d’Estudiants

8

9

A. SÍNDIC

1

4

11

15

A. SÍNDIC (14)
C. electrònic (1)

9

8

17

A. SÍNDIC (11)
C. electrònic (5)
R. general (1)

1

A. SÍNDIC
A. SÍNDIC (18)
Telèfon (6)

5
6

1

1

Exàmens

24

12

12

Avaluacions,
recuperacions
Expedient
disciplinari
Informàtica

24

1
9

1

1
9

1
10

Intercanvis i mobilitat

2

2

2

Llengua

2

2

2

4

Maltracte
Discriminació
Desacord

4

3

2

5

Matrícula

2

2
1
1
1

3

Tesis i títols

5
1
3
1

2
2

5
1
3
3

TOTALS

91

14

42

66

108

Permanència
Progressió

1

1

1

1

2

1

108 intervencions acceptades
1 queixa rebutjada
3 queixes retirades
3 intervencions d’ofici obertes
9

Vies d’accés

6
7
2
2

1
1
2
1

Centres
Centres adscrits
Departaments
IDEC

Economia

Totals

A. SÍNDIC + 1 tel.
A. SÍNDIC
A. SÍNDIC

A. SÍNDIC
A. SÍNDIC (1)
C. electrònic (1)
A. SÍNDIC(3)
C. electrònic (1)
A. SÍNDIC (3)
C. electrònic (1)
Telèfon (1)
A. SÍNDIC
A. SÍNDIC
A. SÍNDIC
A. SÍNDIC

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

Gràfic comparatiu
Actuacions dels vuit últims
períodes

111
103
88

91

48
22

10

91

93

Gràfic comparatiu
% de casos resolts positivament
68%

68%
63%
56%

55%
50%

52%
43%
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Temes més rellevants del període
2015-2016

24

1. Avaluacions i recuperacions

17

2. Temes econòmics

3. Temes de docència

12

15

Vies d'accés al Síndic de
Greuges

Telèfon

Registre General

8

1

90

Formulari Acollida del Síndic

Correu electrònic

9

13

Reclamants

PDI

PAS

Estudiants de postgrau

2

1

14

91

Estudiants de grau

14

Temes dels estudiants de grau

1
3
1
5
4
2
2

Títol
Progressió
Permanència
Matrícula
Maltracte. Discriminació
Llengua
Intercanvis i mobilitat

9

Informàtica

24

Avaluacions i recuperacions

1
1

Expedient disciplinari
Eleccions

8

Economia

15

Docència

1
2

Convenis
Campus Treball

6
6

Campus (espais)
Beques

15

Temes dels estudiants de
postgrau

2

Tesi doctoral

Llengua

Informàtica

1

1
9

Economia

Campus

1

16

Temes del PAS i del PDI

1
Llengua (PDI)

1

Desacord (PAS)

1

Convenis (PDI)

17

Temes dels serveis generals
de la Universitat

Tesis i títols

3
5

Matrícula
Intercanvis i mobilitat

2
10

Informàtica
Economia (SGA-PDI-IDECRecerca)

17

Convenis

2

Campus Treball

2
7

Campus (espais)

6

Beques

18

Estadística per sexe
Dones (66)

39%

Homes (42)

61%

Tipus de queixes i consultes
Individuals (108)

D'ofici (3)

Rebutjades (1)

Retirades (3)
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2.1.4. Les resolucions
Resolucions resoltes per la síndica sortint, Dra. Paz Battaner Arias

Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 609/15
Instat per un estudiant que ha quedat exclòs en una convocatòria de beques per les
característiques del seu títol d’anglès
______________________________________________________________________
Data d’inici: 16-12-2014
Data de tancament: 17-3-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant de grau exposa que es va presentar dins els terminis establerts a la
convocatòria de beques Global Cities; que el període de reclamacions (entre el 4 i l’11
de desembre del 2014) va ser de set dies, quan legalment ha de ser de deu dies mínim, i
que aquest període no estava anunciat tampoc en la convocatòria; que el dia 11 va
comprovar que n’havia quedat exclòs a causa del fet que el seu títol de competència
d’anglès no s’ajustava a les taules oficials de l’AGAUR; que ell té el títol de llengua
anglesa reconegut per la Universitat de Barcelona, el qual té la mateixa validesa que el
que expedeixin altres administracions; i que ha fet les gestions pertinents davant
l’Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA) i davant l’Escola d’Idiomes de la Universitat
de Barcelona per certificar que el títol al seu nom té la mateixa validesa del quart nivell
d’anglès exigit a la convocatòria de les beques.
El dia 16 de desembre del 2014 va rebre el títol nou en el qual es constata que
l’estudiant té el quart nivell demanat, document que envia fotocopiat a l’OMA. Però
atès que ja ha acabat el període d’al·legacions i que ell no va poder presentar aquest nou
títol, rebut el 16 de desembre, ha enviat una reclamació a l’OMA i al Vicerectorat de
Relacions Internacionals amb els fonaments de dret pertinents. L’estudiant presenta a la
síndica la mateixa documentació enviada i demana una entrevista amb ella per tal
d’analitzar aquest procés administratiu.
II. La síndica el convoca; l’estudiant no pot venir aquell dia i l’entrevista queda
ajornada. Entremig, l’estudiant envia un correu a l’oficina del Síndic de Greuges per
comunicar que ha rebut la resolució a la seva reclamació i que aquesta li és favorable.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
Paz Battaner Arias
20

COMENTARI
És una qüestió d’expedició de títols i de certificats amb una redacció que va canviant i
que les administracions aturen quan no la coneixen. L’incident s’ha resolt
favorablement a la UPF.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 610/15
Instat per una estudiant de la UPF que no va rebre servei de Wi-Fi en un centre adscrit
______________________________________________________________________
Data d’inici: 16-12-2014
Data de tancament: 17-3-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que va anar a la biblioteca d’un centre adscrit a la UPF per poder
estudiar i i es va adreçar a la bibliotecària per demanar-li la contrasenya de la tecnologia
Wi-Fi i li va dir que és d’ús exclusiu dels estudiants del centre i que encara que ella fos
de la UPF no li podia donar.
L’estudiant es queixa també de la manca d’amabilitat del personal de la biblioteca i del
control de l’entrada, que, al seu parer, era de desconfiança. Atès que era un centre
adscrit ella no sabia si presentar la queixa al centre on va passar o davant la UPF.
Per tant, sol·licita saber si és veritat o no que els estudiants de la UPF no tenen accés a
la tecnologia Wi-Fi d’un centre adscrit a la UPF. També vol expressar disconformitat
amb la manera i el to que van utilitzar.
II. La síndica fa les verificacions pertinents per informar-se del tema de l’accés a la
xarxa Wi-Fi. El funcionament del personal d’un centre adscrit no està sota les seves
competències.
Segons la informació que li transmet la cap del Servei de Biblioteques de la UPF, la
connexió a la xarxa Wi-Fi d’aquest centre està restringida als seus estudiants. Per altra
banda, els estudiants d’aquest centre tampoc tenen accés a la tecnologia Wi-Fi de la
UPF. No hi ha reciprocitat ni explícita ni tàcita en l’ús d’aquest servei entre les dues
entitats.
III. La manera com la UPF, i gairebé totes les universitats i altres institucions, vehicula
aquest ús compartit i recíproc de Wi-Fi és amb la xarxa EduRoam, a la qual el centre
adscrit no hi està adherit.
En vista de tot el que s’ha exposat, que aclareix el dubte de l’estudiant, es dicta la
següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient,
Paz Battaner Arias
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COMENTARI
Les relacions entre els centres adscrits i la UPF són principalment de tipus acadèmic; els
serveis, com és el servei de Biblioteca, no entren sota aquest epígraf.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 611/15
Instat per una estudiant que demana poder fer exàmens en llengua castellana
______________________________________________________________________
Data d’inici: 16-12-2014
Data de tancament: 17-3-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que és una alumna de grau de quart curs, que va triar fer traducció
a la UPF perquè ella té una llengua estrangera com a llengua materna, però sap el
castellà perquè és la llengua de la seva mare. Considera que s’ha criat en un ambient
bilingüe. Informada sobre les universitats de Barcelona, va triar la UPF. Era
coneixedora que això comportava ser competent en llengua catalana, la qual cosa li
semblava possible, ja que oralment podia fer servir aquesta llengua i pensava que seria
capaç d’aprendre-la formalment i per escrit.
La llengua catalana forma part del pla d’estudis del grau, però és també cert que les
hores que hi ha no són suficients per assolir un nivell com es demana en les assignatures
de traducció cap a aquesta llengua. Quan arriben les assignatures de traducció
especialitzada d’una llengua estrangera cap a les llengües d’aquí, català i castellà, el
nivell de català no és suficient ni tan sol per als estudiants que han fet els estudis
secundaris a Catalunya. Una de les avaluacions d’aquesta assignatura de traducció no
permet utilitzar recursos com diccionaris o glossaris i el document resultat del seu
examen final, traduït cap al català, no podrà assolir una qualitat satisfactòria.
L’estudiant escriu al Síndic de Greuges abans de l’examen del primer trimestre perquè
pensa que ella no és prou responsable del seu coneixement de català. Per això acudeix al
Síndic de Greuges per sol·licitar poder fer l’examen de manera que no sigui obligatori
fer la traducció sense recursos cap al català.
L’estudiant copia les comunicacions amb la professora de l’assignatura de traducció i el
document sobre la Regulació del foment de la llengua catalana, i expressa el seu interès
per dominar aquesta llengua.
II. Ja que l’estudiant planteja una sol·licitud difícil, fer traduccions cap al català
expressant-se en castellà, la síndica la convoca a una entrevista. La rep el 27 de gener
del 2015. En l’entrevista explica que les pràctiques de l’assignatura qüestionada són
alternatives en català i en castellà, una per setmana. La queixa s’explica per no poder
utilitzar recursos lingüístics el dia de l’examen final. La raó de la seva manca de
seguretat per l’examen és que jutja que el nivell tant de docència com d’exigència de la
llengua catalana en els primers anys de grau no és suficient; demana més exigència.
Com que l’entrevista es va fer després de l’examen, l’estudiant comunica a la síndica
que ha aprovat l’assignatura i que, tot i que està satisfeta del resultat del seu text traduït
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en català, en aquest sentit, la queixa continua mantenint-se. La síndica li fa veure que fer
un examen de traducció cap al català expressant-se en castellà és absurd.
III. La síndica és sensible a aquest tema i escriu a la professora el 29 de gener, la qual
contesta immediatament dient que la Facultat li ha recordat el pla d’estudis oficial que
diu que, a partir de tercer curs, tots els estudiants han de poder treballar en les dues
llengües amb el mateix grau de suficiència. En vistes que la professora fa treballar la
traducció fent una pràctica setmanal alternant les dues llengües d’arribada i que
l’examen no va resultar difícil a judici dels mateixos estudiants, s’obre la possibilitat de
mantenir una conversa amb la síndica per veure quin suggeriment es pot fer que sigui el
millor per als objectius dels estudis en general.
IV. La síndica manté una conversa amb la professora el 10 de febrer del 2015, en la qual
aquesta analitza les possibilitats que els estudiants podrien tenir per incrementar el seu
nivell de català, les dificultats sociolingüístiques amb què es troba el català per a les
traduccions especialitzades i les limitacions que els professors troben amb els crèdits i
l’horari assignat per a aquestes assignatures, tot considerant la circumstància de què
s’està parlant d’estudiants de fora de Catalunya, estrangers o de la resta d’Espanya.
En vista de tot el que s’ha exposat, que l’interès d’aquesta queixa és poder millorar els
estudis qüestionats, que fa dos anys ja es va rebre una queixa similar però feta per una
professora des del seu punt de vista, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix que els òrgans responsables, la Facultat i el Departament considerin
l’existència del problema, i que s’estudiïn les possibles solucions al problema plantejat
en aquesta queixa, o bé exigint un nivell de català més alt als estudiants que comencen
els estudis sense coneixements de llengua catalana en el primer cicle de grau, o bé
modificant l’organització de la docència al segon cicle d’assignatures obligatòries de
traducció cap al català de manera aïllada del castellà.
Paz Battaner Arias

COMENTARI
Aquesta és una queixa que no té tans sols interès individual, sinó que està plantejada
com una possible millora dels estudis en general. Fora bo considerar-la amb anàlisis
curoses.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 612/15
Instat per una estudiant que no està d’acord amb les conseqüències que li reporta deixar
els estudis perquè ha trobat una feina
______________________________________________________________________
Data d’inici: 19-3-2015
Data de tancament: 30-4-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que el gener del 2015 va tenir l’oportunitat d’acceptar una feina de
treball fora de la ciutat de Barcelona. És una oportunitat que no es pot deixar perdre i
que pot condicionar favorablement el seu futur. Aquesta circumstància explica que hagi
d’abandonar de moment els seus estudis, però té la voluntat de continuar-los en el futur.
Ha contactat amb la Universitat per tal d’anul·lar la seva matrícula, però la resposta que
ha rebut és que en qualsevol cas ha d’abonar el preu públic dels crèdits matriculats,
abonament que no ha fet en el moment de començar per tenir matrícula gratuïta
(matrícula d’honor al batxillerat). L’explicació donada remet al Decret de preus públics
(92/2014).
L’estudiant diu que ha comprovat que en altres universitats espanyoles no exigeixen el
pagament dels diners no satisfets per anul·lació de matrícula ni de gratuïtat, L’estudiant
diu que ha cursat el primer trimestre i que ha aprovat tots els crèdits matriculats en
aquest període.
Per això sol·licita la mediació del Síndic perquè li semblen injustes les dues possibilitats
que se li presenten:
a) Si li anul·len la matrícula no té els diners de la matrícula, té matrícula gratuïta.
b) Si no li anul·len la matrícula, atès que no pot seguir el curs i no aprovar els altres
crèdits matriculats, perdrà la permanència a la UPF, el dret a matrícula gratuïta i
la condició de becària.
II. La síndica cita l’estudiant al seu despatx, però és ja fora de Barcelona i, aleshores, li
proposa mantenir una conversa telefònica per tal de conèixer el seu parer, atès que els
tràmits amb la UPF han estat mantinguts pel pare de l’estudiant i la síndica té com a
interlocutors només els estudiants. L’estudiant no ha respost (26 de març) a les trucades
de la síndica anunciades per correu el dia 24 de març, ni a la proposta de la síndica
enviada per correu electrònic (30 de març) que sigui ella la que li telefoni el dimarts 7 o
el dijous 9 d’aquest mes d’abril. Aquestes trucades no s’han rebut a dia d’avui.
III. La síndica revisa la documentació enviada i demana un informe al Servei de Gestió
Acadèmica (SGA) sobre les gestions mantingudes sobre aquesta estudiant.
D’aquest informe es desprèn aquesta relació de fets:
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El dia 28 de juliol del 2014, l’estudiant es va matricular de primer curs del grau
triat, al·legant la bonificació de matrícula d’honor obtinguda al batxillerat, que
l’eximeix del pagament dels preus públics de la matrícula.



El 29 de juliol del 2014, l’estudiant va presentar una sol·licitud de modalitat de
dedicació a l’estudi a temps parcial.



El 29 de setembre del 2014, l’estudiant va presentar la sol·licitud de la beca de
caràcter general, convocada pel MECD.



El 2 d’octubre del 2014, la Comissió Acadèmica del Consell Social va denegar
la sol·licitud de dedicació a temps parcial.



El 13 de novembre del 2014, l’estudiant va presentar un recurs de reposició
contra la denegació de dedicació a temps parcial.



El 27 de novembre del 2014, la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica
va dictar resolució per la qual es desestimava el recurs de reposició presentat en
data 13 de novembre del 2014.



El 16 de febrer del 2014, el MECD comunica a l’estudiant la primera resolució
de concessió de la beca de caràcter general (doc. 1).



El 16 de febrer del 2015, el pare de l’estudiant envia un correu electrònic a
l’SGA, on sol·licita l’anul·lació de matrícula i de la beca (doc. 2) (fa menció a
un correu electrònic de data 29 de gener del 2015, del qual no hi ha constància a
l’SGA).



El mateix dia 16 de febrer del 2015, el pare de l’estudiant truca a la Secció de
Títols i Ajuts a l’Estudi per sol·licitar la renúncia a la matrícula, a la qual cosa se
li informa que la petició està presentada fora de termini. També se li explica que
si l’hagués presentada dins del termini establert per la Universitat, només se li
acceptaria la renúncia en el cas que abonés l’import íntegre de la matrícula, ja
que aleshores no seria d’aplicació la bonificació de matrícula d’honor obtinguda
al batxillerat ni la beca de caràcter general. Arran d’aquesta conversa, s’acorda
enviar un correu informatiu al pare de l’estudiant.



El 20 de febrer del 2015, des de la Secció de Títols i Ajuts a l’Estudi s’envia un
correu electrònic al pare de l’estudiant, informant-lo sobre les conseqüències de
la sol·licitud de renúncia de matricula i/o beca i se li comunica que confirmi si
continua mantenint la seva petició de renúncia a la matrícula i/o beca (doc. 3).
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El 2 de març del 2015, la Subdirecció General de Beques, Ajuts i Mobilitat
d’Estudiants del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) envia a
l’AGAUR, i aquest a la UPF, un escrit presentat per l’estudiant on demana
confirmació de la correcta aplicació, per part de la UPF, quan reclama als
estudiants que renuncien a la matrícula el pagament de l’import íntegre
d’aquesta en els casos d’estudiants amb bonificacions (en aquest cas, bonificació
per haver obtingut matrícula d’honor al batxillerat). A més, demana informació
referent a la beca, en el cas que la UPF no accepti la renúncia a la matrícula
(doc. 4).



L’11 de març del 2015, la UPF envia resposta a l’escrit de 2 de març del 2015,
perquè és competència de la Universitat (doc. 5).



El 17 de març del 2015, el MECD comunica a l’estudiant la segona resolució de
concessió de la beca de caràcter general (doc. 6).

L’SGA de la UPF no ha rebut, de manera oficial, un escrit per part de l’estudiant o d’un
representant seu on es demani formalment la renúncia a la matrícula i a la beca de
caràcter general concedida pel MECD.
La Universitat estableix unes obligacions econòmiques en el cas de renúncia a la
matrícula amb alguna bonificació aplicada a aquesta. Així mateix, la Universitat ha de
vetllar perquè l’estudiant beneficiari d’una beca destini les ajudes concedides al
seguiment i l’aprofitament dels estudis per als quals ha estat aquesta.
En ambdues peticions (renúncia a la matrícula i a la beca), la Universitat està aplicant
les normatives corresponents i, des del principi, ha informat l’estudiant de les
conseqüències que aquestes renúncies comporten, tant acadèmicament com econòmica.
A més d’indicar-li que el termini per sol·licitar la renúncia a la matrícula va finalitzar el
30 de novembre del 2014.
IV. La síndica ha rebut els documents mencionats juntament amb aquest informe i
difícilment pot fer mediació per una estudiant que ha seguit el curs durant el primer
trimestre, que, assabentada de les condicions en les quals hi era, ha optat per deixar el
curs; i que encara tampoc no ha demanat l’anul·lació de la matrícula. La síndica no ha
pogut parlar amb ella. La Universitat té, principalment en aquests anys de crisi
econòmica, estudiants que dubten entre acceptar les ofertes de feines que els arriben i la
continuació dels seus estudis. Aquestes són decisions personals dels estudiants, que la
UPF, però, ha de tractar de la mateixa manera, sense excepcions.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
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RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient sense acceptar la sol·licitud de mediació.
Paz Battaner Arias
COMENTARI
Durant aquest període s’han rebut altres queixes d’aquest tipus sobre l’abandonament
dels estudis perquè s’ha trobat feina i sobre les conseqüències que comporten,
principalment econòmiques i de continuació a la Universitat.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 613/15
Instat per un estudiant d’un centre adscrit sobre els descomptes en la matrícula de
persones que pertanyen a una família nombrosa
______________________________________________________________________
Data d’inici: 31-3-2015
Data de tancament: 30-4-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant va exposar el seu cas i la síndica el va atendre i va estudiar la queixa. És
un estudiant d’un màster professionalitzador obligatori, que pertany a una família
nombrosa i solament té dret a un descompte del 16% del valor dels crèdits del màster
oficial, perquè ho fa en un centre privat adscrit a la UPF. La diferència econòmica entre
cursar-lo en un centre públic i un centre privat és de més de 1.000 €.
En el decurs de l’estudi del cas, la síndica s’adona que l’estudiant havia presentat una
al·legació davant el rector de la UPF, la qual cosa la inhibeix d’actuar; després
comprova que el centre és privat, adscrit a la UPF, i que en tant que el tema és
d’interpretació econòmica, tampoc no entra en les competències del Síndic de Greuges
perquè només pot intervenir en qüestions acadèmiques.
Sobre tot el que l’estudiant ha argumentat sobre el tema, el centre adscrit i el Servei de
Gestió Acadèmica de la UPF fan interpretacions contradictòries. La síndica, per la seva
part, ha parlat amb la responsable de l’Àrea d’Operacions i Ordenació Acadèmica del
centre adscrit, i també ha demanat la interpretació del Decret de preus públics a
l’Assessoria Jurídica de la UPF. Aquestes dues opinions coincideixin que un estudiant
de família nombrosa no especial només té dret al retornament del 16% del preu del
crèdit en la part de tutela acadèmica que el centre adscrit ha d’abonar a la universitat
pública en què està adscrit.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
La queixa no es pot acceptar, malgrat les diligències fetes.
Paz Battaner Arias
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COMENTARI
La universitat pública UPF ofereix un grau dins la seva oferta d’estudis. Tanmateix, el
màster professionalitzador d’aquest grau es fa en un centre privat i adscrit que porta la
marca UPF, com és l’IDEC. Per al curs 2015-2016 s’anuncia en la pàgina web de la
Universitat el màster amb els dos noms, UPF-IDEC. Potser hauria de tornar a ser
considerada l’adequació d’oferir als estudiants de grau la continuació dels seus estudis
en un únic màster amb les característiques de centre privat i adscrit, la qual cosa
impossibilita la solució favorable d’una queixa com aquesta, entre altres raons.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 614/15
Instat per una estudiant que no arriba a poder matricular certes assignatures optatives
perquè és estudiant a temps parcial
______________________________________________________________________
Data d’inici: 11-3-2015
Data de tancament: 30-4-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que els companys que també estudien com ella a temps parcial han
de matricular-se l’últim dia del període de matriculació, la qual cosa fa que no puguin
tenir les mateixes oportunitats d’obtenir plaça a les assignatures optatives del perfil que
volen, ja que sempre han d’agafar les que queden.
Per això sol·licita que es tingui en compte la quantitat d’estudiants que es troben en
aquesta situació i deixar un petit percentatge de places lliures. D’aquesta manera,
tothom tindria les mateixes oportunitats de triar els perfils formatius que s’adapten a les
seves preferències.
II. La síndica recorda que ja hi va haver una queixa sobre la tria d’assignatures optatives
en el perfil del mateix estudi, i per això parla amb la degana. Ella no estava assabentada
d’aquesta sol·licitud dels seus alumnes. La degana li diu que ho estudiaran
conjuntament ella i el professor que s’encarrega de coordinar l’itinerari demandat.
III. La síndica parla amb l’estudiant que ha recorregut al Síndic de Greuges i li diu que
faci una sol·licitud amb altres companys explicant a la degana la dificultat que han
trobat en la matriculació d’assignatures optatives adients al seu itinerari; que el Deganat
li donarà una resposta raonada. L’estudiant no assabenta més el Síndic de la conversa
que ha mantingut. La síndica interpreta que ha quedat satisfeta de l’explicació rebuda.
En vista de tot el que s’ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
Paz Battaner Arias
COMENTARI
La resposta de la Facultat és favorable a estudiar la circumstància dels estudiants
afectats per fer els seus estudis a temps parcial, però la dificultat de no poder triar les
assignatures optatives preferides és una qüestió que depèn de l’expedient acadèmic.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 615/15
Instat per una estudiant de doctorat que es queixa de ser l’última persona que veu
abonades les ajudes COFRE del seu departament
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-12-2014
Data de tancament: 30-4-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que la tramitació de les ajudes COFRE no es fa objectivament i
pensa que pateix una discriminació perquè és una estudiant estrangera. Hi ha estudiants
que reben els diners dos mesos abans que ella.
El retard és des de fa sis mesos i els seus correus i trucades telefòniques no són
respostos.
En el cas de les ajudes COFRE, va ser la primera estudiant a enviar la sol·licitud i és la
darrera a cobrar. La notificació del cobrament li va arribar passats 90 dies i amb un
estricte missatge que “s’havia ordenat un pagament al seu nom”. Els diners no van trigar
ni un sol dia a arribar al seu compte a l’estranger.
Amb data del primer trimestre del 2015 li podrà passar el mateix en l’ajuda del COFRE
de setembre del 2014, que va presentar puntualment, quan altres estudiants han cobrat i
ella encara no.
Les preguntes que ha fet sobre els retards que pateix no han estat contestades i el Servei
de Pressupostos no respon als estudiants.
Per això sol·licita un tractament objectiu i transparent dels procediments per adjudicar
els abonaments de les ajudes; cobrar alhora que els altres estudiants i el PDI. Pregunta
també per la persona responsable, per tenir-hi accés directament.
II. La síndica parla amb l’estudiant per telèfon, perquè és fora de Barcelona. Li repeteix
que el retard en el cobrament no és la primera vegada que li passa, i no pas als altres
companys. La síndica li demana els correus que no han estat contestats i l’estudiant els
hi envia.
Després, la síndica pregunta al departament de la doctoranda, que envia l’informe
següent:
Es tracta d’un ajut atorgat en el marc de la convocatòria COFRE DCOM (2014).
http://www.upf.edu/decom/normativa/cofre.html
L’ajut correspon al segon període de sol·licituds d’ajuts.
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“—Presentació de sol·licituds segona convocatòria: del 3 al 21 de novembre del
2014 (excepcionalment, fins al 31 de desembre per activitats realitzades del 22
de novembre al 31 de desembre).
—Activitats realitzades: de l’1 de setembre al 31 de desembre del 2014.
—Resolució de la segona convocatòria: 13 de gener del 2015.
”En aquesta segona convocatòria es van atorgar 25 ajuts. A partir de la Resolució
d’atorgament, de 13 de gener del 2015, la secretaria va tramitar els pagaments. La
referència del pagament de la reclamant és la sol·licitud S-334494 M, de 25 de
gener del 2015.
”Les sol·licituds dels ajuts es van enviar a la Secció Econòmica del campus
del Poblenou, que les valida i les envia al Servei de Pressupostos de la UPF,
per al seu pagament, d’acord amb els criteris establerts per la UPF i la
disponibilitat pressupostària de la Universitat.
”En tot cas, hem preguntat a la Secció de Tresoreria del Servei de
Pressupostos i ens han comunicat que el pagament està previst per al proper
divendres 24 d’abril.
”Per a qualsevol aclariment resto a la seva disposició.”
La síndica informa l’estudiant particularment, i la resposta de l’estudiant és encara
escèptica i exigeix un reconeixement i un penediment per part de l’Administració.
III. La síndica parla finalment amb el responsable de Tresoreria, que l’informa del
següent: 1) es va pagar a l’estudiant l’últim import reclamat, amb data 22 d’abril; 2) de
la remesa de pagaments enviats pel seu Departament a començaments del mes de gener
del 2015 es van pagar uns quants el 23 de febrer, però no tots; 3) una de les raons
possibles de la diferència de dates per al pagament és l’import: s’han pagat abans els
imports més petits, excepte un, que era semblant al de l’estudiant, i s’han ajornat alguns
com el de la doctoranda que ha reclamat; 4) el Servei de Pressupostos envia els
pagaments sense conèixer la provinença ni els noms dels beneficiaris; 5) la raó de tenir
diferents dates de pagament respon solament a la disponibilitat pressupostària i
econòmica de la UPF, que pot canviar dia a dia.
En vista de tot el que s’ha exposat, que es dóna una explicació sobre els retards del
pagament de l’estudiant; que no és una qüestió lligada a ella, com sembla que
l’estudiant en pensa, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
Paz Battaner Arias
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 616/15
Instat per una estudiant a la qual no li han convalidat assignatures i vol fer un doble grau
______________________________________________________________________
Data d’inici: 30-1-2015
Data de tancament: 30-4-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant va sol·licitar el trasllat d’expedient a la UPF a fi i efecte de poder cursar
dos graus simultanis a l’àrea de dret. En contra del que se li havia informat, l’estudiant
va haver de tornar a començar un primer curs sense poder matricular-se d’assignatures
de cursos següents, i això li fa perdre un any. Aquest fet li ha representat també perdre
la qualificació específica de la prova de selectivitat, li ha baixat la nota mitjana i posar
en risc la seva beca, que li facilita viure a Barcelona, ja que prové d’una altra universitat
no catalana.
L’estudiant presenta un bon expedient, la qual cosa li fa més injust haver de perdre
oportunitats i tenir unes despeses amb les quals no comptava. Per això sol·licita que es
tingui en compte el seu expedient i tenir dret a fer els graus de manera simultània.
II. La síndica fa gestions, i l’estudiant li escriu el 12 de febrer del 2015 que la seva
tutora li ha comunicat que possiblement se li arregli d’una manera normal. La síndica
atura el procés de queixa i li torna a preguntar com està el tema el 3 de març del 2015.
L’estudiant contesta el dia 17 dient-li que la decisió es pren d’aquí un mes i que
l’avisarà del resultat.
III. La decisió està pendent de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
En vista de tot el que s’ha exposat i que no n’hi ha més notícies, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
Paz Battaner Arias
COMENTARI
El tema de la progressió d’estudiants que no han fet el primer curs a la UPF ja s’ha
tractat en altres queixes.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 617/15
Instat per un estudiant que reclama no haver de pagar la matrícula d’un màster perquè és
estranger
______________________________________________________________________
Data d’inici: 1-10-2014
Data de tancament: 30-4-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant presenta a través del Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) i del Registre
General la seva queixa. És estranger, però diu que està casat amb una dona espanyola i
que això li dóna la nacionalitat espanyola. Per això, ha presentat un recurs davant el
rector.
II. Amb data 9 d’octubre del 2014, la síndica escriu a l’interessat que, atès que hi ha un
recurs iniciat, ella s’absté de continuar treballant en el cas fins que es resolgui i que li
comuniqui el resultat quan rebi la resolució del rector. Amb data 11 d’octubre
l’estudiant li contesta agraint-li la seva gestió.
En vista que no s’ha rebut cap notícia més de l’estudiant, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
Paz Battaner Arias

COMENTARI
Aquesta queixa és com si fos retirada; no ha tingut més continuació.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 618/15
Instat per una estudiant que no ha obtingut la progressió d’estudis demanada
______________________________________________________________________
Data d’inici: 23-3-2015
Data de tancament: 30-4-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L’estudiant exposa que, a causa de problemes familiars de maltractament i violència
de gènere per part de la parella de la seva mare, s’ha vist afectada greument en els seus
estudis. Té una assignatura de segon curs, a la docència de la qual no va poder assistir
per la situació viscuda a casa seva. Va demanar-ne la progressió i no li han concedit,
malgrat que va presentar documentació sobre la situació familiar i judicial que se’n
deriva. L’explicació rebuda per aquesta denegació és el baix rendiment de l’estudiant.
Ella diu, però, que té tot aprovat excepte aquesta assignatura.
Per això sol·licita que intervingui la síndica abans de presentar el recurs i demana una
reunió amb ella al seu despatx.
II. L’estudiant assisteix a l’entrevista amb la síndica el 7 d’abril del 2015, en la qual
exposa la situació mèdica de la seva mare, que està impedida; les dificultats imminents
en el tema de l’habitatge, atès que encara viuen en el domicili de la parella de la mare, i
la circumstància de ser la germana gran. La síndica li diu que, en general, la progressió
als estudis es dóna quan es veu un expedient molt bo, no un expedient d’aprovat. La
síndica li demana també quina documentació va presentar en la seva primera sol·licitud
de progressió acadèmica i, entre altres documents que també aporta, l’estudiant no va
presentar un informe fet per la treballadora social del seu domicili, amb data de 12 de
març del 2015. L’estudiant envia aquest document a la síndica.
III. La síndica parla amb la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, que li
aconsella que l’estudiant faci un recurs davant la Comissió Acadèmica del Consell
Social i que hi aporti aquest altre document sobre la incapacitat motriu de la seva mare i
les circumstàncies socials en les quals viuen. L’estudiant no havia jutjat adient aquest
informe social i només havia enviat un informe mèdic sobre el grau de discapacitat de la
seva mare.
IV. La síndica escriu a l’estudiant el 29 d’abril del 2015 per indicar-li la conveniència
de presentar d’immediat un recurs davant la vicerectora i per acomiadar-se’n, atès que la
setmana següent prendria possessió un nou síndic.
En vista de tot el que s’ha exposat, que l’estudiant està informada i, si presenta el recurs,
els seu cas es tornarà a avaluar, es dicta la següent
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RESOLUCIÓ
S’arxiva l’expedient.
Paz Battaner Arias

COMENTARI
Les situacions familiars condicionen greument el rendiment acadèmic dels estudiants.
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Resolucions resoltes pel síndic entrant, Dr. Josep Maria Casasús i Guri:
Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 619/15
Instat per un estudiant de grau que es queixa d’incoherències i d’errors en les ofertes de
pràctiques.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 6-5-2015
Data de tancament: 9-6-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant el dimecres 6 de maig del 2015, en la
qual exposa dues queixes: la primera, en considerar que hi ha incoherències en l’oferta
de “pràctiques/feina” en el Campus Global; la segona, pel fet de veure ofertes de les
ambaixades espanyoles amb retribució zero;
Ateses les explicacions exposades per l’interessat en el seu escrit de sol·licitud, on
detalla que aquest any l’havien acceptat a treballar en unes pràctiques i que la
Universitat, tot i haver-les ofert, finalment les va rebutjar perquè el sou era inferior als 5
euros/hora, que és l’import mínim exigit per acceptar-les;
Atès que l’estudiant sol·licita que totes les ofertes de pràctiques passin un control previ
abans de la seva publicació, i que expressa la seva disconformitat sobre el fet que la
Universitat promocioni ofertes de les ambaixades espanyoles amb retribució zero;
Vista la resposta del Servei de Carreres Professionals rebuda el divendres 22 de maig
del 2015, a requeriment per escrit del síndic del dijous 7 de maig del 2015, en què
s’al·lega que, segons la normativa de pràctiques de la UPF, són els degans i els directors
de departament els responsables d’autoritzar tots els períodes de pràctiques; que la
facultat va denegar aquelles pràctiques a l’estudiant pel fet que l’entitat que l’acollia
oferia una retribució d’1,5 euros/hora, quantitat inferior al mínim de 5 euros/hora
establert per la normativa de pràctiques de la UPF, i que a l’hora de prendre aquesta
decisió, també es va atendre la naturalesa jurídica de l’entitat que l’acollia, pel fet que
aquesta no és ni un organisme públic, ni una organització no governamental ni sense
ànim de lucre; que aquesta entitat no va voler canviar les condicions de remuneració de
les pràctiques i que, per aquest motiu, l’estudiant no s’hi va poder incorporar;
Atès que el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació convoca al voltant de 300 places
de pràctiques no remunerades en ambaixades i consolats per als alumnes de grau
d’algunes universitats de l’estat espanyol; que la UPF considera que, malgrat ser
pràctiques no remunerades, són una bona oportunitat per als alumnes interessats a fer
pràctiques internacionals que, d’altra manera, no podrien fer;
Vist que el servei afectat, a requeriment del síndic, formulat el dimarts 26 de maig del
2015, mitjançant escrit i conversa telefònica, admet que l’oferta objecte d’aquesta
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queixa “estava publicada, per error, també a la cartellera dels estudis del reclamant”, i
que el degà pot establir la no-retribució de pràctiques o una retribució més baixa que el
mínim establert per la normativa de pràctiques de la UPF;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i constatat que hi havia un error en la publicació d’aquesta oferta de pràctiques, prenc la
següent

RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient.
—Recomanar que les pràctiques passin un control previ més acurat abans de la seva
publicació.
—Suggerir que s’evitin les excepcions a les disposicions relatives a la remuneració de
pràctiques que regulen les normes de la UPF.
Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 620/15
Instat per un estudiant de postgrau que es queixa de la mala ventilació en una aula del
campus de la Ciutadella.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 7-5-2015
Data de tancament: 9-6-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud de l’estudiant de postgrau, formalitzada el dijous 7 de maig del 2015,
en la qual exposa que l’aula on fan les classes, del campus de la Ciutadella, té un
problema de mala ventilació que provoca molèsties de coll, i fins i tot mal de cap, a
alguns estudiants; i que no han percebut cap canvi després d’explicar el problema al
coordinador del màster i de demanar un canvi d’aula;
Atès que l’interessat sol·licita que les classes siguin traslladades a una aula que disposi
d’una ventilació adequada;
Ateses les explicacions orals que van ser donades al síndic en sengles trucades
efectuades a la directora de Campus el dimarts 12 de maig i el dijous 21 de maig del
2015;
Vist l’informe enviat per la directora del campus de la Ciutadella en el qual exposa que
s’han revisat els termòstats de l’aula afectada per comprovar-ne el correcte
funcionament; que s’han distribuït a totes les aules les instruccions dels termòstats de
temperatura (sondes) per tal que tots els usuaris siguin coneixedors de com s’han de
manipular; que ha sol·licitat una millora de la consigna actual de temperatura de
l’edifici; que cal tenir present que a la UPF el sistema de climatització està adaptat a la
normativa estatal referent a la climatització d’espais públics; i que, en el marc de les
mesures del Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011,
aprovat en el Consell de Ministres de l’1 d’agost del 2008, el Reglament de la UPF fixa
la limitació de temperatures que cal mantenir a l’interior dels edificis;
Vist que aquesta normativa regula unes temperatures establertes que asseguren
l’ambient dins els límits fixats: sistema de calefacció a 21 ºC i sistema de refrigeració a
26 ºC en els equips de climatització dels edificis de la Universitat;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i confirmat pel mateix estudiant interessat que la situació a l’aula afectada ha millorat de
manera efectiva, prenc la següent
RESOLUCIÓ:
S’arxiva favorablement l’expedient.
Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 621/15
Instat per una estudiant de grau que es queixa per una nota final afectada per una
penalització que considera excessiva i injusta.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-7-2015
Data de tancament: 21-7-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant el dijous 2 de juliol del 2015, en la
qual sol·licita l’anul·lació d’una penalització que suposa una reducció del 10% de la
nota final d’una assignatura;
Atesa l’explicació exposada per la interessada en el seu escrit de sol·licitud on detalla
que, a causa de no haver omplert un formulari en línia de l’assignatura Treball de Fi de
Grau (TFG), ha estat penalitzada amb la reducció del 10% de la nota final;
Atès que la interessada al·lega que no va omplir l’esmentat formulari pel fet que no
estava clarament especificat;
Atès que l’estudiant exposa que el seu cas no és l’únic en aquesta assignatura;
Atès que sol·licita l’anul·lació de l’esmentada penalització en el seu cas i en el dels
altres grups que han tingut el mateix problema;
Vist el pla docent de l’assignatura Treball de Fi de Grau, afectada per aquesta queixa,
que conté la corresponent guia docent i la corresponent programació d’activitat;
Comunicada per part del síndic aquesta queixa a la secretaria del centre afectat;
Informada l’estudiant per part de l’oficina del Síndic que, vista la naturalesa de la
queixa, era procedent que conduís el cas per les vies acadèmiques del centre;
Vist que el president de la Comissió de Reclamacions del centre afectat ha resolt el
divendres 10 de juliol del 2015 modificar en aquest cas la qualificació a 9,6 i no aplicar
la penalització del 10%, atès que s’ha considerat que pot haver-hi un grau d’ambigüitat
en la descripció dels tràmits i dels terminis de presentació de la documentació requerida
al pla docent de l’assignatura (PDA);
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i una vegada constatat que els òrgans acadèmics del centre competents en aquest cas han
actuat d’acord amb els procediments reglamentaris, i que han admès que pot haver-hi un
grau d’ambigüitat en algun contingut del PDA, prenc la següent
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RESOLUCIÓ
—Arxivar l’expedient favorable als interessos de la reclamant.
—Suggerir que els centres acadèmics perseverin en l’actualització i la revisió
dels continguts del PDA per tal d’assegurar que els requisits i els terminis siguin
ben detallats i explícits.
Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 622/15
Instat per una estudiant de màster en un centre adscrit que consulta sobre el descompte
corresponent a la pertinença a família nombrosa.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 12-6-2015
Data de tancament: 2-9-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la consulta de l’estudiant, formulada mitjançant correu electrònic el divendres 12
de juny del 2015, a les 17.37 hores, en la qual exposa que ha rebut una resolució del
centre afectat, datada el mateix dia 12 de juny del 2015, i que aquesta resolució en
desestima una altra d’anterior, datada el 15 de desembre del 2014;
Vist que en aquesta segona resolució s’insta l’alumna a retornar immediatament la
quantitat que li va ser restituïda, per import de 3.072,60 euros si la interessada ha decidit
optar per renunciar a l’exempció per família nombrosa especial, o a la quantitat de
4.979,77 euros si ha decidit optar a la renúncia de la beca rebuda del Ministeri;
Comunicat aquest cas a la directora de l’àrea d’operacions i ordenació acadèmica del
centre adscrit afectat, persona signant de sengles resolucions contradictòries esmentades
el dimarts 16 i el dijous 18 de juny del 2015 amb caràcter no vinculant;
Informada personalment l’alumna, via telefònica, per part del síndic, el dijous 25 de
juny del 2015, de quina via ha de seguir per cursar el seu cas;
Vist que el conveni de 31 de març del 2010, regulador de la col·laboració acadèmica
entre la Universitat Pompeu Fabra i el centre adscrit afectat, disposa que el síndic només
pot actuar en les queixes i les observacions dels alumnes del centre adscrit quan estiguin
relacionades amb els seus drets i deures i es derivin directament de l’aplicació de les
normes acadèmiques del centre adscrit autoritzades per la Universitat;
Confirmada, el dimarts 7 de juliol del 2015, per part del cap del Servei d’Assessoria
Jurídica de la Universitat, la pertinència de la interpretació que fa el síndic de
l’esmentada disposició del conveni de col·laboració entre la Universitat i el centre
adscrit afectat per aquest cas;
Atès que la naturalesa de la consulta afecta una qüestió no vinculada a l’aplicació de
normes acadèmiques en el centre adscrit afectat per aquest cas;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i constatat que les atribucions del síndic queden limitades en aquest cas a la funció de
mediació no vinculant, prenc la següent
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RESOLUCIÓ
—Arxivar l’expedient.
—Recomanar a les parts que explorin solucions conciliadores, atesa la
concurrència en aquest cas de dues resolucions contradictòries preses pel mateix
centre adscrit.
—Suggerir que, en casos relacionats amb beques i el seu règim de
compatibilitats amb altres ajuts, s’extremin per part del centre la cura i la
diligència pel fet que afecten qüestions molt sensibles per als alumnes
interessats.
Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 623/15
Instat per una estudiant que es queixa que no hi ha prou endolls a les aules del campus
de la Ciutadella.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-6-2015
Data de tancament: 17-9-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud de l’estudiant de grau, formalitzada el dilluns 8 de juny del 2015, en
què exposa que a les aules del campus de la Ciutadella hi falten endolls, la qual cosa
considera rellevant pel fet que “en el 50% de les assignatures els estudiants porten
portàtils”, i que és excessiu pretendre que la bateria duri més de sis hores;
Atès que la interessada sol·licita la instal·lació d’endolls suficients per a cada estudiant
a totes les aules del campus de la Ciutadella, i de la resta de campus si així es donés el
cas;
Ateses les primeres explicacions orals que van ser donades al síndic per la directora del
campus el dimarts 9 de juny del 2015;
Vist l’informe enviat el 17 de juny per la directora del campus de la Ciutadella en el
qual exposa que ha comprovat que, efectivament, en els darrers anys, no s’ha fet cap
proposta d’increment d’endolls en aquestes aules i que plantejaria una millora de cara al
curs acadèmic vinent, un cop que es comprovi si les característiques de les diferents
aules permeten un augment massiu sense que això suposi cap risc per a la resta
d’ocupants;
Atès que el dijous 3 de setembre del 2015 la directora del campus de la Ciutadella ha
informat al síndic que, a proposta de la Gerència, el Servei de Gestió Patrimonial preveu
incrementar en els propers pressupostos de la Universitat el nombre d’endolls a les aules
en les quals se’n detecti una dotació insuficient i unes condicions raonables;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i un cop segur que ha estat atesa la sol·licitud de l’estudiant, prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient un cop comprovat que s’ha atès la sol·licitud de
l’estudiant.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 624/15
Instat per una estudiant de doctorat amb beca que sol·licita informar-se sobre els seus
drets en matèria de percepció de la prestació d’atur.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 7-5-2015
Data de tancament: 22-9-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de doctorat en la qual exposa que ha
tingut una beca del programa FPI 2010-2014, que l’any 2012 va passar de la fase de
beca a la fase de contracte; que en finalitzar la seva beca va sol·licitar i va començar a
percebre la prestació d’atur; que després de sis mesos li comuniquen per carta que no té
dret a l’atur i que ha de retornar les quantitats percebudes per aquest concepte;
Vist que en aquesta mateixa sol·licitud de consulta adreçada al síndic la interessada
exposa que una persona que treballa en temes de seguretat social li ha dit que si ha
cotitzat té dret a la prestació, però que a recursos humans de la Universitat Pompeu
Fabra li han dit que no té dret a aquesta prestació a causa del seu visat d’estudiant;
Vist que la interessada al·lega que un advocat li ha indicat que a recursos humans de la
Universitat Pompeu Fabra havien d’haver-la advertida d’aquesta incidència en el
contracte o demanar-li un altre visat;
Vist que la interessada planteja que, com a conseqüència d’aquesta “situació alegal”, no
percep la prestació per atur, tot i haver cotitzat per desocupació;
Ateses unes primeres explicacions de la cap de secció d’administració del PDI en la
seva compareixença a petició del síndic el dimarts 12 de maig del 2015 en la qual va
informar que havien atès l’estudiant, que li havien donat les explicacions i la
documentació que demanava, i que tenien entès que la interessada presentaria recurs a la
seguretat social o que, si més no, havia posat el cas a consideració d’un advocat en
exercici;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’estudiant interessada en
l’audiència que, a petició del síndic, es va formalitzar el dijous 14 de maig del 2015 i en
la qual va informar d’haver presentat reclamació a la direcció provincial de la seguretat
social;
Vist l’informe de la cap de secció d’administració del PDI de la Universitat Pompeu
Fabra en el qual s’exposa que la persona interessada va ser beneficiària d’una beca de
doctorat del programa FPI des de l’1 de setembre del 2010 fins al 31 d’agost del 2014;
que aquest programa està regulat pel RD 63/2006, de 27 de gener, que aprova l’Estatut
del Personal Investigador en Formació i estableix que hi haurà dues fases, dos anys de
47

beca i dos anys de contracte; que la interessada, de nacionalitat estrangera, estava
proveïda d’una autorització de treball per a estudiants per poder signar el contracte
laboral en pràctiques; que el seu estatus legal a Espanya havia de ser el d’una targeta
d’estada per estudis, ja que és estudiant en un curs oficial en el nostre país, segons la
normativa d’estrangeria; que no ha estat fins al setembre del 2014 que la Secretaria
General d’Immigració no s’ha pronunciat sobre l’estatus dels estudiants a Espanya,
decidint que ja no poden continuar amb una targeta d’estada per estudis, sinó que han de
modificar el seu permís; que la interessada va finalitzar la seva beca el 31 d’agost del
2014, per tant, ja no procedia fer aquest canvi; que la disposició addicional setzena del
RD 557/2011, de 20 d’abril, que aprova el reglament d’estrangeria, estableix que les
contractacions dels estrangers titulats d’una autorització d’estada per estudis no
cotitzaran per la contingència d’atur; i que la Universitat Pompeu Fabra ha mantingut la
cotització per atur, entenent que afavoria els interessats;
Atesos els resultats de les consultes per requerir informació complementària i de
seguiment del cas, formulades pel síndic els dies 19, 21 i 26 de maig del 2015, i 11 i 16
de juny del 2015;
Atès que en el contracte de treball diu que és beneficiària d’un ajut del Programa
Nacional de Formació de Personal Investigador del Ministeri d’Educació i Ciència;
Atès que el dimarts 26 de maig del 2015 la cap de secció d’administració del PDI de la
Universitat Pompeu Fabra havia comunicat al síndic la disposició a tornar a la
interessada la part de retenció de cotització per la contingència d’atur aportada per la
Universitat a la seguretat social;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i considerat que no puc entrar en el fons del cas mentre estigui en curs la reclamació de
la interessada en la via administrativa de la seguretat social o, si fos el cas, en un
procediment de la jurisdicció laboral, prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient.
—Recomanar extremar la cura en els efectes de les modificacions legislatives en
contractes laborals vigents.
COMENTARI:
Atesa la naturalesa del cas, el síndic de Greuges de la Universitat es va entrevistar amb
el síndic de Greuges de Catalunya per tractar dels temes que afecten els drets dels
estrangers.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 625/15
Instat per un estudiant de grau que no es pot matricular perquè té pagaments pendents.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 21-7-2015
Data de tancament: 22-9-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de grau en la qual exposa la seva
situació econòmica d’insolvència actual, tot i que finalment ha obtingut la valoració de
l’AGAUR, que l’ha classificat amb el nivell sis (becari amb mínims recursos) que li
atorga el dret a la totalitat de la beca general;
Vista la situació que exposa de morositat perquè no ha pogut pagar tota la matrícula ja
que encara no li havien concedit la beca general, la Universitat li reclama els imports
pendents, i li diuen que si no paga el deute no es podrà matricular. Per això s’adreça al
síndic sol·licitant-li ajut urgent, per tal d’obtenir una educació gratuïta, i expressa la
seva angoixa per si no es pot matricular. Se li comenta que el seu cas requereix d’una
celeritat complexa per al Síndic, però que ho intentarà;
Ateses unes primeres explicacions de la cap de secretaria del seu centre amb tota la
predisposició a buscar-hi solucions, ens porta a sol·licitar a la persona responsable dels
impagaments, el dimarts 21 de juliol del 2015, si es pot fer alguna cosa sobre el tema,
tot i que no és la primera vegada que aquest estudiant rep un ajut de la Universitat;
Vist l’informe que ens fa arribar la cap del Servei de Gestió Acadèmica, el divendres 24
de juliol del 2015, sobre la situació d’aquest estudiant, on ens diu que es podrà
matricular tot i que continuarà tenint els mateixos deutes econòmics. Tot i així, ens
informa que se li ha indicat al reclamant que presenti la sol·licitud al Programa d’Ajuts
UPF que es va aprovar al darrer Consell de Govern i que s’obrirà properament. Dins del
marc d’aquest programa s’analitzarà la situació de l’estudiant, prèvia presentació de
documentació acreditativa de la seva situació econòmica;
Ateses les gestions i les explicacions que li van donar al reclamant des del Servei de
Gestió Acadèmica, també des de la seva secretaria, i la confirmació posterior de
l’estudiant al Síndic, es va poder tancar aquesta queixa positivament i amb molta
celeritat;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
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RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient.
Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 626/15
Instat per un estudiant de grau que sol·licita que li siguin anul·lades despeses de gestió
per impagaments.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 26-5-2015
Data de tancament: 13-10-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de grau el dimecres 20 de maig del
2015, en la qual planteja que la facultat li reclama, com a pendent de pagament, la
quantitat de 348,90 euros en concepte de despeses de gestió corresponents al primer
termini de la matrícula del curs 2014-2015; que l’interessat no es fa responsable de les
despeses derivades de l’impagament pel fet que hi havia fons suficients en el seu
compte corrent en les dates en les quals va ser retornada l’ordre de transferència;
Vist que l’entitat bancària, a petició de l’interessat, constata que no s’havia descomptat
l’import corresponent a aquest primer pagament a causa d’un error en la domiciliació
identificat amb el codi 32-SL01, que el número de compte era correcte i que es
disposava dels fons necessaris per atendre aquesta remesa bancària generada per la
Universitat;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’estudiant en l’audiència que a
petició del síndic es va celebrar el dimarts 16 de juny del 2015;
Vist a l’informe de la Secció de Títols i Ajuts a l’Estudi, del dilluns 22 de juny del
2015, que el dilluns 28 de juliol del 2014 aquest servei de la Universitat Pompeu Fabra
va generar la remesa bancària on estava inclòs el rebut de 1.163,00 euros corresponent
al primer termini de la matrícula de l’estudiant, i que l’endemà, dimarts 29 de juliol del
2014, constava pendent de pagament; que el dimecres 17 de desembre del 2014 la
Universitat Pompeu Fabra va generar la remesa bancària on estava inclòs el rebut de
681,38 euros corresponent al segon termini de la matrícula de l’estudiant, que va ser
descomptat correctament en el compte corrent de l’estudiant; que el dimarts 3 de febrer
del 2015 i dilluns 13 d’abril del 2015 la secretaria de la Facultat de Dret va enviar
sengles correus electrònics on comunicava a l’estudiant que se li aplicaven un primer i
un segon import addicional de 174,45 euros per no haver abonat la quantitat de 1.163,00
euros corresponent al primer termini de la matrícula, en la data establerta per la
Universitat Pompeu Fabra;
Atès que el dimarts 21 d’abril del 2015 l’estudiant es va posar en contacte amb la Secció
de Títols i Ajuts a l’Estudi, via CAU, per al·legar no haver rebut la notificació de
reclamació del primer termini de la matrícula de 1.163,00 euros, motiu pel qual encara
no els havia ingressat; que faria el pagament del primer termini de manera immediata;
que no abonaria els dos imports de 174,45 euros pel fet que considerava injust pagar-los
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a causa d’estar originats per un error administratiu, fent referència al fet que la
Universitat Pompeu Fabra mai no li havia descomptat l’import de 1.163,00 euros;
Atès que el mateix dimarts 21 d’abril del 2015 l’estudiant va abonar el primer termini
de la matrícula;
Atès que el dimecres 22 d’abril del 2015, i en resposta al CAU de l’estudiant, la Secció
de Títols i Ajuts a l’Estudi li va enviar el correu electrònic, de data dimecres 17 de
setembre del 2014, que l’estudiant al·legava no haver rebut;
Atès que en la conversa telefònica del dijous 17 de setembre del 2015, mantinguda per
iniciativa del síndic, l’estudiant l’assabenta que s’ha matriculat després d’abonar els
imports requerits, tot i que reitera que, a parer d’ell, ha estat penalitzat per un error
administratiu de l’entitat bancària o dels serveis de la Universitat Pompeu Fabra;
Vist que la documentació de l’entitat bancària, aportada per l’estudiant a petició del
síndic, no permet escatir on rau l’error originari que causa l’impagament descrit en
aquest expedient;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient.
—Recomanar que en rebre la notificació d’un impagament els serveis administratius
de la Universitat Pompeu Fabra requereixin a l’entitat bancària que especifiqui el
concepte que ha originat la incidència.
—Suggerir als serveis administratius de la Universitat Pompeu Fabra que apliquin
amb la més curosa equitat les normes que regulen la imposició d’imports
addicionals generats per les demores en el pagament de matrícules.
Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 627/15
Instat per un estudiant de grau que es queixa per una nota final afectada per una
penalització que considera injusta.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 10-7-2015
Data de tancament: 13-10-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant el divendres 10 de juliol del 2015 en la
qual sol·licita l’anul·lació d’una penalització que suposa una reducció del 10% de la
nota final d’una assignatura;
Atesa l’explicació exposada per l’interessat en el seu escrit de sol·licitud, on detalla que
a causa de no omplir un formulari en línia de l’assignatura Treball de Fi de Grau ha
estat penalitzat amb la reducció del 10% de la nota final;
Atès que l’estudiant al·lega que no va omplir l’esmentat formulari pel fet que no estava
clarament especificat aquest requisit;
Atès que l’estudiant exposa que el seu no és un cas únic en aquesta assignatura, però
que en altres grups s’ha aplicat una penalització del 5% i en alguns casos no han tingut
aquesta penalització;
Atès que sol·licita l’anul·lació de l’esmentada penalització en el seu cas;
Vist el pla docent de l’assignatura Treball de Fi de Grau, afectada per aquesta queixa,
que conté la corresponent guia docent i la corresponent programació d’activitat;
Comunicada per part del síndic aquesta queixa a la secretaria del centre afectat;
Informat l’estudiant per part de l’oficina del síndic que, vista la naturalesa de la queixa,
era procedent que conduís el cas per les vies acadèmiques del centre;
Vist que el president de la Comissió de Reclamacions del centre afectat ha resolt el
divendres 10 de juliol del 2015 modificar la qualificació a 9,6 i no aplicar la
penalització del 10%, atès que s’ha considerat que pot haver-hi un grau d’ambigüitat en
la descripció dels tràmits i dels terminis de presentació de la documentació requerida al
pla docent de l’assignatura;
Vist que el dilluns 13 de juliol del 2015 la cap d’estudis del centre afectat va comunicar
a l’interessat que, un cop examinat el cas, li havien corregit la nota en el sentit sol·licitat
per l’estudiant;
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D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i constatat que els òrgans acadèmics del centre competents en aquest cas han actuat
d’acord amb els procediments reglamentaris, i que han admès que pot haver-hi un grau
d’ambigüitat en algun contingut del pla docent de l’assignatura, prenc la següent
RESOLUCIÓ
—Arxivar l’expedient favorable als interessos del reclamant.
—Suggerir que els centres acadèmics perseverin en l’actualització i la revisió
dels continguts del pla docent de les assignatures per tal d’assegurar que els
requisits i els terminis siguin ben detallats i explícits.
Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 628/15
Instat per un estudiant de grau d’un centre adscrit, que sol·licita que es revisi la norma
que no li permet completar en el seu cas les activitats d’avaluació contínua.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-7-2015
Data de tancament: 27-10-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de grau el dimecres 8 de juliol del 2015
en la qual exposa que, per diversos motius mèdics, problemes i greus incidències
familiars, va demanar poder justificar les seves faltes d’entrega d’activitats d’avaluació
contínua; que altres alumnes afectats per hospitalitzacions o per baixes mèdiques havien
estat autoritzats a entregar els treballs més tard; que pel fet que el centre on estudia està
al corrent de les circumstàncies personals que concorren en el seu cas; que es va oferir
reiteradament a presentar justificants del seu metge, però la resposta del centre ha estat
sempre negativa a aquestes peticions i oferiments; i que se li aplica un criteri de
qualificació en la convocatòria extraordinària que, a causa d’aquests problemes, no li
permet aprovar;
Atès que el síndic, en data dijous 9 de juliol del 2015, l’endemà de rebre la queixa, va
advertir a l’estudiant que, en tractar-se de l’aplicació de criteris docents en l’avaluació
d’assignatures, calia que l’interessat plantegés la reclamació per les vies acadèmiques
regulades;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’interessat en l’audiència
celebrada a petició del síndic el dimarts 8 de setembre del 2015, després d’haver
anul·lat l’estudiant successives citacions fixades per al dimarts 14 de juliol del 2015 i
per al dimarts 21 de juliol del 2015, i assabentat de nou l’estudiant que el síndic no té
competències per intervenir en els continguts ni en els criteris d’avaluació de les
assignatures;
Atès que, en consideració a les condicions personals excepcionals de l’estudiant que
concorren en aquest expedient, el síndic s’ha interessat pel cas en consultar el dimarts
14 de juliol del 2015 i el dimarts 21 de juliol del 2015 a la direcció del centre afectat
com evolucionava la reclamació d’aquest alumne;
Vist l’informe sobre el desenvolupament acadèmic de l’estudiant interessat, enviat pel
centre al síndic el dijous 30 de juliol del 2015, document on s’afirma que l’interessat va
presentar un certificat emès l’any 2009 que acreditava que patia una disminució d’un
66%, però que no especificava si l’estudiant requeria d’algun seguiment o adaptació
específics per poder continuar els seus estudis; que més endavant l’estudiant va aportar
una prescripció emesa l’any 2012 pel seu metge on únicament es recomanava evitar les
presentacions en públic;
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Vist que en l’esmentat informe del centre, de data 30 de juliol del 2015, s’exposa un
resum de les directrius que es van donar i es mantenen en aquest cas particular i que
consisteixen en el fet que l’estudiant ha de demanar l’adaptació de l’assignatura que
vulgui i que si no la demana ha de seguir les mateixes pautes que la resta dels
estudiants; que, en el cas d’aquest estudiant, adaptar l’assignatura significa adequar el
sistema d’avaluació i no pas reduir activitats ni fer-les més senzilles, sinó que es tracta
de trobar una manera oportuna d’avaluar-les;
Vist que en aquest informe del centre s’especifiquen les següents mesures aplicades a
aquest cas: ponderar amb el professor de l’assignatura quines activitats es podien
adaptar; comunicar a l’estudiant quines activitats eren adaptables i quina era la proposta
d’adaptació, d’acord amb el professor; acceptar, en última instància, que sigui
l’estudiant qui decideixi si vol fer les activitats adaptades o si vol fer-les com la resta de
companys;
Vist que en el mateix informe es posa com a exemple d’adaptació l’opció de fer un
examen individual en un despatx acadèmic, en lloc de realitzar-lo a l’aula amb tot el
grup, o fer presentacions orals només amb el professor i no davant de tota l’aula;
Atès que el centre afectat ha comunicat al síndic que havia ofert a l’estudiant interessat
optar a un examen extraordinari;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i constatat que el centre afectat ha aplicat criteris excepcionals en atenció a les
condicions subjectives que concorren en aquest estudiant, prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient.
—Recomanar que el centre perseveri en l’adopció de mesures equitatives que
permetin la continuïtat dels estudis d’aquest sol·licitant.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 629/15
Instat per un estudiant de màster d’un centre adscrit que sol·licita la devolució de
l’import corresponent a una exempció de matrícula.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 17-7-2015
Data de tancament: 27-10-2015
______________________________________________________________________

TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de màster en un centre adscrit en data
de divendres 17 de juliol del 2015 en la qual exposa que, tot i demanar les beques i els
ajuts a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en substanciar la matrícula
del màster va haver d’abonar al centre afectat 7.570 euros, corresponents als 90 crèdits
que conformen el programa; que en data de divendres 15 de maig del 2015 va rebre la
resolució del Ministeri que li comunicava la concessió de beca a l’estudi en les
modalitats següents: beca de matrícula (exempció dels preus públics); quantia fixa
vinculada a la renda (1.500 euros); quantia variable (1.855,66 euros);
Vist que en aquesta sol·licitud al síndic, l’interessat exposa que la Resolució de 28 de
juliol del 2014, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i
Universitats, per la qual són convocades beques de caràcter general per al curs acadèmic
2014-2015 (BOE de 7 d’agost), en el seu article 5, apartat 2, estableix per a la beca de
matrícula que “en el caso de estudiantes de universidades privadas, la cuantía de esta
beca será igual al precio mínimo establecido por la Comunidad Autónoma en la que el
solicitante curse sus estudios para un estudio con la misma experimentalidad en una
universidad pública de esa misma Comunidad Autónoma”;
Vist que l’estudiant explica en aquesta mateixa sol·licitud que per al màster que cursa el
preu públic del crèdit està fixat en l’apartat 3 de l’annex I del Decret 92/2014, de 17 de
juny del 2014, i que allí figura l’extrem següent: “b) Másters que no habilitan para el
ejercicio de actividades profesionales reguladas: el precio por crédito es de 65,87
euros”;
Vist que en data de divendres 12 de juny del 2015, l’administració del centre notifica a
l’interessat que “atenent la nostra condició de centre docent privat adscrit a la
universitat pública i en conformitat amb l’article 5.2 de la Resolució de 28 de juliol del
2014 per la qual es convoquen les beques per al curs acadèmic 2014-2015 i la disposició
addicional tercera del Reial Decret 472/2014, de 13 de juny, l’import d’aquest
component de beca matrícula serà ‘una cantidad por alumno becado igual a la del precio
público fijado para la titulación correspondiente en el curso 2011/2012, actualizado en
un 1%’”;
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Vist que, d’acord amb aquest raonament, el centre afectat comunica a l’estudiant
interessat que l’import becat i a retornar en concepte de beca matrícula és de 2.855,70
euros, quantitat que resulta del càlcul del preu per crèdit becat (31,72 euros) pel total de
crèdits matriculats;
Vist que l’estudiant considera improcedent la interpretació que el centre fa d’allò que
estableix el Reial Decret 472/2014 quan afirma que “el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte aportará a las Universidades, en concepto de compensación de los
precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios
exentos de su pago, una cantidad por alumno becado igual a la del precio público fijado
para la titulación correspondiente en el curso 2011/2012, actualizada en un 1% de
conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto –ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”;
Atès que pel que fa a centres adscrits el síndic de Greuges de la Universitat Pompeu
Fabra només pot intervenir en queixes i en observacions que estiguin relacionades amb
els drets i deures dels alumnes i que es derivin directament de l’aplicació de les normes
acadèmiques del centre autoritzades per la Universitat Pompeu Fabra, i que en la resta
de casos només pot actuar de mediador entre l’alumne i el centre;
Atès que el dilluns 20 de juliol del 2015 el síndic va escriure a l’estudiant interessat per
tal de concertar en quin moment podia explicar-li per telèfon o en audiència personal
que només pot actuar de mediador en casos com el plantejat;
Atès que aquesta comunicació no va ser possible pel fet que l’estudiant va respondre al
síndic per escrit que des d’aquell dia fins al divendres 31 de juliol marxava de vacances
fora d’Espanya;
Assabentat l’estudiant interessat en una conversa telefònica que, a iniciativa del síndic,
van mantenir el dimarts 13 d’octubre del 2015, de quins són els límits competencials de
la seva funció en aquest cas;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i confirmat per part de l’alumne sol·licitant que el cas s’ha tancat de manera positiva,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient.
—Suggerir la màxima cura en qüestions relatives a beques i ajuts que, tot i que
siguin competència d’un centre adscrit, afecten en alguna mesura a la reputació del
conjunt de la Universitat.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENTS 630/15, 631/15, 632/15 i 633/15
Instat individualment per quatre estudiants de grau que es queixen d’un error informàtic
que no els va permetre poder fer una avaluació en condicions.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 30-9-2015
Data de tancament: 10-10-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vistes les instàncies presentades de manera individual, el dimecres 30 de setembre del
2015, per quatre estudiants que es queixen pels problemes de connexió al Campus
Global i a l’Aula Global que els han impedit la realització d’una avaluació, i que
sol·liciten poder optar a una segona convocatòria de la prova o a una solució equivalent;
Gestionada la incidència per part de l’oficina del síndic, que aquell mateix matí del
dimecres 30 de setembre del 2015 va contactar amb la cap de secretaria de la Facultat
afectada, i advertits de manera immediata els estudiants interessats dels resultats
positius de la gestió, ja que la Facultat estava buscant-hi una solució;
Atès que la secretaria de la Facultat afectada havia comunicat a tots els estudiants que
havien tingut problemes tècnics en la realització de l’examen que rebrien un missatge
properament donant una solució a la incidència;
Atès que el síndic, el dijous 1 d’octubre del 2015, va preguntar al cap de la Unitat
d’Aplicacions Corporatives (Servei d’Informàtica), sobre la causa o les causes de la
incidència esdevinguda el dimecres 30 de setembre del 2015 en l’accés a l’Aula Global;
Vist l’informe del cap de la Unitat d’Aplicacions Corporatives (Servei d’Informàtica)
rebut el dimecres 7 d’octubre del 2015, en què s’exposa que la professora va convocar
un examen amb tots els estudiants (680 alumnes); que l’examen es va plantejar de
manera esglaonada en grups de 150 estudiants que anaven entrant cada 30 minuts; que a
les 11.00 del matí es va connectar a la xarxa el primer grup d’estudiants per fer
l’examen i que aquests no varen tenir cap problema; que a les 11.30 del mateix matí,
coincidint amb l’entrada del segon grup, es va produir una pujada sobtada de
connexions a l’Aula Global que va fer que molts d’aquests estudiants ja no poguessin
entrar a l’examen; que quan es va detectar la situació es va parlar amb la professora per
informar-la dels fets; que aquesta va decidir que deixaria acabar l’examen als que
havien pogut entrar a l’hora que els tocava i que es buscaria una data alternativa perquè
els estudiants afectats poguessin tornar a fer l’examen; que la professora ja planifica una
nova data;
Vist que en aquest mateix informe, el cap de la unitat afectada fa constar que s’ha
detectat darrerament que el Campus Global i l’Aula Global han patit atacs de denegació
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de servei procedents de l’exterior de la Universitat a través d’Internet, atacs que
provoquen que aquestes plataformes se saturin;
Atès que en aquest informe del cap de la Unitat d’Aplicacions Corporatives (Servei
d’Informàtica) s’exposa que s’estan establint mesures per tal d’evitar que una pujada
sobtada del nombre d’usuaris pugui afectar els exàmens que es fan directament en línia
a l’Aula Global, i amb l’objectiu de millorar-ne la capacitat;
Vist que aquestes mesures inclouen l’ampliació dels recursos destinats a la plataforma
de l’Aula Global i la incorporació de sistemes que permetin optimitzar-ne el rendiment i
assegurar que la concurrència d’un gran nombre d’usuaris tingui menys impacte en
l’operativitat i l’eficiència del sistema;
Vist que en aquest informe del cap de la Unitat d’Aplicacions Corporatives (Servei
d’Informàtica) consta la iniciativa d’alertar el Servei de Seguretat del Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) –entitat que proporciona connexió a Internet
a totes les universitats catalanes–, respecte als atacs de denegació de servei que pateix la
Universitat Pompeu Fabra;
Atès que aquesta denúncia al Servei de Seguretat del CSUC es formula amb l’objectiu
de poder prendre mesures per ajudar a detectar i aturar els esmentats atacs de manera
més ràpida;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i constatat que la Facultat i els serveis de la Universitat afectats per aquestes queixes
dels estudiants de grau han actuat amb diligència contingent i previsora, prenc la
següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient.
—Recomanar que s’apliquin les mesures de millora anunciades, i que es mantingui
per part del Servei d’Informàtica l’atenció constant a aquesta mena d’incidències i la
insistència per denunciar al CSUC atacs que poden afectar els drets d’estudiants i de
professors en el desenvolupament dels processos acadèmics d’avaluació.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 634/15
Instat per una estudiant de grau que sol·licita millores en els procediments
d’automodificació de matrícula i de canvi de grup per raons d’idioma.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 5-9-2015
Data de tancament: 19-11-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau, el dissabte 5 de setembre del
2015, en què exposava que en matricular-se de diferents assignatures optatives es va
trobar que, després d’actualitzar la pàgina diverses vegades, els grups de les triades per
ella estaven complets; que per aquesta causa s’ha hagut de matricular d’assignatures que
no són del seu interès; que, a més, en el moment de fer la matrícula no s’informava de la
llengua en què s’impartien les classes en cada grup; que per aquest motiu està
matriculada en cinc assignatures impartides en anglès; que no li interessa fer-ho en
aquest idioma pel fet que ja té tots els crèdits coberts en aquesta llengua; i que abans
d’iniciar la carrera els estudiants havien estat informats que el quart curs era
d’especialització en l’àmbit a què aspiressin dedicar-se;
Vist que l’estudiant incloïa en la seva instància les queixes següents: que l’oferta de
classes no es fa en funció de la demanda dels estudiants, sinó que estableix un estàndard
en què la gran majoria d’alumnes surten perjudicats; i que no es poden especialitzar en
l’àmbit que més els abelleix, pel fet que hi ha limitació de places en aquestes
assignatures optatives;
Vist que la interessada sol·licitava que millori el sistema de matrícula per tal d’atendre
la demanda dels estudiants mitjançant mesures com la d’especificar la llengua de la
docència de cada grup; l’ampliació de places per tal que tothom pugui cursar les
optatives que desitja; i que es pugui canviar de grup per raons de l’idioma d’impartició
de classes, ja que en el moment de fer la matrícula aquesta informació no ha estat a
disposició dels alumnes;
Atès que el dilluns 7 de setembre del 2015 l’estudiant va ser informada des de l’oficina
del síndic que calia que es posés en contacte immediatament amb la secretaria del seu
centre perquè és on podien modificar-li la matrícula o fer canvis de grup;
Atès que el dimarts 8 de setembre del 2015 des de l’oficina del síndic es va preguntar a
la interessada si s’havia resolt el problema, i l’endemà, el dimecres 9 de setembre del
2015, l’estudiant va contestar que havia pogut modificar la matrícula d’alguna
assignatura, però que no li havia estat possible fer cap canvi de grup; que el dilluns 7 de
setembre del 2015 l’alumna havia informat al CAU que li coincidien dues assignatures i
que no quedaven places per poder evitar aquesta incompatibilitat; que li van respondre
que només tenia la solució de canviar d’assignatura;
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D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient.
—Advertir que en l’oferta d’assignatures ha de quedar ben especificat en quina
llengua s’imparteixen les classes en cada grup.
—Suggerir que es ponderin les possibilitats d’ampliar l’oferta de places en les
matèries amb més alta demanda dels estudiants en atenció al principi que la
universitat pública ha de satisfer motivacions i expectatives personals en matèria de
coneixement.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 635/15
Instat per un estudiant de postgrau d’un centre adscrit que sol·licita la modificació de la
normativa que impedeix enviar documentació acadèmica si no és pagant.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 31-8-2015
Data de tancament: 1-12-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de postgrau, el dilluns 31 d’agost del
2015, en què planteja que actualment resideix a l’estranger; que ha demanat còpia del
seu diploma de postgrau cursat en un centre adscrit de la Universitat Pompeu Fabra; que
necessita disposar d’aquest document pel fet que ha de mantenir una entrevista de
treball; que des del centre adscrit li han comunicat que no poden enviar-li el diploma per
correu electrònic si no paga 25 euros;
Atès que en les queixes d’alumnes d’aquest centre adscrit afectat el síndic de Greuges
de la Universitat només pot intervenir en casos vinculats a drets i deures dels estudiants
que es derivin directament de l’aplicació de les normes acadèmiques del centre
autoritzades per la Universitat Pompeu Fabra, i que en la resta de casos el síndic podrà
actuar de mediador entre l’alumne i el centre, sempre que aquest hi estigui d’acord;
Ateses les explicacions del centre afectat, originades a petició del síndic en l’exercici de
la funció mediadora, i formulades per telèfon el dijous 10 de setembre del 2015;
Vista la carta que el centre afectat va enviar a l’estudiant interessat el dimarts 22 de
setembre del 2015, i la resposta tramesa per l’alumne aquell mateix dia;
Vist que en una carta posterior, del dimarts 13 d’octubre del 2015, el centre afectat
comunica a l’alumne interessat que, per tal de posar fi a la controvèrsia, procedeixen a
fer el duplicat del títol del curs objecte d’aquesta queixa; i que l’emissió del duplicat de
referència no suposa cap cost per a l’alumne interessat;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i atès que les atribucions del síndic queden limitades en aquest cas a la funció de
mediació no vinculant, prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient, un cop assabentat que s’ha atès la sol·licitud de l’estudiant.
Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 636/15
Instat per una estudiant de grau que no està d’acord amb el fet de pagar unes taxes que
considera no procedents.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 1-9-2015
Data de tancament: 17-12-2015
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau, el dimarts 1 de setembre del
2015, en què explica que l’agost del 2013 va accedir a la Universitat Pompeu Fabra per
la via de trasllat d’expedient amb 100 crèdits ECTS; que en la carrera escollida calia
haver cursat 20 crèdits ECTS a l’estranger; que l’estudiant ja els havia cursat abans
d’accedir a la Universitat Pompeu Fabra; que en el moment de matricular-se en aquest
grau va dubtar si procedia reconèixer les assignatures com a cursades a l’estranger, tot i
que ja estaven convalidades en l’expedient; que en una consulta formulada mitjançant
CAU a la cap de secretaria del centre li van comunicar que no calia que cursés un altre
cop l’Erasmus, però que no sabien com constarien les assignatures ja cursades a
l’estranger pel fet que era el primer cop que passava i que ja en rebria notícies; que no
va arribar-li més informació fins que el dimecres 15 de juliol del 2015, a instàncies de la
interessada, li van dir que podria accedir a l’expedient per comprovar que les
assignatures figurarien com a “Cursades a l’estranger”; que, en veure l’expedient, va
trobar-se que les assignatures apareixien com a “Reconegudes” i no com a “Cursades a
l’estranger”; que l’únic que havia canviat era la data del reconeixement, que havia
passat del 4 d’octubre del 2013 al 27 de juliol del 2015;
Vist que en la queixa presentada l’estudiant exposa que, a causa de la tardança en la
gestió, no ha pogut demanar el títol fins al dijous 1 de setembre del 2015; que quan ha
entrat en l’aplicació ha aparegut l’avís que no pot sol·licitar el títol per un deute de
37,94 euros, corresponent al reconeixement i la transferència del dilluns 27 de juliol del
2015; que les assignatures no figuren encara com a “Cursades a l’estranger”; que, a més
a més, ha de pagar 38 euros de taxes per un reconeixement que ja s’havia fet i que ella
havia abonat l’octubre del 2013;
Atès que en l’informe que, a petició del síndic, en conversa telefònica, i després per
escrit, ha donat la cap de secretaria del centre afectat el dimarts 8 de setembre del 2015
s’explica que per tal que en l’expedient de la interessada apareguessin 20 crèdits ECTS
com a crèdits cursats en una estada a l’estranger es van haver d’anul·lar quatre
assignatures de les seves sol·licituds de reconeixement i de transferència (RiT) del curs
2013-2014, i incorporar-les de nou al seu expedient amb els codis de mobilitat del
programa de grau; que la secretaria va incorporar aquests 20 crèdits ECTS al seu
expedient el 29 de juliol i que es va tancar en disposar del títol; que el dia següent de la
incorporació l’estudiant va informar que no podia sol·licitar el títol perquè li apareixia
un càrrec de 37,94 euros; que la secretaria es va posar en contacte amb la Secció de
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Beques i Títols; aquesta secció va informar que no havien pogut compensar aquestes
taxes perquè les dues incorporacions corresponien a cursos acadèmics diferents; que en
el moment de rebre aquest missatge, el dijous 30 de juliol del 2015, la persona que
havia fet aquesta gestió ja es trobava de vacances; que aquesta situació no es va poder
resoldre fins a principis de setembre, quan la secretaria va contactar amb el Servei de
Gestió Acadèmica i la Secció de Títols i Ajuts Econòmics per tal d’anul·lar el RiT del
2014-2015, incorporar-lo al 2013-2014, i anul·lar la taxa corresponent; que l’estudiant
va contactar amb la secretaria del centre per telèfon i se li va explicar que s’estava
resolent la incidència i que, en breu, podria sol·licitar el títol; que en cap moment hi
havia la possibilitat que cobrés aquesta taxa a l’estudiant per domiciliació bancària, atès
que es va seleccionar “entitat financera” com a forma de pagament per evitar el possible
cobrament;
Atès que el divendres 4 de setembre del 2015 la cap de secretaria del centre afectat va
confirmar per correu a l’estudiant que la incidència estava resolta, i que ja podia
sol·licitar el títol;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
i assegurat que el centre afectat havia resolt la incidència, prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient per les raons abans exposades.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 637/16
Instat per un estudiant de grau que es queixa pel fet que, a causa d’un error del
programa informàtic, es va veure obligat a matricular-se de dues assignatures que no
volia cursar.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 15-9-2015
Data de tancament: 14-1-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per un estudiant de grau el dimarts 15 de setembre del
2015 en què exposa que, en procedir a fer l’automatrícula, el programa funcionava de
manera incorrecta; que per aquest motiu no es va poder matricular de dues assignatures
que li interessaven particularment, ja que eren obligatòries per obtenir el grau; que a
causa del problema del programa informàtic es va matricular d’unes assignatures per les
quals no havia optat inicialment; que quan es va obrir el procés d’automodificació no va
poder anul·lar la matrícula de les assignatures triades com a opció possible;
Vist que l’interessat sol·licita que s’anul·li la matrícula de les dues assignatures triades
com a única opció, ja que considera injust que per culpa d’un error del programa es vegi
obligat a cursar-les i a pagar-les;
Ateses les explicacions complementàries exposades per l’interessat en una conversa
telefònica amb el síndic, mantinguda a iniciativa de l’estudiant el mateix dimarts 15 de
setembre del 2015, a les 13.00 hores;
Informat l’estudiant, aquell mateix dia, per correu electrònic i per telèfon, que calia que
es posés en contacte amb la secretaria del seu centre, pel fet que és en aquell servei on
poden resoldre aquests problemes de matrícula;
Atès que el divendres 18 de setembre del 2015 l’estudiant interessat va comunicar per
escrit al síndic que el problema ja estava resolt perquè li havien anul·lat les matrícules
de les dues assignatures afectades;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient un cop constatat que els serveis afectats han atès de manera
positiva l’estudiant interessat.
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—Recomanar als serveis administratius i tècnics que intensifiquin l’atenció que
presten al funcionament dels processos d’automatrícula i d’automodificació de
matrícula.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 638/16
Instat per una estudiant de grau que es queixa per unes incidències en els ordinadors de
la biblioteca del seu campus.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 6-10-2015
Data de tancament: 26-1-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dimarts 6 d’octubre del
2015 en què plantejava que el divendres 2 d’octubre del 2015 no va poder iniciar la seva
feina fins a una hora després d’haver entrat a la biblioteca del campus, a causa de
diverses incidències en els ordinadors; que, quan acabava una de les tasques, Internet va
deixar de funcionar; que en la biblioteca d’aquell campus ja fa temps que els ordinadors
no funcionen bé;
Advertits d’aquesta queixa els serveis administratius i tècnics del campus afectat,
mitjançant una conversa telefònica mantinguda amb el síndic el mateix matí del dimarts
6 d’octubre del 2015;
Vist l’informe enviat al síndic aquell mateix dimarts pels responsables dels serveis
administratius i tècnics afectats en què s’exposa que els ordinadors de la biblioteca
afectada per la queixa van ser adquirits l’any 2007 i que per motius pressupostaris
encara no ha estat possible renovar-los; que durant aquests darrers anys s’han dut a
terme diferents accions per millorar les seves prestacions tècniques, com ara l’ampliació
de memòria RAM que es va fer per adaptar-los als requisits mínims establerts pel
sistema operatiu Windows 7; que en aquests moments s’està preparant un concurs
públic que preveu la renovació d’aquests ordinadors i que haurà de ser efectiva durant el
proper curs 2016;
Vist que en aquest mateix informe enviat al síndic s’admet que el mes d’octubre del
2015 s’ha produït una incidència excepcional que provoca dificultats per poder-se
autenticar i que alenteix el procés d’engegada; que es va detectar una avaria en un dels
equips de comunicació que dóna sortida a Internet als ordinadors de la biblioteca
afectada; que actualment s’està treballant per solucionar-la i que és previst que quedi
resolta durant la propera setmana i que es recuperin, en conseqüència, les condicions
habituals;
Vist que en el mateix informe es remarca que els ordinadors són revisats setmanalment
amb el manteniment preventiu programat per garantir-ne el correcte funcionament i que,
només en el cas de no funcionar correctament, són identificats com a “fora de servei”;
que aquests ordinadors van ser revisats específicament durant les primeres setmanes del
proppassat setembre per instal·lar-hi les darreres versions dels programes necessaris per
a la docència; que el temps d’engegada dels ordinadors afectats per la queixa és més alt
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que en altres equips per causa que tenen instal·lat tot el programari que fan servir els
diferents estudis del campus, a petició dels delegats dels estudis;
Vist que l’esmentat informe conclou a manera de resum que, si bé el parc informàtic de
la biblioteca del campus afectat necessita una renovació, el Servei d’Informàtica,
mitjançant el seguiment i la resolució de les incidències, la programació d’accions de
manteniment, l’establiment d’operacions preventives i pal·liatives, etc., vetlla per
minimitzar, d’una banda, les dificultats que es produeixen, i per maximitzar, de l’altra,
el rendiment d’aquests ordinadors, posant en aquesta tasca tots els recursos a l’abast;
Vist que finalment en aquest informe del dimarts 6 d’octubre del 2015 els serveis
afectats per aquest cas es comprometen a incrementar el nombre de revisions que es fan
en aquests ordinadors per solucionar-ne el mal funcionament com més aviat millor; i a
revisar-ne la configuració per optimitzar-la reduint tant com es pugui el temps de
l’engegada;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient, atès que els serveis afectats han reconegut l’abast de la
incidència i han adquirit el compromís de millorar les prestacions tècniques dels
ordinadors objecte d’aquesta queixa.
—Recomanar la màxima cura i diligència en la renovació del parc informàtic que
dóna suport al treball dels estudiants.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 639/16
Instat per una persona externa a la Universitat que reclama la devolució dels diners
pagats per un curs que s’ha cancel·lat.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-10-2015
Data de tancament: 9-2-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada el dimarts 20 d’octubre del 2015 per una persona
externa a la Universitat que s’havia inscrit en un curs que, dies abans d’iniciar-se,
s’havia cancel·lat per falta d’alumnat; que els serveis afectats van comunicar a la
interessada que no podien tornar-li els diners pagats en concepte d’inscripció fins a
finals de mes; que no podia matricular-se en un altre centre si no disposava dels diners
que havia pagat pel curs anul·lat;
Vist que la sol·licitant reclama la devolució immediata de la quantitat transferida a la
Universitat en concepte d’inscripció en un curs que ha estat cancel·lat;
Ateses les explicacions que, a petició del síndic, ha donat el servei afectat aquell mateix
20 d’octubre del 2015 en el transcurs d’una conversa telefònica i l’endemà, dimecres 21
d’octubre del 2015, mitjançant un informe escrit que exposa els tràmits que motiven la
demora en aquesta devolució de diners;
Atès que la Universitat ha retornat els diners a la persona que ha instat aquesta queixa,
dada confirmada per la mateixa reclamant;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient un cop constatat que la sol·licitud ha estat resolta de
manera correcta.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 640/16
Instat per una estudiant de grau que reclama el pagament del 70% de la beca de fons
europeu de la seva estada Erasmus.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 1-12-2015
Data de tancament: 9-2-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dimarts 1 de desembre del
2015 en què planteja que, a punt de finalitzar la seva estada de mobilitat en el Regne
Unit, no ha rebut encara el pagament del 70% de la beca de fons europeu que li
correspon per la seva estada Erasmus;
Ateses les explicacions que el Servei de Relacions Internacionals va donar al síndic en
el transcurs d’una conversa telefònica relativa a aquest cas;
Atès que, el divendres 4 de desembre del 2015, l’esmentat servei de la Universitat va
comunicar per escrit a l’estudiant interessada que ja havien tramitat el pagament
reclamat; que, tal com li havien informat en el CAU del dimecres 18 de novembre del
2015, a causa d’un retard en la disposició dels fons europeus per pagar les beques,
només s’havia procedit a fer el tràmit de pagament durant aquella segona quinzena de
novembre; que la data prevista de pagament, segons que els havia informat el Servei de
Pressupostos, era el dilluns 14 de desembre del 2015; que podia produir-se una variació
de dos dies en la transferència del compte bancari; i que demanaven disculpes per les
molèsties que aquesta demora podia ocasionar als estudiants becats;
Atès que la reclamant confirma el dia 2 de febrer del 2016 que, efectivament, ja se li
havia fet el pagament;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient un cop constatat que els serveis afectats per la queixa han atès
la reclamació de l’estudiant interessada.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 641/16
Instat per una estudiant de grau que sol·licita l’abonament del 70% de la beca Erasmus.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 1-12-2015
Data de tancament: 22-2-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud presentada per una estudiant de grau el dimarts 1 de desembre del
2015 en què exposa que en vint dies tornarà a Barcelona, després d’haver finalitzat la
seva estada de mobilitat a l’estranger, i que encara no ha pogut cobrar el 70% que li
correspon de la beca Erasmus;
Ateses les explicacions que el Servei de Relacions Internacionals va donar al síndic
aquell mateix dia 1 de desembre del 2015, en el transcurs d’una conversa telefònica
relativa a aquest cas i a una altra reclamació de la mateixa mena;
Atès que el dijous 3 de desembre del 2015 l’esmentat servei de la Universitat va
assegurar al síndic que des de la Secció de Tresoreria ja s’havia fet la transferència a
favor de l’estudiant reclamant;
Atès que se li va demanar a l’estudiant que comuniqués al síndic si se li havia efectuat
la transferència i es va poder comprovar que el pagament ja estava fet;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient un cop confirmat que els serveis afectats per la sol·licitud han
atès la reclamació de la persona interessada.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 642/16
Instat per una estudiant de doctorat que demana empara a causa de problemes amb la
direcció de la tesi.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-11-2015
Data de tancament: 24-2-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de doctorat el diumenge 8 de
novembre del 2015 en què demana empara a causa de la “insostenible situación vivida”
amb la persona que li dirigeix la tesi doctoral;
Escoltada l’estudiant interessada que, convocada pel síndic, va visitar l’oficina el
dimarts 17 de novembre del 2015;
Atesa que la naturalesa acadèmica i personal del conflicte aconsellava la intervenció del
síndic en exercici de la funció mediadora;
Atès que el síndic informa a l’estudiant que el seu problema només pot ser gestionat
pels càrrecs acadèmics del departament, i que el coordinador del programa de doctorat
ja està ennovat d’aquest cas;
Rebuda l’estudiant pel síndic, per segona vegada, el dijous 3 de desembre del 2015, per
tal de comunicar-li que el responsable acadèmic del programa de doctorat afectat li
havia fet saber que el problema estava en vies de solució;
Informat el síndic, el dijous 21 de gener del 2016, que els càrrecs i els òrgans col·legiats
amb responsabilitats en el programa de doctorat afectat havien acordat un relleu pactat
en la direcció d’aquesta tesi;
Confirmat per les dues parts, el dijous 11 de febrer del 2015, que el problema s’havia
resolt de manera positiva;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient incoat en exercici de la funció mediadora, un cop constatat
que el problema s’ha resolt gràcies a la bona disposició i al bon criteri acadèmic de
tots els afectats.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 643/16
Instat per una persona que es va matricular en un grau que no va cursar, i que no admet
que li reclamin l’import de la matrícula, els interessos de demora i les despeses de
gestió d’impagament per uns estudis que va deixar per motius de salut.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 16-11-2015
Data de tancament: 10-3-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada el dilluns 16 de novembre del 2015 per una persona que
es va matricular en uns estudis de grau el curs 2013-2014, en la qual exposa que
posteriorment va presentar una renúncia a la matrícula; que en les observacions
d’aquella sol·licitud de renúncia va demanar que fos dispensada de pagar la matrícula
pel fet que només havia assistit dues setmanes a les sessions del grau; que va deixar els
estudis per motius de salut; que no va rebre cap tipus de resposta a la seva sol·licitud;
que formula aquesta queixa després de rebre un correu certificat en què se l’insta a fer
efectiu el pagament de la matrícula i de les despeses de gestió per impagament;
Vist que la interessada sol·licita la revisió del cas i el no-pagament de l’import pel fet
que gairebé no va començar el curs per motius que considera prou importants i que van
motivar que deixés els estudis a la Universitat;
Rebuts el dimarts 17 de novembre del 2015 un total de 24 documents tramesos per la
persona interessada, entre els quals hi ha còpia de dues instàncies -una no segellada- i
un informe mèdic d’urgències d’aquell mateix dia, motivat pel fet que, segons la
reclamant, havia empitjorat la seva evolució clínica;
Requerida pel síndic, el dijous 19 de novembre del 2015, una primera informació sobre
aquest cas a l’àrea de docència del Servei de Gestió Acadèmica (SGA), a la qual
trasllada la documentació aportada per la interessada;
Comunicat el mateix dia a la persona interessada que el síndic desplegava les
diligències oportunes i que s’oferia a atendre-la en audiència a l’oficina, proposta que la
interessada va agrair però la qual declinava a causa que havia abandonat els estudis per
motius de salut, i que li feia respecte anar a l’oficina del síndic;
Vista la còpia de la carta certificada de dimecres 11 de novembre del 2015 en la qual es
requeria a la persona interessada el pagament de 3.068,66 euros, resultant de sumar els
2.390,63 euros de la matrícula de grau del curs 2013-2014 i els 678,03 euros
corresponents a despeses de gestió d’impagament; i que no es podia procedir al tràmit
del trasllat d’expedient fins a substanciar-ne l’abonament d’aquest deute;
Vist l’informe de l’SGA, datat a 24 de novembre del 2015, en què s’afirma que no tenen
constància que la interessada presentés cap sol·licitud de renúncia a la matrícula per al
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curs 2013-2014; que la sol·licitud de renúncia a aquesta matrícula, datada a 23
d’octubre del 2013, no té cap segell que acrediti que aquesta instància s’hagués entregat
a la UPF; que la persona interessada va sol·licitar el mes de novembre del 2013 la
renúncia a l’avaluació de les assignatures del curs 2013-2014, cosa que vol dir que tenia
clar que no se li havia concedit cap anul·lació de matrícula; que, respecte a la
reclamació dels imports pendents, el dimarts 21 de juliol del 2015 l’estudiant va
sol·licitar trasllat d’expedient a la UB i el dimecres 11 de novembre del 2015 se li va
enviar una carta en què li comunicaven que havia d’abonar els imports pendents amb la
UPF del 2013-2014 (2.390,63 euros de la matrícula i 678,03 euros en concepte de
despeses de gestió d’impagament) com a requisit previ per poder tramitar la seva
sol·licitud de trasllat;
Vist que en l’esmentat informe de l’SGA de 24 de novembre del 2015 s’exposa que
durant el curs 2013-2014 se li van enviar correus electrònics, tant a l’institucional com
al personal: un del 15 d’octubre del 2013, en el qual figura la reclamació de l’import de
685,88 euros, corresponents al primer termini de la matrícula, per haver retornat el rebut
domiciliat; un altre del 28 d’octubre del 2013, en el qual figura la reclamació de
l’import de 1.341,12 euros, corresponents a una modificació de matrícula, per haver
retornat el rebut domiciliat; i el darrer, enviat el 15 de gener del 2014, en el qual figura
la reclamació de l’import de 363,63 euros, corresponents al segon termini de matrícula,
per haver retornat el rebut domiciliat;
Vist que en aquest mateix informe de l’SGA es diu que, a causa que la persona
interessada no va abonar els imports reclamats, la secretaria dels estudis, d’acord amb la
normativa vigent, li va aplicar els imports addicionals corresponents en concepte de
despeses de gestió d’impagament, i que aquests imports addicionals també se li van
comunicar per correu electrònic;
Atès que la interessada no pot acreditar documentalment que hagués presentat a
l’administració de la Universitat en el moment oportú cap instància sol·licitant la
renúncia de la matrícula i la devolució de l’import corresponent;
Ateses les circumstàncies de salut que concorren en la interessada, certificades en
informes mèdics, que ella va presentar a la Universitat, i que ha presentat al síndic en
incoar aquest expedient;
Executades noves diligències i gestions dins del marc de la funció mediadora del síndic;
diligències i gestions que inclouen dues audiències a la interessada mantingudes a
proposta del síndic el dimarts 9 de febrer del 2016 i el dimarts 8 de març del 2016, i la
compareixença a l’oficina del síndic el dimarts 23 de febrer del 2016 d’un responsable
dels serveis afectats;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
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RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient pel fet que no procedeix continuar en l’exercici de la funció
mediadora en aquest cas un cop constatat que la interessada no ha pogut acreditar
que hagi presentat a l’administració de la Universitat cap instància sol·licitant la
renúncia de la matrícula i la devolució de l’import corresponent.
COMENTARIS:
—Suggereixo a la direcció de la Universitat que revisi les vies i les fórmules que
s’apliquen per reclamar l’abonament de deutes contrets per persones matriculades,
sobretot quan concorren causes de salut.
—Suggereixo a la direcció de la Universitat reforçar les facilitats de pagament dels
deutes contrets per persones matriculades, explorant solucions tals com pactar un
pagament fragmentat, a terminis, per part del deutor.
—Recomano que la Universitat, juntament amb altres universitats, demanin a les
administracions públiques educatives que atorguin als centres públics
d’ensenyament superior la mateixa capacitat recaptatòria d’impagaments i els
mateixos instruments legals executius que tenen altres ens públics, com per exemple
els ajuntaments, per reclamar els deutes dels ciutadans.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
____________________________________________________________________
EXPEDIENT 644/16
Instat per un estudiant d’un centre adscrit que demana mediació en un cas de baixa
justificada, i de petició de reserva de plaça i de matrícula a efectes econòmics i
acadèmics.
____________________________________________________________________
Data d’inici: 19-1-2016
Data de tancament: 17-3-2016
_____________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la petició de mediació d’un estudiant matriculat en un postgrau d’un centre
adscrit, formalitzada el dimarts 19 de gener del 2016, en què exposa que aquella
setmana es donaria de baixa temporal, motivada pel fet que li cal atendre, juntament
amb la seva esposa, una filla nascuda prematurament, amb baix pes, el proppassat 16 de
desembre del 2015, circumstància sobrevinguda que exigeix que fins al mes de març, si
més no, els pares hagin de seguir un programa mèdic per afavorir el creixement de la
criatura;
Vist que, en la seva petició, l’interessat explica que el mateix centre adscrit on està
matriculat li ha proposat aquesta baixa temporal per tal de poder cursar la següent edició
del postgrau, alhora que considera que no hi haurà cap problema pel que fa a la reserva
de plaça; però que volen cobrar-li per conceptes que l’interessat considera que no són
adients, com és un nou abonament de la matrícula incrementat amb les quantitats
corresponents als crèdits no cursats;
Vist que l’estudiant opina que la Universitat tracta la seva situació com un problema i
no com una causa justificada;
Atès que els alumnes del centre adscrit poden presentar queixes i observacions al síndic
de Greuges de la Universitat quan estiguin relacionades amb els seus drets i deures i es
derivin directament de l’aplicació de les normes acadèmiques del centre autoritzades per
la Universitat, i que per a la resta de casos el síndic podrà actuar de mediador, sempre
que el centre hi estigui d’acord;
Atès que en una primera gestió telefònica del síndic, efectuada el mateix 19 de gener del
2016, la responsable dels serveis corresponents del centre adscrit afectat aclareix que va
ser un error comunicar a l’alumne aquelles condicions per la baixa temporal sol·licitada,
i que aquell mateix matí enviarien a l’estudiant una carta per resoldre el cas de manera
favorable als seus interessos;
Vista la còpia de la carta enviada pel centre adscrit a l’alumne afectat en què li diuen
que la sol·licitud de baixa es troba fora del termini de tràmit; que, tot i amb això, i atès
que els motius que al·lega per interrompre el curs acadèmic obeeixen a una causa de
força major, el centre accepta la sol·licitud de baixa temporal; que el dipòsit de l’import
pagat tindrà la vigència d’un any acadèmic improrrogable;
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D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient un cop constatat que la solució donada al cas en l’exercici de
la funció mediadora entre l’estudiant i el centre adscrit ha estat satisfactòria.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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Resolució del síndic de Greuges de la UPF
______________________________________________________________________
EXPEDIENT 645/16
Instat per una estudiant de grau que es queixa perquè no li han admès una petició de
progressió d’estudis.
______________________________________________________________________
Data d’inici: 26-11-2015
Data de tancament: 22-3-2016
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Vista la sol·licitud formalitzada per una estudiant de grau el dijous 26 de novembre del
2015 en què exposa que de gener a juny del 2015, durant el tercer curs de la seva
carrera, va anar d’intercanvi a una universitat estrangera; que allà volia fer tres
assignatures de segon curs que tenia pendents (una que havia de repetir i dues que no
havia cursat mai); que un cop allà va ser informada que dues d’aquestes assignatures no
s’oferien;
Vist que l’estudiant interessada explica que la coordinadora dels seus estudis li havia dit
que quan es tracta d’intercanvis es poden fer modificacions d’assignatures entre cursos;
que d’acord amb aquesta informació l’estudiant va demanar una progressió d’estudis a
quart curs en el marc d’un programa d’intercanvi i així, en tornar, fer les dues
assignatures del segon trimestre (de segon curs) durant el tercer trimestre (de quart
curs);
Vist que li van acceptar la progressió el 12 de febrer del 2015; que d’acord amb la
coordinadora d’intercanvis va substituir les dues de segon per les dues de quart; que
havia estat informada que en tornar de l’estada d’intercanvi hauria de demanar la
progressió per tal de poder fer quart durant el curs 2015-2016 amb les dues assignatures
de segon;
Vist que l’estudiant exposa que en tornar de l’estada a l’estranger va demanar una
progressió d’estudis que li va ser denegada el 8 d’octubre del 2015; que amb el suport
per escrit de la coordinadora d’intercanvis va presentar una al·legació en què sol·licitava
que li fos acceptada la progressió d’estudis;
Vist que l’estudiant explica que li van desestimar aquesta petició el 4 de novembre del
2015; que això li suposa que en aquest any acadèmic només pot cursar les assignatures
que té pendents; que no pot fer cap assignatura de quart curs;
Vist que l’estudiant declara que no hauria anat d’intercanvi si abans de sortir de viatge
hagués sabut que aquesta fórmula d’estudis podia representar-li allargar la carrera un
any més;
Vist que l’estudiant interessada sol·licita una entrevista amb el síndic per tal que pugui
mitjançar en la solució del seu cas;
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Atès que en l’entrevista mantinguda a proposta del síndic el dimarts 2 de desembre del
2015 l’estudiant aporta còpies de la documentació del cas;
Atès que l’estudiant interessada exposa al síndic que tornarà a presentar una sol·licitud
de progressió d’estudis per poder matricular-se del segon i tercer trimestres de quart
curs en el període de gener a juny del 2016;
Informat el síndic, per part de l’estudiant, que el divendres 8 de gener del 2016 havia
presentat la sol·licitud de progressió que li havia anunciat en l’audiència del dimarts 2
de desembre del 2015;
Ateses les explicacions exposades al síndic per part de diversos responsables acadèmics
en les successives compareixences del dimarts 26 de gener del 2016 i del dimarts 23 de
febrer del 2016;
Atès que les resolucions sobre peticions de progressió d’estudis són competència del
vicerectorat corresponent, que resol a la vista de les propostes informades pel Consell
Social;
D’acord amb els articles 81 i 82 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, de 25 de
setembre del 2003, i amb el Reglament del Síndic de Greuges de la mateixa universitat,
prenc la següent
RESOLUCIÓ:
—Arxivar l’expedient, ja que la resolució signada per la vicerectora de Docència i
Ordenació Acadèmica el dijous 25 de febrer del 2016 s’ajusta de manera estricta a
les normes vigents en matèria de progressió d’estudis, que els òrgans acadèmics
competents en aquest cas han seguit els procediments correctes i han respectat els
terminis preceptius, i que l’estudiant ha estat informada dels recursos potestatius, de
reposició i contenciós administratiu, que pot interposar contra l’esmentada
resolució.
—Recomanar una cura específica en la resolució de casos motivats per manca
d’equivalències entre plans d’estudis de la Universitat Pompeu Fabra i universitats
foranes en l’aplicació de programes d’intercanvi internacional basats en convenis
bilaterals.

Dr. Josep Maria Casasús i Guri
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2.1.5. Les consultes
CONSULTES I OBSERVACIONS ATESES SENSE OBRIR EXPEDIENT
Consulta 1/15
13-2-2015
Beques
Estudiant de grau
Una estudiant de grau presenta un formulari per queixar-se d’unes beques de
mobilitat. Explica que no es dóna tota la informació necessària per sol·licitar-les i
que cal fer un seguit d’aportacions posteriors que, si es reorganitzessin, podrien
estalviar temps. Es parla amb l’estudiant i se li indica la manera més adequada
d’actuar. De moment, s’informa com una consulta.
Consulta 2/15
18-2-2015
Maltractament
Estudiant de grau
Un estudiant presenta un formulari de queixa perquè, segons ell, hi ha un professor
que té un comportament inadequat (abús de poder) amb molts estudiants. Diu que
ha rebut un tracte gens apropiat i sol·licita una disculpa del professor. Es detecta
que no ha parlat amb el seu estudi i se li diu que abans que intervingui el Síndic
caldria informar-ne a la direcció del seu estudi. Posteriorment ens comunica que
així ho ha fet i que ja ens en dirà alguna cosa. Inicialment, s’informa com una
consulta.
Consulta 3/15
23-2-2015
Conveni
PDI
Un professor presenta un formulari de queixa per sol·licitar dia i hora amb la
síndica i exposar-li una sèrie de problemes que ha tingut amb el projecte de
recerca que està portant a terme. Se li dóna dia i hora amb la síndica i es fan tota
una sèrie de gestions posteriors; però, finalment, es detecta que no es podrà
aprofundir més en el tema des del Síndic i se’l deriva al lloc adequat. Es decideix
que s’informa com una consulta.
Consulta 4/15
6-3-2015
Expedient disciplinari
Grau
Un estudiant de grau que ja s’havia posat en contacte amb nosaltres en el període
anterior (2014-2015), perquè tenia un expedient disciplinari obert, es torna a posar
en contacte perquè no està d’acord amb la resolució. De moment tampoc podem
obrir un expedient perquè ha presentat un recurs al rector i no podem intervenir
fins que obtingui una resposta sobre això.
Consulta 5/15
10-3-2015
Programes d’ajuts a discapacitats
Grau
Un estudiant de grau ens explica mitjançant un formulari de queixa quina és la
seva situació de permanència a la Universitat, ja que, segons ell, té una incapacitat
que li ocasiona problemes per seguir els estudis. S’hi parla i se li indica
l’existència dels programes específics d’ajuts del SACU. Se li dóna la informació
necessària perquè hi parli i, paral·lelament, ens posem en contacte amb el Servei
per informar-lo que aquest estudiant s’hi posarà en contacte.
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Consulta 6/15
18-3-2015
Docència (canvi de grup)
Grau
Una estudiant de grau presenta un formulari de queixa perquè ha estat assistint a
un grup que no era el seu i ens sol·licita ajut. Se li diu que es posi en contacte
ràpidament amb la secretaria del seu estudi perquè són els qui la poden ajudar.
Consulta 7/15
26-3-2015
Exàmens
Grau
Una estudiant de grau presenta un formulari en què es queixa d’un examen.
Considera que està molt mal redactat, no gramaticalment, sinó pel que fa a la
formulació, i que el professorat hauria d’estar més preparat (l’examen era en
anglès); demana una intervenció urgent i solucions. Se li pregunta si ja ha informat
la direcció del seu centre d’aquest fet. No és així, i es queda que s’hi adreçarà
urgentment, segons les indicacions que li donem. De moment, és una consulta.
Consulta 8/15
27-3-2015
Campus Treball
Grau
Un estudiant de grau presenta un formulari de queixa i comenta que es troba sense
accés al Campus Treball. Diu que segurament és perquè està fent pràctiques
laborals curriculars. El fet és que el té bloquejat i que no es pot inscriure a ofertes
que puguin ser del seu interès. Se li indica amb qui hauria de parlar per solucionar
el tema que planteja.
Consulta 9/15
27-3-2015
Recuperacions
Grau
Una estudiant de grau presenta un formulari de queixa perquè en el seu estudi
s’han avançat les recuperacions a les dates establertes inicialment. Se li pregunta si
ho ha comentat amb el seu estudi. No ha estat així i, per aquest motiu, se li indica
amb qui ha de parlar d’aquest tema i s’informa com una consulta.
Consulta 10/15
7-4-2015
Docència (canvi de grup)
Grau
Una estudiant de grau presenta un formulari de queixa i exposa una coincidència
d’assignatures. Necessita un canvi de grup per solucionar-ho. Se li indica què és el
que cal fer i s’informa com una consulta.
Consulta 11/15
8-4-2015
Docència (canvi de subgrup)
Grau
Una estudiant de grau presenta un formulari exposant una situació complexa en un
subgrup d’una assignatura. Se li indica què és el que ha de fer i s’informa com una
consulta.
Consulta 12/15
12-4-2015
Recuperacions
Grau
Una estudiant presenta un formulari per queixar-se que no li deixen fer una
recuperació. Sol·licita el dret a una segona convocatòria de recuperació. No ha fet
encara cap gestió sobre això amb la direcció del seu estudi i se li recomana que
primer hi parli. De moment, s’informa com una consulta.
Consulta 13/15
13-4-2015
Recuperacions
Grau
Aquesta consulta és igual que la consulta 12/15. A les dues estudiants els ha passat
el mateix. Una estudiant presenta un formulari per queixar-se que no li deixen fer
una recuperació. Sol·licita el dret a una segona convocatòria de recuperació. No ha
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fet encara cap gestió sobre això amb la direcció del seu estudi i se li recomana que
primer hi parli. De moment, s’informa com una consulta.
Consulta 14/15
1-5-2015
Maltractaments
Extern
Entra un correu electrònic d’una estudiant que explica que ha de fer el seu treball
de fi de grau (TFG) sobre assetjament psicològic. Ens sol·licita ajut perquè li
expliquem els casos que ens han arribat a la nostra oficina. Primer de tot, des de
l’oficina es mira si és estudiant de la UPF, i no ho és. Per tal de donar-li una
resposta s’envia la seva sol·licitud a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
perquè es valori si li poden donar algun tipus d’informació.
Consulta 15/15
13-5-2015
Avaluacions
Grau
En nom de tot un grup, una estudiant truca per telèfon per explicar que han
sol·licitat avançar les avaluacions per no coincidir amb l’inici d’un curs obligatori
important, i es queixen que no han tingut en compte el període d’avaluacions i la
programació del curs. Els professors estan d’acord a avançar-les; però el director
del Departament, no. Se li diu que vagin a parlar amb l’òrgan del seu estudi que va
programar, en el seu moment, les avaluacions. Finalment, no han presentat la
queixa.
Consulta 16/15
12-6-2015
Avaluacions
Grau d’un centre adscrit
Una estudiant d’un centre adscrit vol presentar una queixa. Truca per telèfon
perquè va tenir un accident que la va deixar sense mobilitat, i ens explica els
problemes que li estan generant les avaluacions pel fet de no poder desplaçar-se.
Se li pregunta amb qui ha parlat del seu centre i, a banda del professorat, no ha
parlat amb ningú més. Se li indica que el primer que ha de fer és parlar amb la
direcció del seu centre, i que si es presenten complicacions, es posi novament en
contacte amb nosaltres. En principi, s’informa com una consulta.
Consulta 17/15
12-6-2015
Econòmic
Postgraduat
Una estudiant de postgrau que ja havia fet una consulta en el període 2014-2015,
ens informa que li van retornar els diners del descompte per família nombrosa
especial i becària, però que ara li fan retornar una quantitat molt elevada i sol·licita
orientació novament.
Consulta 18/15
18-6-2015
Manca de respecte
Grau
Un estudiant de grau truca per explicar que ha tingut un problema amb el degà
dels seus estudis i que vol posar una queixa. El síndic li explica que cal anar a la
nostra web i emplenar el formulari que hi trobarà. També sol·licita dia i hora amb
el síndic, i se li informa que primer ha de presentar el formulari. Aleshores es
valorarà la situació i la idoneïtat per acceptar la queixa i donar-li una cita. Es
queda que farà arribar la queixa per la via formal. No ho fa, i s’informa com una
consulta.
Consulta 19/15
22-6-2015
Avaluacions
Grau
Una estudiant envia un formulari de queixa i explica el següent: donada la situació
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que la nota de l’examen final de l'avaluació ordinària sigui superior a 5, malgrat
que la part de seminaris estigui suspesa, l'assignatura no arriba a 5, s'ha d'anar a
l’examen de convocatòria ordinària. Malgrat que el professor mantingui els
mateixos percentatges per a l'avaluació extraordinària, hauria de ser possible la
recuperació del 100% de l'assignatura. La possibilitat de poder recuperar-la hauria
de ser en la seva totalitat i no pas parcialment. Se li indica que primer ha de parlar
amb el seu centre. I, en principi, es considera com una consulta.
Consulta 20/15
23-6-2015
Avaluacions
Grau
El dia 23 de juny del 2015, truca un estudiant, interessat a posar una queixa perquè
el professor els obliga a presentar el treball de fi de grau (TFG) en mà i també en
línia; si no es fa així els rebaixa un 10% la nota. El que es detecta és que en el pla
docent no s’hi diu res sobre això. Se li explica la situació i que cal que es posi en
contacte amb el degà dels seus estudis per informar-lo. Quedem que si hi ha
complicacions es tornarà a posar en contacte amb nosaltres. Finalment, s’informa
com una consulta.
Consulta 21/15
23-6-2015
Intercanvis
Grau
El dia 23 de juny del 2015, arriba el correu electrònic següent: “Els escric perquè
voldria saber si els Estatuts de la UPF impedeixen que un alumne pugui fer un
examen de recuperació d'una assignatura que ha cursat durant la seva estada en
una universitat extrangera (Erasmus). Vaig parlar amb el coordinador d'intercanvi
de l'altra universitat (Tilburg, Holanda) i em va dir que no hi havia cap problema;
però el coordinador d'intercanvi de la Pompeu diu que els Estatuts ho
prohibeixen”. Se li diu què pot fer i s’informa com una consulta.
Consulta 22/15
6-7-2015
Recuperació
Grau
Un noi que no s’identifica ens truca per dir que vindrà a parlar amb el síndic a
l’oficina perquè vol fer-li una consulta molt urgent. Se li comenta que ha d’enviar
el formulari que trobarà a la nostra web, identificar-se i exposar una mica la seva
situació. Se li diu que, posteriorment, se li donarà dia i hora amb el síndic.
Comenta que és una consulta breu, i se li respon que potser no fa falta fer cap
gestió que expliqui quina és la situació i potser li podem solucionar. A continuació
exposa la seva consulta: es tracta de l’avaluació d’una assignatura. En el seu centre
li diuen que no es pot presentar a una recuperació perquè ha faltat a una sèrie de
seminaris. Ell no hi està d’acord. Se li pregunta si en el pla d’activitat docent de
l’assignatura hi consta l’assistència obligada a un mínim de seminaris, i diu que sí,
que ho preveu. Entén quina és la situació. També se li explica que si la noassistència a diversos seminaris es pot justificar, tot i que no ho va fer en el seu
moment, i que vagi a parlar amb el professor responsable de l’assignatura. Es
tanca com una consulta.
Consulta 23/15
7-7-2015
Recuperacions
Grau d’un centre adscrit
Un estudiant truca per preguntar què pot fer davant una recuperació en què el
professor li exigeix una nota de 8,5. No és suficient obtenir un 5. Se li pregunta si
això queda clar en el programa d’activitat docent (PAD) de l’assignatura, i respon
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que no. Se li pregunta si ja ha parlat amb el professor i amb els òrgans de govern.
Diu que que ho ha fet amb el professor, que es manté en el que va dir, i amb el
coordinador, que li diu que ho entén però que no pot fer-hi res més. Se li aconsella
que vagi a parlar amb el màxim responsable de l’estudi i que, en tot cas,
posteriorment, amb la resposta de tot l’equip de govern, si no queda clar, es torni a
posar en contacte amb nosaltres. S’informa com una consulta.
Consulta 24/15 17-7-2015
Exàmens
Grau
Un estudiant envia un formulari de queixa per manifestar la seva disconformitat
amb la correcció d’un examen en concret, i en sol·licita una revisió urgentment.
Se li explica que això és un tema que ha de resoldre en el seu centre. Se li diu
que si es troba amb alguna vulneració de drets es torni a posar en contacte amb
nosaltres, però que en principi és el seu estudi qui li ha de facilitar els mitjans per
solucionar el seu problema. S’informa com una consulta.
Consulta 25/15 22-7-2015
Progressió
Grau
Un estudiant envia un formulari de queixa per sol·licitar ajut per una progressió.
Se li informa del que cal fer i no s’obre cap expedient. S’informa com una
consulta.

Consulta 26/15 23-7-2015
Canvi de grup
Grau
Un estudiant envia un formulari de queixa perquè té una coincidència per al curs
vinent i necessita un canvi de grup. Se li informa que nosaltres no podem
intervenir en aquest tipus de gestions, i se li indica que s’ha de posar en contacte
amb el seu centre, amb la seva secretaria, per fer la sol·licitud de canvi de grup.
No s’obre cap expedient, i s’informa com una consulta.
Suggeriment 27/15 27-7-2015
Llengua catalana
PDI
Un professor ens reenvia còpia d’un correu electrònic que fa arribar a un servei
de la Universitat amb la sol·licitud següent: “Li agrairia molt que fes servir el
català en la seva correspondència oficial adreçada als professors de la UPF”.
Consulta 28/15 3-8-2015
Coincidència
Grau
Un estudiant ens fa arribar un formulari de queixa perquè té unes coincidències
entre horaris i assignatures. Se li informa que s’ha de posar ràpidament en
contacte amb el seu centre, que és qui li pot solucionar. S’informa com una
consulta.
Consulta 29/15 2-9-2015
Avaluacions
Grau
Una estudiant envia un formulari de queixa perquè està en total desacord en
l’avaluació que ha obtingut d’un professor en concret. Se li diu que primer ha
d’informar-ne a la direcció del seu estudi i, si és necessari, sol·licitar, dins del
termini establert, una revisió amb tribunal. S’informa com una consulta.
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Consulta 30/15 5-9-2015
Matrícula
Grau
Una estudiant envia un formulari de queixa perquè està en total desacord amb
l’automatrícula, tal com està organitzada actualment. Comenta que no es poden
fer automodificacions segons els interessos dels estudiants. Per això sol·licita
que es pugui canviar de grup, ja que en el moment de matricular-se no
s’especifica quin idioma es fa servir en cada grup. Se li diu què cal fer en relació
amb la situació que té en aquell moment. Es pren nota dels suggeriments que
aporta i s’informa com una consulta.
Consulta 31/15 21-9-2015
Canvi de grup
Grau
Una estudiant ens envia un formulari queixant-se sobre les poques places d’una
assignatura de la qual no s’ha pogut matricular. Vol una solució a aquest
problema. Se li diu que en aquest tema no hi podem entrar i que s’adreci a la
seva secretaria de centre. S’informa com una consulta.
Consulta 32/15 21-9-2015
Canvi de subgrup
Grau
Una estudiant ens fa arribar un formulari de queixa en què ens informa d’una
coincidència important, sobretot amb un subgrup. Se li diu que s’ha de posar en
contacte amb la seva secretaria. S’informa com una consulta.
Consulta 33/15 28-9-2015
Canvi de grup
Grau
Un estudiant ens fa arribar un formulari de queixa en què ens informa d’una
coincidència de seminaris. Comenta que ha sol·licitat el canvi i que no l’hi han
concedit. Se li diu que es posi en contacte amb la seva secretaria per explicar-li el
cas i que aporti més documentació sobre la impossibilitat d’assistir a dos
seminaris al mateix temps. S’informa com una consulta.
Consultes 34/15, 35/15, 36/15 i 37/15
30-9-2015
Grau
Avaluacions per Campus Global
Tres noies i un noi, estudiants de grau, ens fan arribar individualment un
formulari de queixa en què ens informen que havien d’avaluar-se des del
Campus Global i que no ho han pogut fer perquè no ha funcionat. Tots quatre
sol·liciten una altra data per fer l’examen. Des del Síndic es truca a la cap de
secretaria de l’estudi per saber què ha passat, i ens explica que, efectivament, han
tingut problemes informàtics i que s’hi estan buscant solucions. Ens comenten
que posaran un avís per a tots els estudiants afectats (ens fan arribar el text), i des
del Síndic es contesta un per un als estudiants. En principi, s’informa com una
consulta amb possibilitats de passar a queixa.
Consulta 38/15 6-10-2015
Informàtica
Grau
Una estudiant ens fa arribar un formulari de queixa en què ens informa d’un
problema amb un programa informàtic. Se li indica a qui s’ha de dirigir i
s’informa com una consulta.
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Consulta 39/15 6-10-2015
Beques
Grau
Un estudiant ens fa arribar un formulari per sol·licitar ajut sobre beques. Se li diu
que és un tema en el qual no podem entrar, i se li indica on s’ha de dirigir.
S’informa com una consulta.
Consulta 40/15 6-10-2015
Informàtica
Grau
Una estudiant ens fa arribar un formulari perquè té problemes amb el Campus
Global. Se li diu que és un tema en el qual no podem entrar, i se li indica on s’ha
de dirigir. S’informa com una consulta.
Consulta 41/15 19-10-2015
Canvi de grup
Grau
Un estudiant ens fa arribar un formulari perquè té problemes amb una
coincidència entre dos seminaris i no li accepten el canvi de grup. Se li diu el que
cal fer perquè nosaltres no hi podem entrar, i es considera com una consulta.
Consulta 42/15 5-11-2015
Tesi
Postgrau
Una estudiant de postgrau que està fent un doctorat té problemes amb la seva
tesi. Per tal de valorar si és únicament una consulta o bé una queixa se li dóna dia
i hora per parla amb el síndic. En principi, és una consulta.
Consulta 43/15 6-11-2015
Concursos de selecció
Extern
Via registre UPF, ens arriba una sol·licitud d’informació en què no s’especifica
massa quin és el problema que té la persona que es posa en contacte amb
nosaltres. Vol saber la normativa del Síndic i s’interpreta que es va presentar a
un concurs de selecció convocat per la UPF, però no sabem de quin col·lectiu.
Sol·licita que se li contesti en castellà, i ja que solament tenim una adreça li fem
arribar una citació perquè pugui venir a parlar amb el síndic i esbrinar de què es
tracta. En principi, es valora com una consulta.
Consulta 44/15 9-11-2015
Tesi
PDI
Una professora es posa en contacte amb el síndic i li sol·licita una reunió per ferli una consulta. En principi, s’informa com una consulta.
Consulta 45/15 9-11-2015
Espais (campus)
Grau
Una estudiant de grau es queixa de la climatització d’una aula. Se li diu amb qui
ha de parlar sobre aquest tema, i s’informa com una consulta.
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Consulta 46/15
27-11-2015 Espais (campus)
Grau
Una estudiant de grau que va en cadira de rodes ens truca per telèfon. El Servei
d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) li ha adaptat una taula especial a
les aules on assisteix, però sempre la troba fora del lloc on hauria d’estar. El
SACU ha posat una nota a sobre de la taula perquè no es canviï del lloc on està
situada; però tot i així continua tenint problemes, que provoquen molèsties a tota
la classe, la qual cosa fa sentir malament a la reclamant. Se li aconsella que abans
de presentar-nos una queixa parli amb la directora del campus i, potser, amb el
degà dels estudis. De moment parlarà amb la directora i nosaltres li donem la
consideració de consulta.
Consulta 47/15
1-12-2015
Beca
Grau
Una estudiant presenta una queixa perquè encara no ha cobrat els diners d’una
beca que, de fet, no la tramita directament la UPF, sinó l’AGAUR. Se li explica,
i ja que es troba a l’estranger se li busca l’enllaçque va directe a la informació de
la beca sol·licitada i se li envia. S’informa com una consulta.
Consulta 48/15
4-12-2015
Espais (campus)
Grau
Una estudiant presenta una queixa sobre el nou servei de reprografia d’un
campus en concret. Li diem que parli amb la direcció del seu campus de part
nostra, i s’informa com una consulta.
Consulta 49/15
21-12-2015
Informàtica
Grau
Una estudiant presenta una queixa sobre el mal funcionament de l’Aula Global.
Se li diu el que ha de fer i s’informa com una consulta.
Consulta 50/16
4-1-2016
Informàtica
Postgrau
Una postgraduada que col·labora amb la Universitat presenta una queixa sobre el
mal funcionament del seu correu electrònic de la UPF. Se li diu què ha de fer i
s’informa com una consulta.
Consulta 51/16
6-1-2016
Econòmic
Grau
Un estudiant al qual, des de fa dos anys, només se li cobraven les taxes li
reclamen 1.500 euros. Per això ens sol·licita ajut. Se li comenten les possibles
raons que el poden haver portat fins aquí i se li indica amb qui ha de parlar per
aclarir o esmenar aquesta situació. S’informa com una consulta.
Consulta 52/16
7-1-2016
Recuperacions
Grau
Un estudiant ens exposa una situació personal per la qual no es va poder
presentar a les avaluacions, i pregunta per què no el deixen presentar a les
recuperacions. L’informem i se li indica amb qui ha de parlar d’aquest tema
perquè li doni una resposta més àmplia o potser una solució. S’informa com una
consulta.
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Consulta 53/16
10-1-2016
Recuperacions
Grau
Una estudiant, en nom de tot un grup de tercer curs de grau, ens consulta un tema
relacionat amb les recuperacions: es veu que els imposen una sèrie de requisits
amb els quals no hi estan d’acord. Se li diu que el primer que han de tenir clar és
si aquests requisits estan previstos i recollits en el pla docent de cada assignatura
i que, si no és així, han de parlar amb el seu degà. En cas afirmatiu, si no hi estan
d’acord també li han de comunicar a ell, que és el màxim responsable dels
estudis. S’informa com una consulta.
Consulta 54/16
15-1-2016
Econòmic
Postgrau
Un estudiant de postgrau presenta un correu electrònic exposant una situació
personal que l’obliga a sol·licitar la baixa i fer la reserva de plaça en el postgrau
següent. No està d’acord a haver de pagar el que li requereixen. Se li demana
més informació i, en principi, s’informa com una consulta.
Consulta 55/16
18-1-2016
Econòmic
Antic alumne de grau
Una estudiant que va sol·licitar un trasllat d’expedient a una altra universitat el
curs passat es posa en contacte amb nosaltres per queixar-se que se li acaba de
cobrar una part de la matrícula quan ella ja no estudia a la UPF. Es fan diverses
consultes sobre el tema, i tot queda aclarit. S’informa com una consulta.
Consulta 56/16 3-2-2016
Avaluacions
Centre adscrit - grau
Un estudiant d’un centre adscrit truca per demanar ajut sobre un error que va
cometre el seu professor quan li va dir que l’avaluació estava superada i,
posteriorment, quan es van publicar les notes, l’assignatura estava suspesa. El
professor li va reconèixer que s’havia equivocat quan li va dir de paraula. Se li
indica amb quines persones del seu centre ha de parlar, i si tot i així considera
que hi ha vulneració de drets, se li comenta que un cop exhaurides les consultes
prèvies pot presentar el formulari de queixa al Síndic. De moment, s’informa
com una consulta.
Consulta 57/16
10-2-2016
Espais Grau
Una estudiant presenta un formulari de queixa per un tema relacionat amb els
espais d’un campus. Es tracta d’un tema d’il·luminació de les aules. Se li diu que
es posi en contacte amb la direcció del seu campus per tal d’informar i de buscarhi solucions. S’informa com una consulta.
Consulta 58/16
24-2-2016
Avaluacions
Grau
Una persona truca a l’oficina; i, sense donar cap nom ni estudi, s’identifica
només com un professor de la UPF i comenta que està molt interessat a saber-ho
tot sobre les avalucions. Ens pregunta com ho hauria de fer. Se li explica com
accedir al Campus Global i trobar-hi les normatives. Sol·licita que se li doni
molta informació per telèfon. Finalment se li diu que si té dubtes o no sap com
localitzar les normatives sobre les avaluacions al Campus Global, ho pregunti al
departament al qual pertany o que s’adreci a la secretaria de la seva facultat.
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Consulta 59/16
15-3-2016
Canvi de grup
Grau
Una estudiant presenta un formulari de queixa per un tema relacionat amb una
incompatibilitat de grups per poder assistir als seminaris. Es queixa que es troba
molt sovint amb aquests problemes. Se li comenta que des del Síndic no es
poden fer canvis de grup de cap tipus, i que el que ha de fer és parlar amb la
secretaria de la seva facultat, que és la que la pot ajudar a buscar-hi solucions. Se
li diu que si el problema continua es posi novament en contacte amb nosaltres.
S’informa com una consulta.
Consulta 60/16
18-3-2016
Avaluacions
Grau
Una estudiant presenta un formulari de queixa per un problema amb un seminari
al qual no va poder assistir perquè es trobava malalt. Va presentar un justificant i
el professor no l’ha tingut en compte a l’hora de posar-li la nota del seminari. Se
li diu tot el que pot fer, i es valora com una consulta.
Consulta 61/16
22-3-2016
Canvi de grup
Grau
Una estudiant presenta un formulari de queixa perquè es troba amb una
coincidència de grup per activitats externes. Se li diu què pot fer, i es valora 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 4 de febrer del 2015 ens arriba la consulta següent: “A l'oficina del defensor s'ha
plantejat una queixa amb motiu de la convocatòria d'eleccions a rector, i m'agradaria
saber el vostre parer per si algú pot aportar alguna reflexió que hi doni llum. En la
resolució rectoral d'aquesta convocatòria es fixa un termini de cinc dies de vot anticipat
–que coincideix amb els també cinc dies de campanya electoral–, i alguns consideren
que és una irregularitat perquè aquest vot ha de ser exclusivament per a aquells que
acreditin certa impossibilitat de votar el dia assenyalat de les eleccions”.
El dia 5 de febrer del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de febrer.
El dia 5 de febrer del 2015 ens arriba el comiat per final de mandat de la defensora de
la Universitat de València, Carmen Carda, i ens presenta la seva substituta, que serà
Elena Grau.
El dia 11 de febrer del 2015 ens consulten el següent: “Estem plantejant elaborar un
protocol d'assetjament entre iguals (destinat a estudiants fonamentalment) i, en aquest
tipus d'iniciatives, disposar de models sempre ajuda. Com m'imagino que en alguna
universitat ja han d'haver tractat l'assumpte, us agrairíem qualsevol informació i ajuda
sobre aquest tema”.
El dia 11 de febrer del 2015 ens informen que l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades organitza a Barcelona, en el marc del Mobile World Congress 2015, la jornada
Tecnologies Mòbils en l'Àmbit de la Salut (Mobile Health).
El dia 12 de febrer del 2015 ens arriba la consulta següent: “He rebut la reclamació
d'un estudiant de doctorat de Portugal que va fer la seva sol·licitud per optar al premi
extraordinari de doctorat a través d'una oficina de correus de Portugal. En tractar-se d'un
enviament internacional va tenir un camí sinuós (primer a Lisboa, després a Madrid i,
per fi, a Badajoz), i va arribar a la Universitat d’Extremadura després que es tanqués el
termini de sol·licituds. La Universitat no va acceptar-la perquè va considerar-la fora de
termini i l'estudiant em reclama que es consideri com a data de sol·licitud la de
lliurament (era correu certificat) a l'oficina de correus portuguesa. L'estudiant creu que
no se l’ha d'obligar a viatjar a alguna de les poques ciutats portugueses en què Espanya
té consolat per poder fer un enviament amb garantia que serà considerat dintre de
termini. No sé si heu tingut algun cas similar amb enviaments per correu d'algun país de
la Unió Europea (o fins i tot de fora) i si creieu que segons la Llei 30/1992 de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú s'ha
d'admetre o no un enviament per correu d'un altre país com si fos a través de correus
d'Espanya”.
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El dia 13 de febrer del 2015 ens informen que l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades convoca la tercera edició dels premis Protecció de Dades en el Disseny, per tal de
reconèixer honoríficament les aplicacions i les solucions tecnològiques que suposin una
aportació rellevant per a la protecció de la privacitat en el moment de dissenyar les
aplicacions.
El dia 13 de febrer del 2015 ens arriba un correu electrònic de la nova defensora de la
Universitat de València, Elena Grau, per presentar-se.
El dia 17 de febrer del 2015 ens informen de la celebració d’un congrés: “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”.
El dia 19 de febrer del 2015, la Xarxa Vives d’Universitats ens fa arribar el seu
butlletí.
El dia 25 de febrer del 2015 ens sol·liciten el següent: “Si no us sap greu, us molesto
un moment amb una pregunta ràpida. En les vostres universitats es continuen convocant
tribunals de defensa del famós (i 'antiquíssim') Diploma d'Estudis Avançats (DEA)? És
veritat que les normatives de doctorat han anat canviant, però es preveuen certs temps
de ‘pròrroga’ per a aquells que es van matricular en programes anteriors. Sembla que
això està clar amb les dates de dipòsit de tesis i de defensa, per exemple; però no sé en
quina situació es trobaria alguna cosa com el DEA. Sé que el cap de la Secció de
Doctorat de la meva universitat em dirà que de cap manera; però m'agradaria saber què
faríeu o si us han arribat consultes similars”.
El dia 2 de març del 2015 ens envien l’agraïment següent: “Us agraeixo molt la
informació que m'heu fet arribar en relació amb les defenses del DEA. Com heu pogut
llegir, les universitats tenen un funcionament similar pel que fa a l'extinció dels
programes, però calendaris diferents. En el nostre cas, la normativa no preveia la
suficiència investigadora com a part de l'extinció del pla; així que recomanaré que
corregeixin la normativa perquè si prevegi la suficiència i que estableixin un calendari;
però en el cas que ens ocupa, entenc que l'estudiant hauria de poder presentar-lo.
De nou, moltes gràcies: tenir-vos tan a prop ho fa tot més fàcil”.
El dia 2 de març del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes de març.
El dia 5 de març del 2015 ens informen del següent: l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades organitza una jornada per presentar una guia que faciliti als centres educatius
el compliment de les obligacions establertes per la normativa de protecció de dades.
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El dia 7 de març del 2015 ens arriba la consulta següent: “Hola a tothom. Se m'ha
presentat un cas que m'agradaria que m'ajudéssiu a resoldre. Un alumne que va fer la
selectivitat el 2007 (quan encara puntuava sobre 10) va obtenir un 5,72. Aquest curs
intenta entrar a Infermeria, i argumenta que els alumnes que fan la selectivitat ara tenen
una nota d'accés molt superior perquè poden sumar els punts de les assignatures
d'especialitat (sobre 14).
”Sent això veritat, el nostre Servei d'Alumnes diu que la possibilitat que computaran les
optatives com assignatures d'especialitat per als de selectivitat antiga només la va
concedir el Ministeri el 2010-2011; però que, ara, les assignatures d'especialitat només
compten dos anys i que els que van fer la selectivitat el 2007 no es poden afegir les
qualificacions de les optatives que van cursar, i que l'única opció d'aquest alumne és
examinar-se de la part específica (i fins i tot de la general per pujar nota). L'alumne
pregunta també què passarà quan desaparegui la selectivitat, és a dir, si mai no podrà
entrar a Infermeria. A més, l'alumne està a Menorca (on tenim seu i la nota de tall és
més baixa), i alguns alumnes de Mallorca, per aconseguir plaça, es matriculen a
Menorca però segueixen els estudis a Mallorca, motiu pel qual l’aula queda físicament
amb clars llocs buits i absències. Lògicament, l'alumne es pregunta per què havent
seients buits ell no hi pot estudiar. El Servei d'Alumnes li contesta de nou dient que no
poden exigir estar empadronat a Menorca per accedir a un grau universitari i que això
ho haurien de controlar els professors. Les classes a Menorca es fan per
videoconferència i, excepte en els seminaris i els exàmens, els professors crec que no
arriben a conèixer els alumnes. Tampoc li donen molta importància al fet que els
apareguin en una llista de classe a Mallorca o a Menorca per qualificar-los. Problema
afegit. Vaig veure aquest Reial Decret, que afegeix un nou paràgraf a la disposició
addicional de l'anterior decret que modifica, i vaig pensar que podria acollir-se a això.
Però em diuen que no és possible. Em compteu què feu en les vostres universitats en un
cas així? Tant sobre la nota de selectivitat com sobre les places en campus diferents de
la mateixa universitat. Moltes gràcies”.
El dia 10 de març del 2015 s’acomiada el defensor de la Universitat de Granada:
“Després d'un llarg període com a ‘defensor en funcions’ a la Universitat de Granada
(dos anys i mig), i quatre anys com a defensor, finalment arriba l'hora de dir adéu.
Deixo aquest magnífic càrrec amb una gran sensació de gratitud per l'enriquiment que
ha significat per a mi aquest període de sis anys i mig amb la meravellosa tasca de
defensar drets i llibertats. Un enriquiment en tots els sentits; però, fonamentalment, en
l'aspecte humà, ja que he pogut gaudir d'un col·lectiu de companys excepcionals dels
quals he après molt, ja que han suposat viure una evolució personal enormement
positiva: la d'aprendre a veure els casos i les coses des d'un altre punt de vista. Aquesta
circumstància em condueix emocionalment a la sensació d'afecte que avui sento per tots
els membres de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris. No us dic adéu, sinó
a reveure. Ja sabeu on sóc per al que us pugui ser útil. Amb els meus millors desitjos i
una abraçada fortíssima. Enrique Hita Villaverde”.
El dia 10 de març del 2015 ens envien la informació següent: premis Protecció de
Dades en el Disseny 2015. Ampliació del termini de presentació de sol·licituds.
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amplia el termini de presentació de
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candidatures fins al 30 de març del 2015. Amb aquest premi es reconeixen les
aplicacions o els sistemes que aporten solucions rellevants a la protecció de dades
personals i a la privacitat dels usuaris. Se’n pot consultar la convocatòria, les bases
reguladores i els models de sol·licitud i de declaració.
El dia 10 de març del 2015 ens demanen el següent: “Us agrairia informació sobre si
els vostres rectorats han pres algun tipus de mesura flexibilitzadora per assimilar la
dedicació docent que reflecteix el RD 14/2012 per als titulars amb quatre sexennis (16
crèdits ECTS) al cas dels catedràtics amb tres sexennis (24 crèdits ECTS), ja que per
computar els 16 es necessitarien els esmentats quatre sexennis. He rebut una sol·licitud
d'intermediació amb el vicerectorat corresponent per part d'un grup de catedràtics
‘joves’ que, per la mateixa antiguitat, no poden optar encara als quatre sexennis. El
vicerectorat els ha respost que, d'accedir-hi, es tractaria d'una reducció ‘il·legal’. Moltes
gràcies per endavant”.
El dia 18 de març del 2015 ens arriba la consulta següent: “Us escric en relació amb un
tema que no sé si us ha passat mai. A la Universitat oferim una ‘titulació doble’ en una
de les clàssiques: Economia + Dret. La peculiaritat és que els set primers semestres es
cursen a la Facultat d'Econòmiques del campus de Badajoz i els tres últims semestres, a
la Facultat de Dret del campus de Càceres. Això origina que en el quart any els
estudiants estiguin la primera meitat del curs a Badajoz i la segona meitat, a Càceres.
Així, un estudiant amb domicili familiar a Badajoz ha de buscar-se una residència a
Càceres al segon semestre d'aquest curs. Doncs bé, la convocatòria general de beques
del Ministeri d'Educació no preveu aquest tipus de situacions i aquests estudiants no
poden tenir beca de residència durant aquest mig curs. No sé si en alguna de les vostres
universitats es donen situacions similars (bé amb titulacions dobles o amb titulacions
compartides amb altres universitats) i si hi heu trobat algun tipus de solució. Al meu
entendre, això és un error de la convocatòria de beques que hauria d’arreglar-se. Us
agraeixo per endavant les vostres respostes”.
El dia 31 de març del 2015 ens fan la consulta següent: “Us volia plantejar una
consulta per veure com teniu aquest tema en les vostres universitats. La consulta ha
sorgit en relació amb diverses queixes que he tingut ja d'estudiants de doctorat que són
exclosos de beques de col·laboració en la mateixa universitat o se'ls limita la possibilitat
d'optar a pràctiques externes. Des del nostre COIO (centre que gestiona totes les
pràctiques i beques de col·laboració) plantegen dubtes sobre la possibilitat que alumnes
de doctorat puguin fer pràctiques en empreses (i beques de col·laboració), ja que podien
interferir amb la Llei de la ciència i l'Estatut del Personal Investigador en Formació.
D'altra banda, sí que és cert que l'estatus dels estudiants de doctorat és diferent al dels
estudiants de grau o de màster. De fet, se'ls considera investigadors en formació més
que estudiants (en alguns contextos se suprimeix deliberadament la paraula estudiants i
se'ls anomena doctorands). També és cert que les beques predoctorals (FPI i similars)
són contractes més que beques.
”L'assessoria jurídica de la nostra universitat argumenta, i crec que és del tot raonable,
que les pràctiques externes i les beques de col·laboració han de tenir principalment un
paper formatiu i no convertir-se en contractes de treball encoberts. Els estudiants han
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d'estar matriculats en estudis vinculats amb les competències que s'espera que
l'estudiant adquireixi amb les seves pràctiques, i en aquest sentit cal tenir en compte que
la finalitat dels programes de doctorat és la formació per a la investigació. Un altre
argument que utilitza la nostra assessoria jurídica és que l'Estatut de l'Estudiant
Universitari, en regular els drets específics de l'estudiant de doctorat, no preveu com a
tal el de disposar de la possibilitat de fer pràctiques curriculars o extracurriculars en
entitats externes, com sí fa en canvi en el cas dels estudiants de grau i els de màster (art.
8 lletra f; 9, lletra f, i 10). Aquesta absència de previsió expressa i específica, en contrast
amb aquesta altra tipologia d'estudiants, resulta reveladora.
”A la nostra universitat ha la possibilitat, amb caràcter excepcional, que es plantegin
beques de pràctiques per a estudiants de doctorat; però tenint en compte que aquestes
pràctiques haurien d'estar vinculades a l'activitat formativa del doctorat, que bàsicament
és la formació per a la investigació. A la pràctica, el que passa a la nostra universitat és
que totes les ofertes de pràctiques externes van dirigides a estudiants de grau o de
màster. Tots creiem que, especialment en algunes àrees, seria interessant potenciar la
participació de les empreses en els programes de doctorat. En algunes àrees hi ha
experiències positives, fins i tot amb empreses spin-off que sorgeixen de projectes
d'investigació. A Alemanya, per exemple, és un model molt habitual la col·laboració
entre universitat i empresa en els doctorats. Però, òbviament, aquesta col·laboració ha
de tenir un nexe d'unió: l'activitat de recerca.
”També és cert que els doctorands són ja titulats i la figura idònia aplicable per a la seva
vinculació amb una empresa seria, com a màxim, la d'un contracte laboral i no una beca
de pràctiques. Però, d'altra banda, l'actual conjuntura laboral i de restriccions en el
nombre de beques predoctorals o de contractes de recerca en els departaments fa que
alguns dels nostres doctorands vegin les beques de col·laboració dins de la mateixa
universitat com una manera de poder tenir uns recursos mínims que els permetin
continuar completant la seva formació. No obstant això, la possibilitat d'accés a beques
de col·laboració la tenim tancada per als doctorands.
”La nostra normativa de beques de col·laboració impedeix que un doctorand pugui optar
a beques que s'ofereixen, per exemple, per col·laborar en les biblioteques dels centres, a
les aules d'informàtica o les beques de suport a unitats administratives de la universitat.
I és cap aquí on va adreçada especialment la meva pregunta. Disculpeu-me per un
preàmbul tan llarg, però m'agradaria saber si en les vostres universitats han sorgit
problemes amb accés a beques de pràctiques i de col·laboració per part d'estudiants de
doctorat i si les vostres normatives són tan estrictes com la nostra.
”En les queixes que he tingut, els doctorands s'acullen al Reial Decret 592/2014, d’11
de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris. L'article 2 d'aquest RD determina la naturalesa formativa de les pràctiques,
la possibilitat de fer-les en institucions externes o en la mateixa universitat, i que no es
derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral. Però, en l'article 8, es
diu literalment:
”Article 8. Destinataris de les pràctiques i requisits per a la seva realització.
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1. Poden fer pràctiques acadèmiques externes:
a) Els estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per la Universitat o pels
centres que hi estan adscrits [...].
”I és d’això que es queixen els estudiants que he rebut: la seva exclusió per optar a
beques de col·laboració i que està recollida a la nostra normativa interna aprovada pel
Consell de Govern. En fi, que espero que em pugueu ajudar a aclarir si són raonables o
no aquestes exclusions. Disculpeu-me per haver-me allargat tant”.
El dia 7 d’abril del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes d’abril.
El dia 14 d’abril del 2015 ens envien la consulta següent: “M'agradaria conèixer les
vostres experiències o la vostra opinió amb relació a una situació nova que se m'ha
plantejat la setmana passada. Es tracta de l'arribada, via correu electrònic, d'una petició
formulada a través de ‘change.org’, plataforma amb seu a San Francisco –que
m'imagino que coneixeu–, i que es presenta dient: ‘A change.org, 'decisió macers', s’hi
connecten directament persones com tu, de tot el món, per resoldre problemes. Responlos, perquè les persones que han signat sàpiguen que les escoltes i explica'ls si estàs
d'acord amb el que pregunten o demana'ls més informació. La petició, que té per objecte
l'ampliació dels horaris de les biblioteques, però que en el futur pot referir-se a
qualsevol altre assumpte, es dirigeix al rector de la Universitat i al síndic.
”Se us ha plantejat aquesta situació? Davant aquesta via de queixa o petició pot pensarse que la resposta ha de ser recórrer al formalisme de les maneres tradicionals de
plantejament, i així en la nostra Universitat s'informa que ‘La formulació d'una queixa
requereix la identificació de la persona interessada, amb les seves dades personals i
universitàries’, cosa que no passa del tot amb les peticions via change.org, que no
exclouen la possibilitat de participació de persones alienes a la comunitat universitària.
Davant d'això, una possibilitat seria la d'entendre que a la petició feta mitjançant
change.org només hauria de respondre la mateixa universitat, i que la sindicatura o
defensoria se n’hauria de quedar al marge, tot i que la petició es dirigeix també al nostre
òrgan.
”De tota manera, la mateixa universitat diu que, no obstant això, ‘per obtenir la
informació, l'orientació i el seguiment d'actuacions, les persones interessades poden
posar-se en contacte amb la Sindicatura de Greuges per qualsevol sistema de
comunicació: entrevista personal o telefònica, petició per escrit en qualsevol registre
d'entrada de l'administració universitària, per fax, o per correu ordinari o electrònic’,
vies utilitzades habitualment. Malgrat que hi ha vies de sobres perquè els membres de la
comunitat universitària puguin plantejar les seves peticions d'informació o orientació i
les seves queixes, crec que seria mal vist que no s'atenguessin (parlo òbviament de ser
ateses, no que necessàriament s'obtingui el que es demana) les que arriben per fórmules
com la que comento, que té un atractiu afegit per als sol·licitants com és que es pot
obtenir una difusió molt més gran i suport social (la sol·licitud concreta a la qual em
refereixo ja ha arribat als mitjans de comunicació).
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”És necessari distingir entre la reivindicació d'un col·lectiu o una petició individual que
pot obtenir un suport social, del que són peticions o queixes estrictament individuals,
per a les quals el mateix sol·licitant busca la major discreció; però entenc que hem
d'assumir noves situacions, com les que es plantegin via change.org o mitjançant altres
instruments de comunicació social, motiu pel qual seria desitjable establir uns criteris
més o menys homogenis procurant que es faciliti l'objectiu de defensa dels drets dels
membres de la comunitat universitària, propis de la nostra funció, mantenint el marc
d'actuació que ens ve donat (àmbit estrictament universitari; reserva o discreció;
protecció de dades; persecució de l'objectiu a través de la mediació i de la transacció;
formulació de recomanacions com a forma d'intervenció quan les de mediació o
transaccionals no resulten possibles, etc.). Una possibilitat seria –i penso en veu alta– la
que el síndic o defensor contestés convidant els membres de la comunitat universitària
signants de la petició a change.org a dirigir una sol·licitud formal en la qual
s'identifiquessin degudament i, a partir d'això, iniciar les actuacions pròpies de la nostra
funció, per exemple.
”Perdoneu la pallissa i les precipitades reflexions anteriors que, de segur, maduraran
amb les vostres aportacions”.
El dia 20 d’abril del 2015 ens arriba la consulta següent: “Tinc una reclamació d'una
plaça d’ajudant doctor. Us en faig saber els antecedents:
”–Concursant: de nacionalitat espanyola.
”–Estudis a la Facultat de Ciències de la Universitat de Ginebra (Suïssa). Diploma de
Bioquímica (novembre de 1987). Té un document que diu que equival a 240 crèdits
ECTS i al màster en Ciències/Maîtresse universitària. Títol no homologat pel Ministeri.
”–Títol de doctor en la mateixa universitat (maig de 1991). Homologat per la
Universitat Complutense de Madrid, i promociona el 16 de juliol del 2012.
”–Avaluació positiva de l'ANECA el 22 de juny del 2012 com ajudant doctor, en què
indica que ‘atès que el títol de doctor no és troba homologat/reconegut a Espanya,
aquesta avaluació no té efectes fins al dia següent a l'obtenció de la credencial
d'homologació/reconeixement. Segons el RD 309/2005 de 18 març, pel qual es modifica
el RD 285/2004 de 20 de febrer (secció IV. Homologació de títols i graus acadèmics de
postgrau), article 22 bis i article 22 tercer.
–”Es presenta a la UPM a una plaça d'ajudant doctor, amb dedicació a temps complet al
Departament de Salut i Rendiment Humà. Plaça que li és adjudicada com a concursant
en primer lloc. En el moment de la signatura del contracte es detecta que incompleix un
requisit de la convocatòria, del punt E: ‘Tenir la titulació exigida, certificació supletòria
o document acreditatiu d'estar en condicions de tenir el títol, després d'haver abonat els
drets d'expedició o de la respectiva acreditació i títol de grau/llicenciat homologat en el
cas de títols estrangers’.
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”És cert que no té homologat el títol de llicenciatura obtingut a la Universitat de
Ginebra (Suïssa) el 1987 i, per tant, la plaça s'adjudica definitivament a la persona que
ocupava el segon lloc en l'ordre de prelació del concurs.
”Evidentment, acudeix a l'oficina i em sorgeix el dubte, i per això m’adreço a vosaltres.
És possible que la convocatòria estigués mal redactada i que estiguem posant una
clàusula que no procedeixi, ja que els requisits per a la plaça són l'acreditació d'ajudant
doctor, i aquesta sí que la té.
”Estic segura que la resposta és senzilla, però... Aquí sembla que tothom ho té molt clar,
però per a mi no ho és tant.
”Una salutació, i gràcies per la vostra col·laboració”.
El dia 21 d’abril del 2015 ens arriba la informació següent: “Us informo, que donada
la repercussió social que genera el greu problema de les quintades a la Universitat,
aquest curs m'he proposat crear un fòrum de debat sobre aquestes conductes que tants
problemes causen en les universitats públiques en general, amb la finalitat que, des dels
diferents àmbits en què aquest problema desplega els seus efectes —universitari i
col·legial, psicològic, social, legislatiu, jurídic i d'ordre públic, entre d'altres—,
reconeguts experts en cadascuna de les matèries indicades comparteixin els seus
coneixements i punts de vista, per configurar així una visió conjunta i global del
fenomen de les quintades, i de les greus conseqüències generades per la seva pràctica,
així com dels mecanismes de prevenció i de control més eficaços. Tot això, amb el
principal objectiu de contribuir a conèixer i a comprendre millor aquest problema i, per
tant, i com a conseqüència, a eradicar-lo a partir d’un major grau de consciència dels
seus efectes.
”Atès l’interès, el treball i l’impuls —que comparteixo—, de diferents organismes i
associacions, com el Consell de Col·legis Majors d'Espanya i l'associació No Més
Quintades, s'està visibilitzant més el problema i es contribueix a resoldre’l. En l'últim
trimestre de l'any passat el Ple del Senat va aprovar la primera Proposició no de Llei
contra les quintades universitàries, registrada a Espanya. Per aquest motiu, m'ha semblat
oportú convidar els presidents de les associacions anteriorment esmentades, així com
també els representants dels diferents grups parlamentaris al Senat signants d'aquesta
moció, perquè de primera mà puguin traslladar els seus coneixements i resultats del seu
treball als assistents al curs d'estiu Quintades, un Desafiament per a la Nostra Societat,
que amb l'objectiu de divulgar i donar a conèixer aquest tema a la comunitat
universitària i a la societat, dirigiré de l'1 al 3 de juliol al meravellós entorn natural i
històric de San Lorenzo del Escorial.
”D'aquesta manera, un cop duta a terme la presentació oficial dels cursos d'estiu
Complutense 2015, al Paranimf de la Universitat Complutense, el dia 16 d'abril, voldria
fer-vos arribar en un document adjunt el programa oficial del curs concret abans
esmentat; alhora, us envio, per si fos del vostre interès, l'enllaç en el qual podreu trobar
molta informació sobre els cursos d'estiu Complutense 2015, i més concretament sobre
els diferents sistemes de matriculació, entre els quals es troba la concessió de beques (la
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data límit de sol·licitud finalitza el 29 de maig), i l’assistència com a resident o bé com a
oient”.
El dia 21 d’abril del 2015 ens arriba la informació següent: “Em plau anunciar-vos
que, amb data 20 d'abril, he assumit el càrrec de president de la Xarxa Vives
d'Universitats per als propers sis mesos. 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; Francisco J. Mora Mas,
vicepresident tercer i rector de la Universitat Politècnica de València, i Sergi Bonet
Marull, vicepresident quart i rector de la Universitat de Girona. Us convido a continuar
treballant per fer de la Xarxa Vives el referent de l'actuació conjunta de les nostres
universitats.
”Aprofito aquest missatge per posar-me al vostre servei i per testimoniar-vos la meva
consideració.
”Rebeu una salutació cordial”.
El dia 27 d’abril del 2015, una defensora ens fa la consulta següent: “Benvolguts
amics, torno a la càrrega amb una consulta sobre els sexennis. És probable que hàgim
tingut aquesta conversa alguna vegada, però no recordo en particular que fos aquest el
cas concret.
”S'ha dirigit a la nostra oficina una professora que va sol·licitar el seu tercer sexenni el
2013. Va obtenir una avaluació negativa i va començar un procés de reclamació que, a
dia d'avui, no ha acabat ja que no ha tingut encara resposta per part de la CNEAI. El fet
de tenir aquest tram en vies de reclamació li impedeix, segons que sembla, sol·licitar-ho
en les convocatòries següents; però passa que, d'aquesta manera, els seus sexennis
anteriors ‘han mort’ i, per tant, la Universitat li reclama la docència estipulada per a
professors que no comptin amb un sexenni ‘viu’.
”El vicerector m'ha explicat que, com és lògic, mentre no tingui resposta a la seva
reclamació no es pot considerar que hi hagi algun canvi respecte a l'avaluació negativa
del 2013; no obstant això, i aquesta és la consulta que us dirigeixo, em sembla que el fet
de reclamar hauria de posar en suspens, crec jo, l'aplicació d'aquestes mesures. No us
sembla? (I més tenint en compte que és una professora que estava demanant el seu
tercer sexenni). Una altra cosa és que, des del punt de vista administratiu, es pugui fer o
no. Què en penseu vosaltres? Gràcies a tothom per la vostra paciència i una abraçada
ben forta”.
El dia 30 d’abril del 2015 ens arriba la consulta següent: “Benvolguts i benvolgudes
col·legues, us molesto un minut amb una pregunta, però necessito ajuda perquè estic
una mica perduda. He rebut una queixa d'un professor titular d'enginyeria al qual el seu
director de Departament —també d'enginyeria— no li permet que estampin el segell del
Departament en una carta aval que li ha demanat un alumne per poder matricular-se el
proper curs en una universitat anglesa.
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”La resposta del director del Departament ha estat molt escarida: ‘no procedeix’ (les
negretes són originals). En el fons, el que hi ha és una dolentíssima relació personal
entre tots dos i ja està, i em tocarà entrar en aquest espinós problema. Tractar les
situacions d'assetjament sempre em resulten complicades, i em seria més fàcil intentar
anar desmuntant cada problema que pot haver-se identificat, que ‘l'assetjament’ in
totum. Així que vull saber si el director del Departament pot negar-se que es posi el
segell del Departament en aquest cas.
”He estat buscant a la meva universitat algun reglament en què s'estableixi quins
documents han d'anar acompanyats pels segells oficials, i no he trobat res. Però,
sorpresa, he fet aquesta recerca en el conjunt de l'ordenament jurídic i tampoc he tingut
sort: la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú guarda silenci sobre
aquesta qüestió, i l'únic que he trobat ha estat una ‘pista’ a la Llei 11/2007 sobre l'ús de
la signatura electrònica. De la lectura es dedueix que correspon a cada administració
pública determinar els supòsits i els tràmits en què el segell de l'òrgan pot ser aplicat.
Davant la falta de regulació normativa, segons l'article 1.3 del Codi Civil cal atendre el
costum que és font subsidiària de l'ordenament jurídic, i aquí és on sóc: al marge ja dels
documents oficials del Departament, que són els que signa el secretari amb el vistiplau
del director, veient quins altres documents poden anar acompanyats del segell. En
aquest sentit, en el meu departament les cartes aval que surten signades van amb segell
o no segons la diligència que li posi el signant de l'escrit en baixar a la secretaria i
buscar el segell, en la mesura que es parteix de la bona voluntat i de la contribució a un
fi comú (el progrés de la Universitat de Cadis amb caràcter general) dels qui formem
part de la nostra comunitat. En qualsevol cas, que ens demanin el nostre aval (més a la
meva universitat, que té la seva autoestima pel terra últimament per les acusacions sobre
corrupció) hauria de ser considerat un honor, no pas un problema.
”Davant el ‘no procedeix’ per resposta, li he preguntat al mateix director del
Departament per què no procedeix estampar el segell en aquest cas: a veure què em diu.
Potser em sorprèn i ha tingut més sort que jo en la recerca d’aquesta pista (encara que
em temo que en aquest ‘no procedeix’ hi ha més visceralitat que no pas una altra
cosa...).
”Però al final de tot això hauré de fer una recomanació al director del Departament
relativa a la flexibilitat i a la contribució a fins comuns. Però no sé si també hauria de
fer una recomanació a l'Oficina de Revisió Normativa sobre la necessitat de regular
aquesta qüestió. Per això, volia saber si: a) en les vostres universitats hi ha algun
reglament que normalitzi l'ús dels segells oficials. En el seu defecte, si en poden fer ús a
més del director o del secretari un altre professor del Departament. A veure si heu tingut
un cas similar. Disculpeu aquest ‘discurs’ a 30 d'abril, quan estem a punt de començar a
gaudir d'aquest pont gairebé d'estiu”.
El dia 5 de maig del 2015 ens arriba la consulta següent: “Volia fer un sondeig per
veure com està aquest tema a les vostres universitats: en les antigues titulacions els
estudiants que obtenien el premi extraordinari de fi de carrera tenien dos drets recollits
en les corresponents regulacions nacionals:
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1. A l'anvers del seu títol de llicenciat, enginyer, diplomat...
2. El d’exempció de les taxes d'expedició del títol.
”El cas és que amb la definició de les noves titulacions de grau (RD 1393/2007) es van
eliminar de forma expressa aquestes dues possibilitats en la normativa oficial. Ni al
Reial Decret 1393/2007, ni al Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de
títols universitaris oficials, s'indica res sobre aquesta possibilitat de reflectir-se en el
títol, ni sobre la possible exempció de taxes d'expedició del títol.
”La meva universitat va consultar-ho al Ministeri i la seva resposta va ser que en els
graus els premis extraordinaris NO poden figurar en el títol però SÍ al Suplement
Europeu al Títol. Fins aquí sembla que no hi ha cap dubte; però respecte a l'exempció de
taxes d'expedició del títol, el Ministeri no ens en va dir res. A la Universitat s'interpreta
que, en no tenir ja cobertura legal, ja no es pot aplicar aquesta exempció en els graus.
”El nostre Decret de preus públics no té tampoc res sobre això”.
El dia 6 de maig del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes de maig.
El dia 6 de maig del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ens fa
arribar dues cartes: una adreçada a la síndica sortint, Dra. Paz Battaner, i una altra per al
nou síndic, Dr. Josep Maria Casasús.
El dia 7 de maig del 2015 ens arriba una informació que deixem en llengua castellana:
“Queridos compañeros: Os envío esta declaración de los Decanos de Letras de las
Universidades. Me parece excelente. Si aumentan las declaraciones de este tipo y las
acciones que lo reivindiquen, bien podríamos revertir esta infausta e injusta situación de
nuestras Universidades. Nunca hay que perder la esperanza. Tras la derrota viene la
victoria, aunque no sea segura.
______________________________________________________________________
DECLARACIÓN DE LA XXIII CONFERENCIA NACIONAL DE DECANATOS DE
LETRAS
_____________________________________________________________________
”Las Decanas y Decanos de las Facultades de Artes y Humanidades del conjunto del
Estado español, reunidos en asamblea los días 20 y 21 de marzo de 2015, en la XXIII
Conferencia de Decanatos de Letras, decidimos unánimemente manifestar con toda
contundencia nuestra inquietud por el deterioro de las Universidades públicas en la
docencia, la investigación y la gestión y nuestro firme compromiso de luchar por
defender el papel que la enseñanza de las Humanidades tiene en la sociedad y en el
momento actual. Como responsables de una parte importante de la gestión que se realiza
en las Universidades y como miembros de la comunidad universitaria española,
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hacemos pública la que, unánimemente,
DECLARACIÓN DE SALAMANCA.

hemos

decidido

denominar

”1º) Demandamos un compromiso en la defensa de la Universidad pública y
expresamos nuestra oposición a la tendencia, cada vez más frecuente, a la
externalización y privatización de la gestión, basándose en la falsa pretensión de
eficacia y rentabilidad de este sistema y estableciendo una sinuosa, persistente y falsa
dicotomía entre lo público, sinónimo de ineficacia, y lo privado, de rentabilidad y
eficacia.
”2º) Demandamos la equiparación de los presupuestos de educación e investigación a la
media de la Unión Europea, ya que la reducción continuada de las asignaciones
presupuestarias a las universidades públicas y la constante incertidumbre en esta materia
han mermado la capacidad de actuación y han impedido una gestión adecuada.
”3º) Demandamos un adecuado relevo generacional entre el profesorado, frente a las
políticas de recortes de estos últimos años que han supuesto la marcha de numerosos
profesores de la universidad pública por jubilaciones o por falta de perspectivas de
promoción. Las tasas de reposición se han convertido en un instrumento encubierto
orientado únicamente a la reducción del gasto, que conducirá inevitablemente a medio y
largo plazo a la desaparición de centros y de titulaciones ante la falta de profesores. Por
otra parte, esta política ha impedido la incorporación adecuada de profesorado en
formación, siendo sustituido por una mano de obra precaria y barata, y ha cercenado la
promoción de los docentes, acabando, de hecho, con la carrera académica.
”4º) Demandamos una dedicación similar de todo el Personal Docente e Investigador a
tiempo completo en las universidades públicas. Esto implica la derogación del artículo
2.a y b. del Real Decreto 14/2012, y el reconocimiento de la actividad investigadora a
los solos efectos económicos, según el R.D. 1086/1989, pues la situación actual de la
valoración de la investigación a través de los llamados sexenios o tramos de
investigación es un fenómeno anómalo prácticamente en toda Europa y, más que
contribuir al incremento cuantitativo y cualitativo de la producción científica en España,
ha convertido la investigación en una tarea predominantemente formal, donde los
indicios de calidad y los índices de impacto –muchas veces manipulados o dirigidos–
han sustituido a la libre investigación y a la originalidad y han desterrado los contenidos
y las tesis consistentes, que son los elementos que caracterizan al verdadero
conocimiento científico. Por otra parte, este sistema ha creado frustración por muchas
valoraciones incomprensibles, poco objetivas o rigurosas en demasía, sobre todo en las
áreas de Artes y Humanidades, donde se imponen criterios valorativos aptos sólo para
otros campos científicos.
”5º) Demandamos la suspensión, por parte del Gobierno de España, del Real Decreto
43/2015, y, de no ser así, no llevarlo a efecto por parte de las universidades, en lo
relativo a la posible estructuración de las enseñanzas universitarias en grados de tres
años y másteres de dos años. Nuestra exigencia se basa en que los motivos que
sustentan este Real Decreto son falaces y suponen, una vez más, un atentado contra la
enseñanza universitaria pública. Dicho Real Decreto se ha realizado en un contexto en
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el que todavía se están acreditando los actuales grados sin tiempo apenas para efectuar
un diagnóstico y una evaluación consistente de los planes de estudio vigentes; no ha
tenido en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria en su conjunto; altera las
competencias actuales de grados y títulos; no contempla la posibilidad de que se cuente
con másteres adecuados; encarece los estudios, vulnerando con ello la igualdad de
oportunidades al no garantizar la posibilidad de cursarlos a todo el alumnado; plantea
problemas técnicos de reconocimiento de créditos y, sobre todo, degrada, el nivel de la
enseñanza universitaria.
”6º) Demandamos la equiparación de las tasas universitarias de grado y máster entre sí y
entre las diferentes Comunidades Autónomas, y la dotación del número necesario de
becas con la cuantía justa para evitar la quiebra del derecho constitucional a la igualdad
de oportunidades.
”7º) Demandamos que cesen los excesos de intervencionismo de las Comunidades
Autónomas y del Gobierno de la nación en la Universidad, retomando el genuino
significado de autonomía universitaria que el artículo 27, 10, de la Constitución
Española confiere a la Universidad.
”8º) Demandamos el cese de la burocratización creciente de la labor universitaria, que
agobia la gestión de los centros universitarios y que ha incidido en un incremento
desmesurado de las tareas administrativas del P.D.I., en detrimento de las docentes e
investigadoras.
”9º) Demandamos un cambio sustancial de la situación del Personal de Administración
y Servicios de la Universidad, que también ha ido disminuyendo de manera alarmante,
mientras que se incrementaban las tareas administrativas. Esta circunstancia ha
repercutido en el retraso de las gestiones y en el deterioro de la calidad del servicio
público, además de crear un clima de descontento y de desmotivación en este colectivo.
Es, por ello, imprescindible y urgente dotar a las unidades administrativas de los
Centros, fundamentalmente, de personal suficiente y cualificado y de medios técnicos
adecuados.
”10º) Demandamos un compromiso de diálogo y voluntad de alcanzar consensos entre
todos los actores del sistema universitario español para cualquier modificación
sustancial o estructural que le pueda afectar. Los Decanos de Artes y Humanidades
abogamos por un pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas que confiera
solidez y continuidad al ámbito formativo universitario y que mantenga, respetando la
diversidad, unos rasgos/requisitos mínimos homogéneos para las titulaciones,
independientemente de los centros y Comunidades Autónomas donde se impartan.
”En Salamanca, a 21 de marzo de 2015”.
El dia 20 de maig del 2015, rebem la segona circular del 2015 de la CEDU amb
informació d’interès per a tots els síndics que hi estan associats.
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El dia 21 de maig del 2015 ens arriba la sol·licitud següent: “Benvolguts companys i
companyes, estic preparant l'informe anual, i hi ha una qüestió que m'agradaria sotmetre
a reflexió. Es tracta de la consideració de la tasca d'investigació a l'hora de fer els
repartiments de tasques docents anuals, el famós POD. M'agradaria conèixer el
tractament que es dóna a la investigació en les vostres universitats: si no es preveu, si es
preveu i, en aquest cas, què es preveu, i si hi ha una normativa/orientació sobre això per
als departaments. Com sempre, gràcies pel vostre ajut”.
El dia 21 de maig del 2015, un síndic sol·licita ajut en el tema següent: “Estic redactant
una recomanació d'ofici perquè s’elimini la incompatibilitat d'assignatures perquè tots
els anys em trobo amb alumnes que han aprovat l'assignatura suposadament
incompatible sense haver superat la ‘clau’ i han de pagar segona matrícula
exclusivament perquè el professor que el va examinar, i que li guarda la nota, la pugui
reflectir en una acta. A la meva universitat només es pot reflectir en acta la nota de
l'assignatura incompatible si s'ha aprovat la ‘clau’ en una convocatòria anterior. A mi
em sembla més raonable advertir de les dificultats per superar una assignatura si no s'ha
superat una altra prèviament que establir incompatibilitats.
”La meva recomanació parteix també de considerar que el fet que es pugui superar una
assignatura incompatible sense superar l'anterior es pot deure al fet que no són
acadèmicament incompatibles (no cal haver adquirit els coneixements o les
competències de la primera per poder superar la segona) o que el professor de
l'assignatura situada en primer lloc és més exigent en la qualificació o al fet que la
diferència entre obtenir un 4,5 o un 5 com a qualificació és determinant per superar
l'assignatura ‘clau’, però és perfectament possible que els dos alumnes hagin adquirit un
nivell de competències suficient per poder superar l'assignatura incompatible.
”Us agrairia que em diguéssiu si a la vostra universitat hi ha assignatures incompatibles
i, en aquest cas, si s'estableix només la limitació a examinar-se o si no és possible
matricular-se de la incompatible fins a superar la ‘clau’.
”També m'agradaria saber si heu presentat alguna recomanació sobre aquest assumpte;
si fos així, us agrairia que me la féssiu arribar”.
El dia 21 de maig del 2015, el secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats ens
fa arribar la invitació oficial a la propera trobada: “Us adjuntem una carta d'invitació a
la VIII Trobada de Síndics de Greuges, defensors i mediadors universitaris de la Xarxa
Vives, que tindrà lloc els dies 2 i 3 de juliol a la Universitat Politècnica de València”.
Signada pel president de la Xarxa en aquest moment, rector de la Universitat Oberta de
Catalunya, Dr. Josep A. Planell, i pel síndic que organitza la Trobada, Dr. Manuel
López Pellicer.
El dia 28 de maig del 2015 ens arriba la informació següent: “L’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT) organitza una jornada per tractar de la importància de la
privacitat en les solucions tecnològiques al voltant de les ciutats intel·ligents, ja que l’ús
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massiu de les dades personals planteja tota una sèrie de reptes per als gestors de les
ciutats, en relació amb la protecció de la informació dels ciutadans.
”L’objectiu és que diferents agents implicats, com ajuntaments, sector públic i privat
vinculat a desenvolupaments d’experiències Smart City, experts en protecció de la
informació, entre d’altres, puguin compartir experiències i plantejar solucions per
contribuir a la millora del desplegament de les Smart Cities, des de la perspectiva de la
protecció de dades personals”.
El dia 4 de juny del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes de juny.
El dia 8 de juny del 2015 l’Oficina Antifrau de Catalunya ens informa que,
conjuntament amb el Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo a
Barcelona (CUIMPB), organitza el curs Finançament de Partits i de Campanyes. Altres
Finançaments Tòxics.
El dia 9 de juny del 2015, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ens
comunica que organitza una jornada per tractar de la importància de la privacitat en les
solucions tecnològiques al voltant de les ciutats intel·ligents, ja que l’ús massiu de les
dades personals planteja tota una sèrie de reptes per als gestors de les ciutats, en relació
amb la protecció de la informació dels ciutadans.
El dia 12 de juny del 2015 arriba el Butlletí de la Xarxa Vives d’Universitats.
El dia 14 de juny del 2015 ens envien el següent: “Tenim el plaer de convidar-lo a una
jornada sobre electrosensibilitat i camps electromagnètics que tindrà lloc a l'Oficina del
Parlament Europeu a Madrid el proper divendres 26 de juny del 2015. Igualment li
agraïm que faci extensiva aquesta invitació tant al si de la Conferència Estatal de
Defensors Universitaris com de la comunitat universitària de Múrcia”.
El dia 15 de juny del 2015 arriba una invitació del president de la Xarxa Vives per
assistir a l’acte de cloenda del curs acadèmic 2014-2015, que tindrà lloc el proper 10 de
juliol a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya a Castelldefels (Baix Llobregat).
L'acte inclourà l'homenatge de les 21 universitats a Pilar Bayer i Antoni Miró.
El dia 16 de juny del 2015 ens fan la consulta següent: “A la nostra oficina ha entrat
una queixa del personal d'administració i serveis que ens agradaria compartir amb
vosaltres per veure si en les vostres universitats disposeu de més informació que ens
ajudi a resoldre aquest cas.
”La queixa es refereix al cobrament del complement de productivitat d'aquest col·lectiu
(PAS). En relació amb aquest complement, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic indica en
el seu article 24 c que s'ha de retribuir ‘el grau d'interès, iniciativa o esforç amb què el
funcionari ocupa el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts’, sense especificar
res, i la Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública indica en el seu
article 23.3 c que ‘retribuirà l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i d’interès o
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iniciativa amb què el funcionari desenvolupa el seu treball’, igual que la nostra Llei
1/1986 de la funció pública de la Comunitat de Madrid.
”A la universitat el complement de productivitat també es troba regulat mitjançant
l'acord de condicions de treball del personal funcionari d'administració i serveis, que
indica que els llocs, les jornades de treball dels quals s'exerceixen en règim de jornada
partida, comporten la percepció del complement de productivitat, i aquest complement
està desglossat en les seves quanties segons el nivell de lloc de treball ocupat pel
funcionari, des del nivell 14, mínim a la nostra universitat, amb un import aproximat
d'uns 300 euros mensuals, fins al nivell 30, amb l’import del voltant de 600 euros
mensuals.
”La queixa ve enfocada en el sentit que enlloc apareix reflectit el fet que la productivitat
hagi d'estar lligada al complement de destinació del funcionari, sinó a les tardes que es
treballin, i com que tot el personal fa dues tardes, el complement de productivitat hauria
de ser el mateix per a tothom, independentment del complement de destinació que un
tingui.
”La nostra pregunta, arribats en aquest punt, es troba a esbrinar si és legal vincular
aquest concepte retributiu (productivitat) al del lloc de treball o si, per una altra banda,
seria legal també la possibilitat d'unificar la productivitat tenint en compte el poc que hi
ha regulat sobre això. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic no ha estat desenvolupat a la
Comunitat de Madrid, però sabem que altres comunitats sí que tenen el seu
desenvolupament normatiu, motiu pel qual ens vindria molt bé saber què és el que s'està
fent en aquelles universitats que disposen de més informació.
”Disculpeu l'extensió de la qüestió plantejada, però us agraïm per endavant totes les
vostres aportacions per poder donar una resposta més ‘legal’ al que ens sol·licita el
nostre demandant. Moltes gràcies de nou a tothom. Una salutació molt cordial”.
El dia 1 de juliol del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes de juliol.
El dia 2 de juliol del 2015, per segona vegada, ens arriba la invitació de la Xarxa Vives
d’Universitats a l’acte de cloenda del curs acadèmic 2014-2015 de les universitats de la
Xarxa. “Per indicació del president de la Xarxa Vives us fem arribar una invitació a
l’acte de cloenda del curs acadèmic 2014-2015, que tindrà lloc el proper 10 de juliol a la
seu de la Universitat Oberta de Catalunya a Castelldefels (Baix Llobregat). L'acte
inclourà l'homenatge de les 21 universitats a Pilar Bayer i Antoni Miró”.
El dia 14 de juliol del 2015, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades convida el
síndic a la jornada sobre “La reforma europea de protecció de dades”, que tindrà lloc el
dia 21 de juliol del 2015 al Col·legi d’Advocats de Barcelona.
El dia 15 de juliol del 2015 ens arriba la consulta següent: “Se'ns ha presentat un cas a
la Defensoria sobre el qual m'agradaria rebre la vostra opinió, casuística, normativa (si
n'hi ha), etc.
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”Cas: un alumne amb discapacitat ha sol·licitat ser admès a diversos màsters oficials.
Atès que els màsters per als quals ha sol·licitat plaça n’ofereixen un nombre molt limitat
perquè hi ha pràctiques clíniques, les sol·licituds s'ordenen per nota d'expedient
acadèmic. L'alumne amb discapacitat no té una mitjana d'expedient prou alta per
aconseguir plaça, de manera que no hi ha estat admès.
”Controvèrsia: l'alumne argumenta que l'Administració està obligada a tenir reserva de
places per a persones amb discapacitat. Per la seva banda, el Centre d'Estudis de
Postgrau diu que l'única normativa estatal que obliga les universitats a reservar plaça per
a estudiants amb discapacitat es refereix a grau i no a postgrau (Reial Decret 412/2014,
de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als
ensenyaments universitaris oficials de grau). Encara que l’Estatut de l'Estudiant
Universitari parla de la igualtat d'oportunitats i de la necessitat d'adaptació no curricular
per als alumnes amb discapacitat, no esmenta expressament que això s'ha de traduir en
una reserva de plaça, és a dir, en una quota específica per a persones discapacitades que,
de no cobrir-se, passaria a fase general.
”La Llei orgànica d'educació reserva de manera específica places per a formació
professional (art. 73), però no he trobat res semblant per a postgraus oficials.
”Moltes gràcies per endavant”.
El dia 17 de juliol del 2015 ens fan la consulta següent: “Estic pensant a participar
aquest curs en els seguicis acadèmics dels actes oficials, com una manera de visibilitzar
el defensor davant la comunitat universitària. Us agrairia que em diguéssiu si teniu
resolt el tema protocol·lari a la vostra universitat i on us situeu en el festeig acadèmic i
en la presidència de l'acte. Al meu entendre, s'ha de buscar una fórmula que reflecteixi
el rang de la nostra figura i, al mateix temps, la independència. Us prometo informarvos del resultat de la consulta”.
El dia 4 de setembre del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de setembre.
El dia 7 de setembre del 2015 ens fan arribar la informació següent: “En un document
adjunt, us faig arribar l'article ‘L'àmbit de la mediació, com a mecanisme
d’autocomposició de les parts en la resolució de conflictes, a la Universitat
Complutense de Madrid’, publicat recentment en el número 170 de la Revista Española
de Derecho Administrativo, relatiu a com es veu la figura del defensor universitari,
sobretot en les seves actuacions com a mediador, des del punt de vista de l'inspector en
cap de la Inspecció de Serveis de la Universitat Complutense, Sr. José Manuel
Barraques
Alonso.
”Considero que aquest article pot ser de gran interès, no només pel que fa a la institució
del defensor universitari i les seves competències i actuacions, sinó pel que fa a les
funcions de la Inspecció de Serveis de la Universitat Complutense, i la seva interacció
amb el defensor universitari en la resolució conjunta de conflictes.
Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una salutació cordial”.
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El dia 9 de setembre del 2015 ens fan la consulta següent: “Espero que la desconnexió
de les vacances us hagi servit per recarregar les piles. Vaig a ‘obrir el curs’ de les
consultes entre nosaltres. El cas me l’ha plantejat una noia colombiana que va venir a la
Universitat amb una beca predoctoral de dos anys que es va transformar en un contracte
pel mateix temps de durada. En aquests dos anys de contracte la Universitat, en la seva
nòmina, li va fer la retenció per la cotització a la desocupació (a més d'abonar la
Universitat la quota patronal corresponent a aquesta contingència). Quan la noia
finalitza el seu contracte i queda a l'atur sol·licita la prestació corresponent. Se li
comença a pagar, però al cap de poc temps li diuen que no té dret a aquesta prestació i li
demanen que torni el que li han abonat. Ella recorre i en una de les resolucions li diuen
que, d'acord amb la disposició 13 del RD 2393/2004, pel qual s'aprova el reglament de
la Llei orgànica 4/2000, ‘en les contractacions dels estrangers titulars de les
autoritzacions de treball, per a treballadors transfronterers, per a activitats de durada
determinada i per a estudiants, no es cotitza per la contingència de desocupació’.
Aquesta noia va tenir inicialment un permís d'estada a Espanya com a estudiant, que es
va ampliar quan va passar a la fase de contracte a un permís per treballar per compte
d'altri, per una durada determinada. La Gerència de la Universitat entén que sí que ha
actuat bé fent la cotització per desocupació d'aquesta noia. No obstant això, jo més aviat
crec el contrari, ja que he vist moltes referències als MIR extracomunitaris que han
perdut els seus judicis en intentar accedir a la desocupació, i els serveis sanitaris de les
comunitats autònomes que van contractar aquests MIR i van fer la cotització per
desocupació d'aquestes persones han hagut de retornar les quantitats. Agraeixo per
endavant les vostres aportacions”.
El dia 14 de setembre del 2014 ens arriba la consulta següent: “Espero que hagueu
tingut un bon estiu i que hagueu pogut descansar. També us desitjo un inici de curs
‘lleu’. Us escric en relació amb una consulta que m'ha fet una professora i que no m'han
sabut contestar des de les diferents instàncies de la Universitat –o, almenys, no amb una
resposta clara–. Aquesta professora m'indica que en la seva classe hi ha un familiar i,
encara que no me n’ha especificat el grau, m'ha preguntat quin tipus de mesures poden o
s'han de prendre en aquests casos. Jo tenia entès que l'assistència a classe no és
problema i que, si de cas, l'avaluació havia de fer-la un altre professor o professora. Heu
tingut consultes similars o coneixeu què s’ha de fer en aquests casos?”.
El dia 1 d’octubre del 2015 ens envien la informació següent: “Us recordem que des
de la Federació Nacional ASPAYM i ASPAYM Andalusia estem organitzant el I
Congrés Nacional sobre Seguretat Vial i Discapacitat, que se celebrarà a Sevilla els dies
22 i 23 d'octubre d'enguany, amb la finalitat de fer una tasca formativa i de
conscienciació social en matèria de prevenció d'accidents i seguretat viària. Aquest
congrés serà un fòrum nacional en què s'abordarà la prevenció d'accidents de trànsit i
l'atenció posterior a les víctimes. Està destinat a directius i a personal tècnic
d'associacions de persones amb lesió medul·lar, discapacitat física o víctimes
d'accidents de trànsit; advocats; membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat;
personal sociosanitari; personal docent i investigador de les disciplines següents: dret,
ciències polítiques, sociologia, psicologia i treball social; estudiants universitaris;
professionals procedents de companyies d'assegurances i empreses automobilístiques;
així com qualsevol persona interessada en el tema”.
108

El dia 2 d’octubre del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes d’octubre.
El dia 5 d’octubre del 2015 ens fan la consulta següent: “Ens agradaria saber si es
plantegen en les vostres oficines denúncies sobre conductes que puguin ser constitutives
d'assetjament, ja sigui per raó de sexe o laboral i quina és l'actuació del defensor
universitari. El protocol d'actuació davant l'assetjament preveu la figura del defensor
universitari en algun aspecte. Moltes gràcies per endavant per la vostra ajuda”.
El dia 13 d’octubre del 2015 ens fan arribar la informació següent: “Us informem que
Sevilla acull, els propers dies 22 i 23 d'octubre, el I Congrés Nacional sobre Seguretat
Vial i Discapacitat, organitzat per la Federació Nacional ASPAYM i ASPAYM
Andalusia.
El dia 16 d’octubre del 2015 ens pregunten el següent: “A l'espera de veure'ns aviat a
Madrid, i abusant del vostre temps i confiança, em permeto demanar-vos el parer i
consell sobre un cas que estic tramitant a la defensoria. Es tracta d'un professor que
acudeix a l'oficina ja que entén que s’han vulnerat els seus drets perquè ha sol·licitat a la
secretaria del seu departament un informe que acrediti la seva activitat docent durant un
seguit de cursos, amb la finalitat que sigui finalment certificat per la Secretaria General i
poder tramitar la seva acreditació a l'ANECA. El problema rau en el fet que l'esmentat
professor, durant els dos últims anys i al·legant disconformitat amb l'assignació docent
(té òbviament un conflicte), s'ha negat a signar la seva ‘declaració d'activitats docents’,
un document que remeten al rector els departaments i pel qual el professorat
(mitjançant signatura personal) declara acceptar les tasques docents assignades pel
departament responsable. Davant d'aquesta situació, i (diu el director) consultats els
vicerectorats corresponents, el secretari del departament contesta a la seva sol·licitud
amb un concís ‘no consta a la secretaria del departament [...] declaració signada de la
declaració d'activitats docents per a aquest acadèmic’. Conclusió: malgrat que ha
impartit les classes i que ha signat les actes (constatat), no obté l'informe de dos dels
cursos sol·licitats per no haver signat el seu compromís docent quan li va ser requerit.
Agraeixo la vostra, sempre, assenyada opinió”.
El dia 26 d’octubre del 2015, conviden el síndic des de l’APDCAT, per al 18 de
novembre, a un congrés al voltant del projecte “Menors, Internet i tecnologies. Créixer i
conviure en un món digital”, sobre l’ús responsable d’Internet i les xarxes socials, en el
qual al llarg del 2015 hi han participat més de 3.000 alumnes de secundària de
Catalunya.
El dia 5 de novembre del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de novembre.
El dia 2 de desembre del 2015, una defensora pregunta el següent: “Mitjançant aquest
correu volia preguntar-te si, a part de quatre universitats, n’hi ha alguna altra que compti
amb estudiants adjunts al defensor, i encara que no el tinguin, si compten amb alguna
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disposició específica en el seu Reglament sobre la representació de l'alumnat en la
plantilla de l'oficina”.
El dia 11 de desembre del 2015, un defensor fa la consulta següent: “Recorro un cop
més a la vostra experiència i ofici perquè m'assessoreu en una qüestió que ha arribat a la
nostra defensoria. Es tracta de les guies docents publicades a la web de la nostra
universitat. El cas es resumeix en el següent: una professora entén que hi ha hagut
‘plagi’ per part d'un altre professor de tota la programació, o almenys d’una part,
explicitada a la guia que ella mateixa va elaborar. I es pregunta si hi ha reglamentació
que protegeixi la innovació docent del professorat davant tal eventualitat, ja que
considera ‘el caràcter de propietat intel·lectual que tenen també les programacions
docents, especialment les que contenen components d'innovació educativa’. Sé que
abuso del vostre temps, però us demanaria que m’informéssiu de com està regulada
aquesta qüestió en les vostres universitats i l'opinió que us mereix el tema”.
El dia 14 de desembre del 2015, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de desembre.
El dia 18 de gener del 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de gener.
El dia 21 de gener del 2016, una defensora ens fa la consulta següent: “Benvolguts
companys, encara que ja ha avançat el mes, suposo que sóc a temps de desitjar-vos un
bon any 2016. Voldria demanar-vos que m’informeu si en les vostres universitats
assistiu al Consell de Govern i en qualitat de què. D'acord amb el nostre reglament, no
puc participar en els òrgans col·legiats, excepte en aquells dels quals sigui membre nat,
de manera que per assistir al Consell de Govern he de sol·licitar-ho prèviament i
justificar-ne el motiu, que ha d'estar sempre relacionat amb algun expedient que tingui
obert. No obstant això, tot i que he rebut l'acta de cada un dels consells de Govern,
últimament he comprovat que s'estan tractant temes que interessen a la defensoria en
general sobre el funcionament de la universitat. En aquest sentit, he manifestat al rector
el meu interès per assistir a totes les sessions, però en el Reglament de Consell de
Govern no es preveu la possibilitat que el rector m’hi convidi amb caràcter general a
totes. Per això em demana que ho sol·liciti per escrit amb els arguments que consideri
oportuns i, entre aquests, hi ha el d’informar sobre com funciona el tema en altres
universitats.
”Si sou tan amables, us demano que em contesteu com més aviat millor, ja que la meva
intenció és assistir, per descomptat sense veu i sense vot, a les properes sessions”.
El dia 22 de gener del 2016 ens arriba la consulta següent: “Hola a tothom, se m'acaba
de plantejar un cas per al qual sol·licito la vostra col·laboració. Una professora TEU
porta de baixa mèdica des de març del 2015. Aquesta setmana li acaben de donar d'alta
per llegir demà la seva tesi doctoral. Es veu que dilluns tornarà a agafar la baixa.
”La pregunta que ens plantegen els seus companys d'àrea, que han hagut d'assumir la
càrrega docent i que no donen crèdit al que està succeint, és si això és legal.
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El rerefons de l'assumpte sembla ser que la professora té cura del seu marit, que pateix
un càncer, inicialment terminal, i que per poder cuidar-lo li han donat la baixa.
El motiu de la incapacitat temporal no figura en el comunicat mèdic, però els seus
companys afirmen que la professora al·lega ‘depressió’. Al fil de la pregunta, em
plantejo si una persona en situació de baixa mèdica pot llegir la seva tesi doctoral.
Qualsevol comentari serà benvingut. Gràcies”.
El dia 3 de febrer del 2016 ens arriba la consulta següent: “A la meva universitat s'està
tramitant una nova normativa per presentar i defensar la tesi doctoral que, com podeu
apreciar a l'arxiu adjunt, en el seu article 2.4.E planteja, entre d'altres, el requisit
següent: com a acreditació de la qualitat de les tesis ordinàries, es presentarà com a
mínim una aportació relacionada amb la tesi doctoral que compleixi els criteris de la
Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) per al
reconeixement de trams de recerca en l'àrea de coneixement en la qual es fa la tesi
(article, capítol de llibre, llibre o monografia, patent, etc.). La data d'acceptació d'aquest
mèrit ha d'estar compresa dins el període en què l'alumne ha estat matriculat en els
estudis de doctorat. Aquest mèrit s'ha d'acompanyar d'una prova que compleix els
requisits de qualitat de la CNEAI (indexació del medi, qualitat de l'editorial, etc.).
”Són uns quants els que opinen que aquesta exigència potser sigui excessiva, sobretot si
considerem que el Reial Decret 99/2011, article 3.2, preveu que ‘La durada dels estudis
de doctorat serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des de l'admissió
del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral’ (si bé és cert que es
pot sol·licitar l’ampliació d'aquest termini a 1 + 1).
”M'agradaria comptar amb la vostra sempre assenyada opinió i saber si en les vostres
universitats es planteja algun requisit semblant”.
El dia 3 de febrer del 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’eButlletí del mes de febrer.
El dia 10 de febrer del 2016 ens fan la consulta següent: “La nostra universitat disposa
d'un arxiu digital per difondre el coneixement, on estan publicades les tesis doctorals,
entre altres materials, en PDF, i es pot accedir-hi lliurement sense cap tipus de restricció
des de cercadors com Google, Google Academics, Yahoo, Scirus, etc., i recol·lectors de
producció acadèmica nacional i internacional d'arxius oberts OAI com E-ciència,
DRRD, Recapte (REBIUN-FECYT), Driver, OAIster, etc.
”Hem tingut una consulta a l'oficina que considera que no és obligatori que la
informació estigui a lliure descàrrega de tots els usuaris de la xarxa. Pensa que pot ser
consultada però no descarregada i, possiblement, manipulada i plagiada amb absoluta
llibertat. Per això, m'agradaria saber quina és la vostra situació.
”1. Disposeu d'aquests repositoris de difusió del coneixement?
”2. Si és així, els documents són lliurement descarregats des de la xarxa?
111

”3. Hi ha algun tipus de limitació per a la descàrrega, IP de la universitat per exemple?
”Us agrairé els vostres comentaris. Rebeu una cordial salutació”.
El dia 1 de març del 2016 arriba la consulta següent: “Us agrairé que em doneu la
vostra opinió sobre un tema complicat. Un professor de Medicina em demana consell
davant la sol·licitud d'una alumna de no fer un examen de dissabte fins després de la
posta de sol per creences religioses i la seva possible col·lisió amb els drets dels
professors i la resta d'alumnes, i més quan la posta de sol està prevista per a aquest dia a
les 21.23 hores. Jo, respectant les seves creences, considero que hauria de ser el seu
pastor, rabí.... qui considerés la possibilitat d'eximir-la d'aquesta obligació; però no crec
que sigui factible. Heu tingut algun cas similar?”.
El dia 2 de març del 2016 ens pregunten el següent: “M'agradaria consultar sobre el
nombre de membres de tribunals de tesis doctorals. A la nostra universitat, fins fa poc,
els tribunals eren de cinc membres; però aquest any s'ha aprovat una norma segons la
qual poden ser de tres o de cinc, segons el que estableixin els equips de coordinació dels
programes de doctorat. El problema ha sorgit perquè un professor membre del Consell
de Govern ha plantejat que això pot produir greuges comparatius, perquè és més fàcil
tenir un cum laude amb tres que amb cinc membres. El vicerector contesta que no, que
la qualificació no pot dependre del nombre de membres d'un tribunal, sinó de la qualitat
de la tesi i del nivell del doctorand. Em veig en la necessitat de pronunciar-me a través
d'una recomanació, ja que el professor en qüestió m'ha sol·licitat intervenir-hi, i
m'agradaria saber com s'ha resolt en les vostres universitats: quants membres tenen els
tribunals? El nombre, és fix o flexible com a la nostra?”.
El dia 3 de març del 2016 ens pregunten el següent: “Us agrairia qualsevol tipus
d'informació que poguéssiu traslladar-me sobre com es protegeix en les vostres
universitats l'anonimat d'estudiants que després de patir violència de gènere intenten
refer la seva vida mirant per tots els mitjans de no ser localitzades pel seu agressor.
”Aquí van algunes reflexions sobre això, que m'agradaria contrastar amb les vostres per
intentar afrontar aquesta situació de la millor manera possible: tot i que la disposició
addicional vint-i-unena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, estableix que ‘No cal el consentiment dels
estudiants per publicar els resultats de les proves relacionades amb l'avaluació dels seus
coneixements i competències ni dels actes que resultin necessaris per a l'adequada
realització i seguiment de l'avaluació’, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, recull que ‘en els casos en què no sigui
necessari el consentiment de l'afectat per al tractament de les dades de caràcter personal,
i sempre que una llei no disposi el contrari, aquest pot oposar-se al seu tractament quan
hi hagi motius fundats i legítims relatius a una situació personal. En aquest supòsit, el
responsable del fitxer exclourà del tractament les dades relatives a l'afectat’ (art. 6.4), i
que ‘Els procediments per exercir el dret d'oposició, accés, així com els de rectificació i
cancel·lació han de ser establerts per reglament’ (art. 17.1). Entenc, doncs, que les
nostres universitats haurien de disposar d'algun protocol o procediment d'actuació per
112

donar cobertura a aquest tipus de situacions amb les majors garanties per a les persones
afectades, que han de poder acudir a les nostres aules amb la màxima seguretat i
assossec possibles. A la Universitat de la Corunya tenim un protocol per a la prevenció i
la protecció davant l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe; però no s’hi
preveu l'assumpte de com garantir l'anonimat de qui, després d'haver estat víctima de
violència de gènere, intenta refer la seva vida sense témer per ella, i per a això afronta
un canvi de domicili i d'universitat, tractant de no deixar rastres. En faltar un protocol o
un procediment automàtic, no només els centres on es donen aquests casos tracten
d'improvisar mesures que no sempre resulten efectives, sinó que, a més, pot donar-se el
cas que moltes persones afectades prefereixin córrer el risc de ser localitzades abans
d’haver de ventilar la seva desagradable situació personal, revivint-la davant moltes
persones i en diferents dependències. Les improvisacions poden portar a situacions
d'inquietud i de seriosos riscos, perquè incrementen les possibilitats que es produeixi
qualsevol descuit i que surtin a la llum documents amb la identitat (nom i/o DNI) de la
persona afectada: llista de notes publicades en algun tauler d'anuncis del centre o a la
plataforma informàtica d'accés per a tots els alumnes, relació d'estudiants que han
d'acudir en una data i a un lloc determinat per defensar el treball de fi de grau (TFG),
resultats d'una convocatòria pública de beques penjats a la web, etc. A més de demanar
als nostres col·legues juristes experts en la matèria la seva opinió sobre si seria o no
obligatori que les nostres universitats regulessin sobre el tema, us agrairia a tots que em
traslladéssiu qualsevol tipus d'informació o d’opinió i, especialment, que m’enviéssiu el
protocol o el reglament que, si escau, tingueu en la vostra universitat. Després de rebre
la vostra informació i/o documents, prepararé un petit resum i/o compendi, que us faré
arribar”.
El dia 4 de març del 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya ens envia l’e-Butlletí del
mes de març.
El dia 30 de març del 2016 ens fan la consulta següent: “Se m'ha presentat una situació
de conflicte en una aula, sobre la qual us demano opinió. Un professor s'adona que hi ha
diversos estudiants que graven les seves classes amb els mòbils. La reacció del
professor és comunicar-los que les seves classes no es poden gravar i, per garantir-ho,
han de deixar tots els dies al final de l'aula totes les motxilles, carpetes, mòbils, etc.
(com si d'un examen es tractés). Només s’hi permet prendre apunts (tot i que,
curiosament, per a això poden tenir un portàtil). Aquesta situació es dóna en un curs que
arrossega altres conflictes més seriosos, amb la qual cosa aquesta mesura el que fa és
afegir més tensió a la situació.
”He parlat amb el professor i em diu que adopta aquesta mesura perquè tem que es
manipulin les gravacions i que es facin servir per a mofa o similar. Li he preguntat per
què aquesta situació no es dóna en les altres assignatures; que pensi per què els
estudiantes volen gravar les seves classes i no les altres. Però no he aconseguit que
afronti aquest tema. Volia preguntar-vos si considereu que un professor pot prohibir
l'enregistrament de les seves classes, amb independència de la finalitat d'aquesta
gravació. Penso que les classes no són un acte ‘privat’ i que, si es fa un ús incorrecte
d'una d'aquestes gravacions, el que s’ha de fer és denunciar-ne aquest mal ús. Però no
sóc expert en aquestes arts i, per això, us sol·licito la vostra valoració”.
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El dia 31 de març del 2016, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’Informe
al Parlament 2015.
El dia 4 d’abril del 2016 ens arriba la consulta següent: “Aquest matí m'han presentat
un cas molt complicat en què hi ha un problema greu d'autoritat a l'aula (de 60-70
alumnes que hi assisteixen n’hi ha uns 20 que parlen i que molesten sistemàticament).
La professora els ha dit que legalment no pot fer-los fora de classe, amb la qual cosa els
ha enviat un correu en què els obliga a signar un annex en el qual es comprometen a
assistir a classe i a no parlar o molestar, i si algun molesta ella suspèn la docència
automàticament, perden l'opció d'avaluació contínua i no es poden presentar a la
primera convocatòria. A més, com que la professora deixarà de fer classes tots s’hauran
de preparar el temari amb la bibliografia recomanada.
”He de dir-vos també que aquesta professora no deixa anar a classe als qui no volen
l'opció d'avaluació contínua, ja que han de preparar el temari pel seu compte amb la
bibliografia. Les meves propostes a la delegada de curs eren que jo parlaria amb la
professora responsable;però no ha volgut perquè té por a represàlies de la professora (la
subdelegada ni ha volgut venir a la reunió). Tampoc ha volgut parlar amb el degà, ja que
fins on jo entenc si hi ha un problema a l'aula la professora hauria de recórrer al degà i,
si no ho fes, podria anar-hi la delegada. Però tampoc ha volgut ni que jo parli amb el
degà.
”Les meves preguntes són:
”Podem o no podem legalment fer fora un o diversos alumnes de classe?
”Es pot legalment deixar de fer classe a tothom perquè hi hagi alguns que molesten?
”Es pot obligar que signin un compromís d'aquest tipus?
”Es pot modificar la guia docent sense avisar el departament, el centre...?
”El meu sentit comú em diu que la resposta a les tres últimes preguntes hauria de ser no;
però per això us ho consulto, especialment als qui esteu versats en lleis, per saber si
coincideixen la legalitat i el sentit comú.
”Ja sé que sempre sou molt ràpids a contestar; però en aquest cas us agrairia la pressa
especialment, ja que la resposta signada dels alumnes els l'han requerida per a dijous”.
El dia 7 d’abril del 2016 ens arriba una consulta del Consell Interuniversitari de
Catalunya: “Atès que el Parlament va aprovar la Llei 11/ 2014, de 10 d’octubre, per
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
”Per tal de donar compliment a la Llei, i en el marc del pla interdepartamental de
polítiques LGBTI, la Direcció General d’Igualtat va instar la Secretaria del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC) en la seva funció d’instrument de coordinació del
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sistema universitari català l’elaboració del protocol. Com a pas previ, el CIC ha vist
oportú identificar les queixes i/o denúncies que s’hagin presentat en els darrers anys a la
Sindicatura de Greuges de les Universitats Catalanes. És amb aquest objectiu que us
trasllado la sol·licitud d’informació.
”Així doncs, espero les vostres notícies i us agraeixo per endavant l’atenció que pugueu
prestar a aquest tema en el vostre àmbit competencial”.
El dia 7 d’abril del 2016 el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar l’e-Butlletí
del mes d’abril.
El dia 11 d’abril del 2016 ens pregunten el següent: “Em dirigeixo a vosaltres amb una
consulta relativa a una estudiant que està en procés legal de canvi de sexe. Tot i que ha
començat el tractament mèdic, com sabeu el canvi de DNI arriba una mica més tard.
Mentre arriba, se'ns ha plantejat la consulta de si és possible que en el dia a dia a l'aula
(ja que en actes, evidentment, ha d'aparèixer encara amb el nom d’home) hi hagi algun
tipus de protocol (formal o informal, potser) perquè els seus professors poguessin
dirigir-s’hi naturalment, o si en les comunicacions de la universitat pogués aparèixer
amb el seu nom de dona (per exemple, al correu electrònic). Com podeu suposar, per a
l’estudiant és molt violenta una situació com l’actual.
”Volia consultar-vos si hi ha hagut casos similars en la vostra universitat i, si és així,
quin tipus d'actuacions s'han dut a terme referent a això. De la mateixa manera, si
poguéssiu orientar-me amb normativa, per exemple, em seria de gran ajuda per elaborar
un informe. Sé que és possible que en tot aquest cas ‘manin’ qüestions
administratives (i.e. legals); però crec que pot haver maneres de fer més naturals certes
situacions abans que ‘passi’ l'acceptació legal”.
El dia 20 d’abril del 2016 arriba la consulta següent: “Encara que a molts no us conec
perquè porto relativament poc de temps en el càrrec i, pel fet de ser una universitat
petita, molts dels problemes plantejats en el fòrum encara no els hem patit, m'atreveixo
a presentar una consulta sobre una situació que s'està començant a estudiar a la
universitat. A la Facultat d'Odontologia hi ha alguns estudiants de religió musulmana;
per això s'ha plantejat com a hipòtesi de treball la possibilitat que alguns d'ells es neguin
a atendre dones. Hipòtesi que, d'altra banda, ja s'ha fet realitat en el nord d'Europa.
Aquesta hipòtesi ha sorgit perquè ja hem tingut estudiants de confessió jueva que, per
temes religiosos, demanen no atendre la clínica odontològica els divendres a la tarda-nit.
Així, doncs, hem decidit avançar-nos al possible problema. La consulta és la següent:
saber si a alguna universitat amb molts més anys de funcionament se li ha plantejat
alguna situació semblant i com l'ha resolta. Moltes gràcies per la vostra atenció”.
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2.3. Assistència i participació en actes
2.3.1. Trobada anual de la Xarxa Vives d’Universitats

Participació del síndic de Greuges de la UPF a la VIII
Trobada dels Síndics de Greuges, Defensors i Mediadors
Universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats
Universitat Politècnica de València, 2 i 3 de juliol del 2015
La Universitat Politècnica de València (UPV) va ser la seu, el dijous 2 i el divendres
3 de juliol del 2015, de la VIII Trobada de Síndics de Greuges, Defensors i
Mediadors Universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats.
La jornada va comptar amb la participació de representants de les diferents universitats
de la regió Vives, que van tenir l’oportunitat d’analitzar la seva tasca i fer una reflexió
conjunta sobre els reptes que plantegen el present i el futur de les universitats. A les
jornades que formen la trobada, hi participen síndics, defensors i mediadors, així com el
personal de les oficines universitàries que els donen suport. Aquestes reunions les va
començar, Antoni Mirambell, síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona, amb la
primera trobada de síndics, defensors i mediadors universitaris.
L’any 2009 es van incorporar al pla d’actuació anual de la Xarxa Vives d’Universitats,
en el marc de les jornades universitàries del Fòrum Vives. Des d’aleshores i anualment,
les jornades se celebren a les diferents universitats de la regió Vives.
En aquesta activitat van participar un total de 28 representants d’11 universitats de la
Xarxa. Els assistents, procedents de les universitats d’Alacant, Barcelona, Girona,
Illes Balears, Internacional de Catalunya, Oberta de Catalunya, Politècnica de
Catalunya, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, València i Politècnica de València, van
encetar les activitats dijous, amb una visita al Campus Escultòric de la UPV, així com
a l’Agromuseu i a l’ermita de Vera.
Les sessions de treball van tenir lloc el divendres, al campus de la UPV, a la sala
d’actes del Rectorat.
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La primera sessió va ser introduïda per Vicent Castellano, secretari general de la
UPV, i es va centrar en el règim disciplinari en aquesta universitat en els darrers anys.
A la segona sessió, el vicerector de les Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions de la UPV, Vicent J. Botti, va introduir la utilització de recursos
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didàctics en l’educació. Les sessions van anar seguides d’un debat entre tots els
assistents.

A la cloenda de les activitats va participar Vicent J. Botti, juntament amb M. Rosa
Cerdà, coordinadora del Grup de Treball d’Igualtat de la Xarxa Vives i responsable
de la Unitat d’Igualtat de la UPV, i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa
Vives.
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2.3.2. Participació del síndic de Greuges de la
UPF a la XVIII Trobada Estatal de Defensors
Universitaris 2015
La Universitat Europea de Madrid ha acollit aquest any la XVIII Trobada Estatal
de Defensors Universitaris, els dies 4, 5 i 6 de novembre del 2015. Els membres
participants a la Conferència Estatal de Defensors Universitaris (CEDU) han posat
de manifest les seves preocupacions en l’àmbit de l’educació superior.
Les sancions disciplinàries i la seguretat jurídica, el sistema actual del treball de fi de
grau (TFG), l'agilitat en l'administració universitària i l'ètica i el dret en el panorama
universitari actual són els principals temes que es van abordar en la XVIII Trobada
Estatal de Defensors Universitaris. Celebrada a la Universitat Europea, ha comptat amb
representants de 47 universitats espanyoles, que van compartir la seva experiència i van
debatre sobre les qüestions clau que més preocupen la comunitat universitària.
La sessió inaugural, “Ètica i drets a la universitat del segle XXI”, va estar
protagonitzada pel professor de filosofia de la Universitat de Múrcia, Emilio Martínez
Navarro; el docent d'aquesta mateixa matèria i defensor a la Universitat de La Rioja,
José María Aguirre Oraá, i el professor titular de la Universitat Complutense, Carlos
Díaz Hernández. Durant la seva intervenció, Emilio Martínez ha assegurat que l'ètica,
en les diferents disciplines universitàries, aporta qualitat a la formació dels titulats: "La
considero essencial en qualsevol universitat que es preuï. Què es pot fer per
promocionar-la a les universitats del segle XXI? Elaborar un codi ètic i fer un seguiment
del seu compliment”.
Després de tres jornades de convenció, la CEDU ha destacat la necessitat de crear una
normativa de convivència entre el personal docent i investigador (PDI), el personal
d'administració i serveis (PAS) i els estudiants. Així mateix, s'ha proposat instar els
partits polítics que prenguin mesures perquè implantin un model universitari més efectiu
i que compleixin així el compromís adquirit el 2010.
El treball de fi de grau (TFG) també va ser tema de debat ja que, després de diversos
col·loquis, van concloure que actualment hi ha una manca de precisió de què és i quins
objectius persegueixen els TFG. D'aquesta manera, els participants en la Trobada van
afirmar que cal elaborar una guia docent en què quedi de manifest la tasca i el
compromís de docents i d’estudiants. A més, van assegurar que, independentment, cada
titulació ha d'aconseguir identificar les necessitats de la seva àrea de coneixement per
poder adaptar, de manera eficaç, els aspectes que s'han d'abordar en el TFG.
El comportament en l'àmbit universitari i la responsabilitat disciplinària de l'empleat
públic va ser un altre dels punts tractats durant aquesta trobada. Les conclusions en
aquest àmbit han estat unànimes sobre la necessitat de derogar el decret de 1984, que té
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com a objectiu fonamental elevar la qualitat docent i investigadora de la universitat i
actualitzar-se segons els nous temps.
El defensor universitari té el compromís de vetllar pels drets i les llibertats de tots els
membres de la comunitat universitària. Per això, la seva missió també implica recordar
el dret a la petició, recollit a la Constitució. El seu objectiu és aconseguir, tot i la
burocràcia, agilitat en l'administració universitària.

Nova presidència i Comissió Executiva de la CEDU
En el transcurs de la XVIII Trobada de la CEDU, celebrada a la Universitat Europea de
Madrid els dies 4, 5 i 6 de novembre del 2015 han tingut lloc les eleccions per renovarne la presidència i la Comissió Executiva. Com a resultat d’aquestes, les persones
elegides són:
President de la CEDU:
José Manuel Palazón Espinosa (Universitat de Múrcia)
Membres de la Comissió Executiva de la CEDU:
Àngel Cobo Ortega (Universitat de Cantàbria)
Carmen Jiménez Salcedo (Universitat de Còrdova)
Elena Battaner Moro (Universitat Rey Juan Carlos)
Elia Cambón Crespo (Universitat Europea de Madrid)
Francisco Ortega Santana (Universitat de Las Palmas de Gran Canaria)
Itziar Etxebarría Bilbao (Universitat del País Basc)
Joan Manuel del Pozo Álvarez (Universitat de Girona)
Maria Ácale Sánchez (Universitat de Cadis)
Miguel Alcaraz García (Universitat de Santiago de Compostel·la)
Vidal Luis Mateos Massa (Universitat d'Extremadura)
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2.3.3. Trobades dels síndics de les universitats catalanes
TROBADA DELS SÍNDICS DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA A LA SEU DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
El dia 11 de març del 2016, va tenir lloc una trobada dels síndics de Greuges de les
universitats de Catalunya a la seu del síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona
(UB), Finca Pedro i Pons, situada a l’avinguda de Vallvidrera de Barcelona.
Hi van assistir els síndics següents: Rosa Maria Boixareu, síndica de la Universitat
Ramon Llull; Joan Manuel del Pozo, síndic de la Universitat de Girona; Daniel Arasa,
síndic de la Universitat Abat Oliva; Narcís Aguiló, síndic de la Universitat
Internacional de Catalunya; Josep Font, síndic de la Universitat Autònoma
deBarcelona; Agustí Cerrillo, síndic de la Universitat Oberta de Catalunya; Antoni
Serra Ramoneda, síndic de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya;
Josep Canicio, síndic de la Universitat Rovira i Virgili; Antoni Mirambell, antic
síndic de la Universitat de Barcelona; Josep Maria Casasús, síndic de la Universitat
Pompeu Fabra, i Lluís Caballol, síndic amfitrió de la Universitat de Barcelona.

L’ordre del dia va ser el següent:
9.45. Recepció i benvinguda.
10.00. Primera anàlisi de casos.
11.45. Pausa.
12.15. Anàlisi de casos i informacions diverses.
14.15. Dinar.
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Els cinc temes que es van tractar en aquesta sessió de treball van ser els següents:
Primer. L’accés a les beques.
Segon. Les sancions per impagament, que han augmentat durant els darrers anys i que
han generat diferents queixes (pels efectes, per com es comuniquen, etc.).
Tercer. Els mecanismes de revisió de les decisions de la comissió de doctorat. En
particular, la denegació de l’autorització per dipositar la tesi.
Quart. L’exempció per matrícula d’honor en el pas del grau al màster.
Cinquè. Pagar perquè els estudiants puguin fer pràctiques?
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2.3.4. Visites i assistència a actes del síndic

El dia 15 de maig del 2015 el síndic visita al síndic de Greuges de Catalunya,
Rafael Ribó i Massó, a la seva seu del passeig Lluís Companys, 7, de Barcelona.
Visita a les assessores del síndic de Greuges de Catalunya, Eva Querolt i Maria
Jesús Larios, el dia 2 de juny del 2015.
Assistència al Claustre universitari celebrat el dia 8 de juny del 2015, a l’auditori
de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer del campus de la Ciutadella.
Visita al síndic de Greuges de la Universitat de Girona, Dr. Joan Manuel del
Pozo Álvarez, a la seva seu de la sindicatura de Girona, el dia 8 de juliol del
2015.
Assistència a la Trobada d’estiu organitzada pel rector de la UPF el dia 15 de
juliol del 2015 a l’edifici Mercè.
Assistència a la conferència “La crisi dels refugiats: entre el dret d’asil i
l’acollida”, organitzada per la càtedra UB Josep Termes, el dia 22 de setembre
del 2015, a les 19.00 hores, a Can Jaumandreu (carrer Perú, 52, de Barcelona).
Assistència el dia 6 d’octubre del 2015 a la presentació del llibre Idees i ideals
per a la universitat del present, de J. J. Moreso: a càrrec d’Àngel Gabilondo,
catedràtic de Filosofia, anterior rector de la UAM i exministre d’Educació.
El dia 8 d’octubre del 2015 el síndic de la UPF convida a l’edifici Mercè al
síndic de la Universitat de Girona, Dr. Joan Manuel del Pozo Álvarez.
Assistència a la Fira UPF Solidària del dia 15 d’octubre al campus de la
Ciutadella.
Visita de la vicerectora de Professorat al síndic el dia 20 d’octubre del 2015.
Invitació de la senyora Montse Vilalta Ferrer, directora de l’Escola Superior de
Ciències Socials i de l’Empresa, a visitar el centre adscrit Tecnocampus de
Mataró, el dia 22 d’octubre del 2015, en companyia del director general Jaume
Teodoro.
El dia 27 d’octubre del 2015 el síndic visita a la síndica de Greuges de
Barcelona, la senyora Maria Assumpció Vilà i Planas, a la seva seu de la Ronda
Sant Pau, 45, de Barcelona.
Assistència a la inauguració del curs 2015-2016, el dia 29 d’octubre del 2015, a
les 12.00 hores, en la qual el Sr. Rolf Tarrach, president de l’Associació Europea
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d’Universitats (EUA), va pronunciar a l’auditori del campus de la Ciutadella la
lliçó “Avaluar i comparar: sí, però correctament”.
La presidenta del Consell Social i el rector de la UPF conviden el síndic a la
sessió de presentació i lliurament dels premis UPFEmprèn 2015, el 9 de
novembre, a les 13.00 hores, a l’auditori de l’edifici Balmes de la UPF.
Assistència a l’estrena del webdoc “Amb títol”. La Universitat Pompeu Fabra i
TV3 van organitzar l’estrena del documental interactiu de Neus Ballús, que va
tenir lloc el dimecres 25 de novembre del 2015, a les 20.00 hores, al vestíbul del
CCCB (Montalegre, 5, de Barcelona). En el decurs de l’acte, que va ser conduït
per Lluís Marquina, director i presentador del programa Generació digital del
Canal 33, van intervenir Jaume Casals, rector de la UPF; Miquel Garcia, cap de
Documentals i Nous Formats de TV3; Jordi Balló, professor del Departament de
Comunicació de la UPF i director del màster en Documental de Creació de la
UPF Barcelona School of Management, i Neus Ballús, directora del documental
interactiu.
L’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE Catalunya)
va convidar el síndic a la presentació del llibre Lobby, peça clau per a les pimes.
L’acte va ser presidit pel Sr. Jordi Baiget, secretari del Govern de la Generalitat
de Catalunya, el dia 26 de novembre, a les 12.30 hores, a la sala d’actes de la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Assistència a l’acte de presentació del Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trias
(CEFET) i d’inauguració de l’espai que acull el fons bibliogràfic i l’arxiu
personal d’Eugenio Trias. L’acte va tenir lloc el dimarts 1 de desembre del 2015,
a les 18.00 hores, a l’auditori de Mercè Rodoreda, al campus de la Ciutadella.
En el decurs de l’acte va intervenir Ángel Gabilondo, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista a l’Assemblea de Madrid i catedràtic de la Universitat
Autònoma de Madrid.
Assistència al Claustre extraordinari del dia 3 de desembre del 2015, a les 15.30
hores, a l’auditori de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer, del campus de la
Ciutadella.
Assistència a la Jornada sobre l’Accés a Internet i les TIC pels Infants i
Adolescents: Oportunitats i Riscos, organitzada pel síndic de Greuges de
Catalunya, Rafael Ribó, i el director del Palau Macaya, Josep Ollé. La jornada
va tenir lloc el dia 15 de desembre del 2015, de 9.00 a 18.00 hores, a la sala
Macaya del Palau Macaya de Barcelona.
Visita al secretari general de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), senyor
Pere Fabra Abat, el dia 17 de desembre del 2015, a les 11.00 hores.
Assistència al postplenari del Consell Social del dia 17 de desembre del 2015.
Assistència a la jornada organitzada per l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades(APDCAT): La Protecció de la Privacitat a Través de les Decisions del
Tribunal Europeu de Drets Humans i de l’APDCAT, que va tenir lloc el dia 28
de gener del 2016, de 10.00 a 13.00 hores, a l’Aula Europa, seu de les
institucions europees a Barcelona, al passeig de Gràcia, 90.
Jaume Casals, rector de la UPF, convida el síndic a la presentació de la
instal·lació escultòrica L'escala de l'enteniment, de l’artista Alfonso Alzamora.
L’obra forma part de l’exposició homònima que s’exhibirà a l’Espai VolART2
de la Fundació Vila Casas a partir del 5 de maig, i ha estat donada a la UPF per
124

la Fundació Vila Casas amb motiu de la celebració de l’Any Llull. L'acte va
tenir lloc el dimecres 30 de març, a les 13.00 hores, a la sala de graus Albert
Calsamiglia, i va comptar amb la presència del conseller de Cultura, Santi Vila, i
del president de la Fundació Vila Casas, Antoni Vila Casas. També hi van
intervenir el professor Amador Vega, comissari de l'Any Llull a la UPF, i
Alfonso Alzamora.
Assistència del síndic a l’acte de lliurament dels VI Premis Pompeu Fabra,
convidat pel conseller de Cultura, el dimarts 12 d'abril del 2016 al Palau de la
Generalitat.
En el marc del 25è. aniversari de la UPF, el síndic assisteix a l’acte de
reconeixement i d'agraïment a les persones que, al llarg d'aquests anys, han fet
alguna donació bibliogràfica a la Biblioteca i han contribuït a fer-la créixer.
L'acte es va celebrar el dia 14 d’abril del 2016, a les 19.00 hores, a l'auditori del
campus de la Ciutadella.
El síndic va assistir a les conferències dels cicle Diàlegs Humanístics UPF.
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2.4. CESSAMENT I NOMENAMENT DELS SÍNDICS
Darrer informe de la síndica de Greuges de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), Maria Paz Battaner al Claustre i al Consell Social
Maria Paz Battaner, catedràtica emèrita de la UPF, va finalitzar el seu mandat de set
anys com a síndica de Greuges de la UPF el 2 de maig del 2015, després d’exercir el
càrrec des de maig del 2008. Va presentar el seu darrer informe al Claustre del dia 12 de
març del 2015, en el qual va resumir les consultes i les peticions que se li havien
sol·licitat durant el període comprès entre el 6 de maig del 2014 i el 6 de febrer del
2015. El dia 26 de març del 2015 va presentar el seu darrer informe al Plenari del
Consell Social.

Nomenament del nou síndic de Greuges, Josep Maria Casasús (12 de
març del 2015)
El professor i catedràtic emèrit de la UPF, Josep Maria Casasús, va ser escollit nou
Síndic de Greuges de la Universitat en una sessió extraordinària del Claustre convocada
pel rector Jaume Casals el dia 12 de març del 2015.

Presa de possessió del nou síndic de Greuges de la UPF el dia 5 de
maig del 2015, amb efectes del dia 2 de maig del 2015
El catedràtic emèrit de la UPF, Josep Maria Casasús, va prendre possessió el dia 5 de
maig del 2015 com a síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra, en un acte que
va tenir lloc al migdia a l'avantsala de la Sala de Reflexió del campus de la Ciutadella.
A l'acte, hi van assistir diversos càrrecs acadèmics i de gestió de la Universitat,
familiars, amics i companys, i va començar amb unes paraules de benvinguda a càrrec
de Jaume Casals, rector de la UPF. A continuació, Paz Battaner va pronunciar unes
paraules, d’entre les quals destaquem les següents: "El síndic ha de ser un mediador que
ha de tenir en consideració accions que són vistes com a injustes", va afirmar. En
referència al doctor Casasús, la professora Battaner es va oferir a transmetre-li
l'experiència que ha adquirit al llarg d'aquests anys.
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Seguidament, el secretari general de la Universitat, el senyor Pelegrí Viader, va llegir la
diligència de presa de possessió de Josep M. Casasús, que va ser nomenat durant la
sessió de Claustre de la Universitat que va tenir lloc el 12 de març del 2015.
El doctor Casasús, un cop signada la diligència, va pronunciar unes paraules, en les
quals va reforçar la idea del síndic de Greuges com a figura de mediació de la institució,
que ha d'atendre els greuges interns i externs de la Universitat. "Em poso a disposició
dels responsables acadèmics per a tot allò que faci falta", va dir.
Josep Maria Casasús va continuar el seu parlament amb tres referències a persones. En
primer lloc, va esmentar Llorenç Gomis, primer síndic de Greuges de la UPF i director
de la seva tesi doctoral, amb qui tenia moltes afinitats; en segon lloc, la seva dona,
present a l'acte de presa de possessió, i en tercer lloc, Paz Battaner. El nou síndic va
acabar la seva intervenció amb una citació de Ciceró: "Adulescentes senum praeceptis
gaudent, quibus ad virtuta studia ducuntur".
Jaume Casals, en el parlament de clausura de l'acte, va agrair la tasca feta per Paz
Battaner: "Veig que és una feina que un es pren amb un compromís personal molt alt",
va emfasitzar. En referència a Josep Maria Casasús, va destacar que es tracta d'una
persona que ha fet un treball extraordinari de conjuminar la diversitat en les èpoques
que es va ocupar del Departament i la Facultat de Comunicació: "Si ara vol ser síndic de
Greuges, això fa augmentar la meva confiança", va concloure.

Un acadèmic amb un estret lligam amb els mitjans de comunicació
Josep Maria Casasús i Guri (Barcelona, 1944) és periodista i catedràtic emèrit de la
UPF. Llicenciat en Dret, es va doctorar en Ciències de la Informació per la UAB amb
una tesi sobre Josep Pla, mereixedora del premi extraordinari de doctorat. Va fundar els
Estudis de Periodisme de la UPF, universitat en la qual ha exercit com a degà i director
de departament, entre altres càrrecs.
El doctor Casasús ha mantingut un estret lligam amb els mitjans de comunicació en la
seva tasca com a periodista i com a acadèmic. En el camp periodístic, destaca la seva
àmplia trajectòria a La Vanguardia, primer com a secretari general de la redacció (1983)
i, posteriorment, com a sotsdirector, defensor del lector i editorialista. D'altra banda, la
seva aportació al món acadèmic inclou més de cent articles en revistes de recerca i
divulgació.
La seva trajectòria l'ha fet mereixedor de diversos guardons, tant en el món del
periodisme, amb els premis Avui (1979), Gaziel (1986) o Joan Mañé i Flaquer (1988),
com en el món universitari, on ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives, del Consell
Universitari Català, concedida a la qualitat docent universitària; i el Premi a la
Trajectòria Docent atorgat pel Consell Social de la UPF. L'any 2011 el Govern de la
Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi, a petició de diverses
persones i d'entitats culturals i cíviques.
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3. CONSIDERACIONS FINALS
De tota l’actuació de l’oficina del Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra del
7 de febrer del 2015 al 21 d’abril del 2016, es poden fer les consideracions següents:
Primera. És necessària una cura específica a l’hora de resoldre casos motivats per
manca d’equivalències entre plans d’estudis de la UPF i d’universitats foranes,
observades en l’aplicació de programes d’intercanvi internacional basats en convenis
bilaterals. Els problemes provocats per aquestes situacions aconsellen actuar amb
flexibilitat, sobretot quan poden posar entrebancs administratius a la progressió
d’estudis de les persones interessades.
Segona. Cal revisar les vies i les fórmules que s’apliquen a la reclamació de deutes
contrets per persones matriculades, sobretot quan concorren causes de salut o de
situacions individuals o familiars relatives a dificultats econòmiques. Per això, es
podrien reforçar sistemes que facilitessin el pagament dels deutes, explorant solucions
tals com pactar un pagament fragmentat, a terminis, consensuat amb el deutor. No és
raonable que les dificultats econòmiques de les persones interessades impedeixin
l’expedició del seu títol o el lliurament del certificat de trasllat d’expedient. En aquests
casos, altrament, és discutible l’aplicació de recàrrecs en concepte de despeses de gestió
d’impagament.
Tercera. En el mateix sentit que la consideració anterior, cal recomanar als serveis
administratius de la UPF que, en rebre notificacions d’impagaments, requereixin a
l’entitat bancària que especifiqui el motiu que ha originat la incidència, pel tal d’evitar
que els perjudicis materials i morals d’un error en el procés de transferència recaiguin
en la persona que ha ordenat l’abonament.
Quarta. En els conflictes relacionats amb beques i el seu règim de compatibilitats amb
altres ajuts –com és el cas de l’aplicat a les famílies nombroses–, cal extremar la cura i
la diligència en la seva solució pel fet que afecten qüestions molt sensibles per als
alumnes que s’hi veuen implicats.
Cinquena. És necessari que les autoritats acadèmiques de facultats i departaments
perseverin en l’actualització, la revisió i la supervisió dels continguts del PDA per tal
d’assegurar que els requisits i els terminis siguin ben precisos, explícits i inequívocs. En
aquest ordre de coses, han estat freqüents les queixes motivades per no especificar la
llengua de la docència d’una assignatura o els grups en què s’articula; i les provocades
per no atendre consultes de qualificació en els diversos trams d’una avaluació contínua.
Sisena. És recomanable ponderar les possibilitats d’ampliar l’oferta de places en les
assignatures amb més alta demanda dels estudiants, en atenció al principi ètic que la
universitat pública ha de satisfer motivacions intel·lectuals i expectatives personals en
matèria d’accés al coneixement.
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Setena. Cal la màxima cura i diligència en el manteniment i la renovació del parc
informàtic que dóna suport als estudiants per tal d’evitar incidències que, sobretot en el
cas de períodes d’exàmens o de lliurament de treballs, poden comportar greus efectes
acadèmics.
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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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