Lynn Margulis (1938-2011), destacada biòloga
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1. PRESENTACIÓ
L‟informe de la síndica sobre l‟activitat portada a terme durant el període que va del 3
de maig del 2011 al 3 de maig del 2012 no vol ser un acte rutinari més que arriba amb la
primavera. L‟informe té un sentit de retre comptes a la Universitat, representada en el
Claustre, que és també qui ha elegit a qui exerceix ara el càrrec de síndica de Greuges.
La funció del Síndic de Greuges és la defensa dels drets en els objectius primordials
d‟aquesta institució, que són la transmissió del coneixement i l‟augment de la veritat
científica i de la veritat humana. I aquesta funció fa veure la Universitat des de la banda
incòmoda, però necessària en tota institució que vulgui millorar. Així, doncs, l‟informe
que es presenta conté les resolucions contestades i els temes i les orientacions donades a
les consultes que han arribat a l‟oficina dins d‟aquest període.
Entre les queixes i les consultes rebudes, tant s‟hi troben casos sobre comportaments
humans com sobre qüestions acadèmiques i administratives. En línies generals, aquest
any s‟ha rebut el mateix tipus de queixes que l‟any anterior. Les dades que es mostren
en els gràfics informen de les prop de cent actuacions entre queixes resoltes i consultes
respostes; moltes recauen en els serveis generals i en la relació que mantenen els
estudiants amb la Universitat. Les causes són, com es dirà més endavant, molt
freqüentment manca d‟informació adient o interpretació inadequada de la informació
rebuda.
Les mesures preses a la Universitat i que han afectat seriosament els col·lectius de PDI,
com professors associats, i de PAS, no s‟han interpretat, en general, com un motiu de
reclamació al Síndic, atès que han estat regulades per les administracions superiors, per
mesures internes de la direcció de la UPF i pels departaments. Aquesta apreciació no
vol dir que no es detectin des del Síndic els moviments de crítica i de rebuig social cap a
certes mesures preses i les no preses; però sí que es fa la distinció de les instàncies cap a
les quals caldria fer les demandes. L‟informe vol manifestar la necessitat d‟encert que hi
ha per prendre mesures i per quan i com es prenen, i com la col·laboració de tots és una
drecera possible per anar-hi continuant sense perdre persones pel camí. Un dels
significats de crisi en grec és “distinció”. Els moments de crisi són moments en què
tothom està obligat a distingir; les circumstàncies s‟imposen per elles mateixes i es
materialitzen de tal manera que els comportaments, l‟entorn, els temps, el que
vulgarment s‟anomena realitat, són objecte d‟anàlisi perquè es distingeix millor,
estableixen comparació i d‟aquí prenen rellevància.
Ja han passat quatre anys des que vaig rebre, amb l‟elecció del Claustre, l‟encàrrec
d‟escoltar i d‟ajudar en la mesura del possible estudiants i tot el personal de la
Universitat que pensés o sentís que estava en una situació injusta o que havia rebut un
tractament inadequat. Qui consulti l‟informe complet podrà veure els casos i les
resolucions una a una.
Una novetat de l‟informe anual és l‟enquesta d‟avaluació que s‟ha fet des de l‟oficina
del Síndic de Greuges, que durant el mes de febrer ha volgut saber l‟efectivitat i el grau
de satisfacció que promouen les seves resolucions i les respostes a les consultes que rep.
S‟ha pogut testar d‟una manera directa l‟opinió dels que s‟han dirigit al Síndic des de
setembre del 2008 fins a febrer del 2012, temps d‟aquest mandat. Les respostes i les
seves anàlisis i apreciacions són a l‟informe. Fer un alto per avaluar la feina que portem
a terme semblava necessària i les conclusions que se‟n poden extreure són molt
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valuoses, com podrà detectar qui les analitzi. Agraïm molt sincerament totes les
respostes que s‟han donat, ja que totes són informatives. La pregunta oberta, de la qual
s‟han afegit totes les respostes, indica línies possibles que cal tenir en compte per al
futur immediat. L‟enquesta representa una conversa, un intercanvi cooperatiu sotmès a
les màximes que regeixen la participació en una bona comunicació: ser informatiu, ser
lleial, no distreure i ser transparent.
S‟ha triat per a l‟informe el patrocini d‟una idea clau, la col·laboració entre totes les
instàncies, components i projectes que formen la UPF. I la col·laboració entre els que se
senten injustament atesos, tinguin o no raó, i els que treballen per aconseguir que es
compleixin les funcions de la Universitat –professors, investigadors, administratius,
laborals, autoritats i executius– és el que des del Síndic de Greuges es procura. Volem
reconèixer i agrair per això, en aquest moment, l‟atenció, la informació, l‟ajuda i les
respostes que hem rebut de les instàncies universitàries afectades per les queixes. Sense
elles les resolucions no tindrien efecte, i l‟enquesta també informa sobre aquest aspecte.
La idea de cooperació entre tots, que s‟ha triat com idea clau per a aquest informe, neix
de la figura que s‟ha posat al capdavant, una dona científica que va treballar en un
moment de la seva vida a Catalunya, Lynn Margulis, que ha pogut comprovar la
simbiosi com a força de l‟evolució dels éssers vius, és a dir, la cooperació i la
col·laboració com a impuls d‟una de les direccions del que els qui no som biòlegs
anomenem progrés.
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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 apartat.
Durant aquest període s‟han portat a terme un total de 91 actuacions, de les quals 57 són
queixes i 34 són consultes, nombre bastant similar al període anterior, tot i que hi ha
hagut un petit increment en relació amb el període 2010-2011. Del total de les 91
actuacions s‟han obert 57 expedients de queixa: 53 han estat contestats, investigats i
tancats amb la corresponent resolució; una queixa es va retirar; una altra no
comptabilitzada va ser rebutjada, i tres estan pendents de resolució. Durant aquest
període no s‟ha obert cap queixa d‟ofici, no n‟hi ha cap de col·lectiva, i s‟han pogut
resoldre favorablement el 52% de les queixes presentades. La resta, 34, bàsicament eren
demandes d‟informació, o bé s‟havien presentat com a queixes però es va considerar
que no procedien com a tals. Es fa una descripció de cadascuna a l‟informe.
Sobre les persones reclamants destaquem el següent: el 74% dels casos són queixes o
consultes dels estudiants de grau; el 18%, d‟estudiants de postgrau; el 5%, del PDI; el
2%, del PAS, i l‟1% restant correspon a externs (vies d‟accés). Pel que fa al gènere, hi
ha un 51% d‟homes i un 49% de dones. El 73% de queixes i consultes han entrat pel
formulari de l‟Acollida del Síndic; el 12% s‟han atès telefònicament; el 9%, per correu
electrònic; un 5%, per correu intern, i l‟1% restant ha entrat per correu postal. Tota la
informació i els gràfics que adjuntem es van tancar el 3 de maig del 2012. Els
expedients i l‟informe sencer es poden consultar a la web.
Les queixes dels estudiants que presenten una millor caracterització es poden agrupar
segons dues tipologies. La primera gira al voltant de l‟ordenació de la matrícula en el
període ordinari dels estudiants amb totes les assignatures aprovades: unes per
dificultats de l‟aplicació informàtica, d‟altres per manca de línia en el moment de fer la
matrícula i retards en l‟hora assignada a cada estudiant per gestionar-la, d‟altres per
desconeixement d‟informacions com per exemple les exigències de presentar
documents acreditatius de les exempcions demanades, etc. Aquestes dificultats, totes
explicables, han impossibilitat en alguns casos inscriure‟s en assignatures amb un
nombre limitat de places, amb el consegüent perjudici per a l‟estudiant. Els esforços del
personal de les secretaries per salvar aquestes dificultats no han arribat a poder facilitar
la tria d‟alguns estudiants, que s‟han vist privats de cursar matèries a les quals podien
accedir.
La segona, sobre les conseqüències de la informació rebuda o desconeguda, pot ser
copiada de l‟informe del curs passat:
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Aquestes queixes són difícils de gestionar perquè una bona part provenen d‟informació
tramesa oralment, i no es pot conèixer de cap manera amb exactitud i proves la
informació donada i rebuda pels mitjans orals. Per altra banda, a Internet hi ha tanta
informació que, a vegades, és difícil trobar-la; i si es troba s‟ha de llegir bé, no
interpretant-la sempre a favor de qui la llegeix, interessat o Administració. S‟ha de tenir
cura de posar informació escrita no ambigua, que pot solucionar, en un primer moment,
una qüestió difícil, però que a la llarga origina molts interrogants i, en conseqüència,
queixes. Aquesta és una vella qüestió de la comunicació humana, en la qual incideixen
queixes sobre sentiments experimentats de manca d‟atenció al que pregunta o sol·licita
alguna cosa del seu interès. Hi ha presència de queixes sobre manca d‟informació o
informació insatisfactòria en tots els informes dels síndics, i durant aquest període n‟hi
ha hagut moltes.

Cada vegada hi ha més informació a la web de la Universitat; però, al mateix temps,
això incrementa la dificultat de tenir a l‟abast tota la informació pertinent, ja que una
normativa aprovada pel Consell de la Universitat pot remetre cap a una altra normativa i
aquesta cap a una altra que, a vegades, no és sota la mateixa rúbrica. És el cas de
l‟anul·lació de matrícula, que depèn de tres normatives: Normativa d‟admissió
d‟estudiants amb estudis universitaris iniciats (acord del Consell de Govern, de 3 de
març de 2010, modificat el 2 de març de 2011), Normativa acadèmica dels
ensenyaments de grau (acord del Consell de Govern, de 9 de juliol, modificat el 13 de
juliol de 2011) i Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula
en ensenyaments oficials (acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2011). La
síndica pensa que sempre es pot millorar i simplificar la informació, i podria impulsar
un informe d‟ofici analitzant la manera de demanar i rebre informació tant oral com
publicada en els punts d‟informació a l‟estudiant i en les secretaries de centre.
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2.1.1. Seguiment dels expedients
L‟article 10, punt 2, del Reglament del Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu
Fabra, aprovat per acord del Consell de Govern d‟1 de febrer del 2006 diu el següent:
“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.”
Com és present a tots els informes dels tres síndics de la UPF, les instàncies de la UPF
afectades per les queixes rebudes aporten sempre informació puntual del que demana el
Síndic de Greuges. No és tan habitual, però, rebre confirmació de la recepció de la
resolució i de les mesures adoptades o no, que sovint indiquen aquestes resolucions.
S‟ha cregut, doncs, oportú començar a portar un control informatiu de l‟atenció prestada
a les resolucions per poder valorar si incideixen en la millora de les situacions o
circumstàncies preses en consideració. Per aquest motiu s‟analitzen i es classifiquen
algunes de les indicacions que s‟han anat suggerint durant el període 2011-2012, per tal
de poder fer un seguiment d‟aquests temes a l‟informe del proper any.
Els principals temes generals que han suposat resolucions positives són:
-

-

-

-

-

Processos de matriculació: es poden continuar millorant els tràmits i l‟aplicació
informàtica que facilita la matrícula (R-420/11, R-422/11, R-423/11, R-431/11, R435/11, R-437/11, R-441/11, R-445/11).
Bona informació i clara en temes incòmodes o negatius: algunes instàncies no
expliquen prou sincerament les circumstàncies quan són difícils o no estan fetes
encara (R-421/11, R-434/11, R-443/12, R-446/12).
Manca d‟informació prèvia a la matriculació sobre els plans d‟assignatures,
horaris, professors, llengua de la docència, dates d‟exàmens: se suggereix que
s‟informi des del vicerectorat pertinent als degans o als directors (R-418/11, R438/11, R-452/12).
Informació sobre la nova ordenació d‟estudis: se suggereix agilitzar les respostes
als estudiants (R-419/11, R-420/11).
Poca capacitat d‟atenció en algun servei per la relació entre les demandes
estudiantils i el personal adscrit (R-436/11).
Canvis en la normativa de reconeixement de crèdits pel que fa a tenir matriculades
assignatures que no es necessiten per complir els crèdits de grau: se suggereix que
es racionalitzi o que millori l‟aplicació informàtica que es demana (R-448/12).
Millores en la comunicació entre coordinadors, estudiants i universitats de
destinació pel que fa als programes de mobilitat, tot i que algun dels participants
pugui després dificultar-la per diversos motius (R-417/11).
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2.1.2. Rellevància de determinats expedients
Abans d‟oferir les dades i el conjunt d‟expedients oberts durant aquest període, cal dir
que el nombre de reclamants i la procedència és l‟esperable. Tanmateix, n‟hi ha alguns
que convé destacar.
-

L‟endarreriment que ha suposat l‟expedició de títols de màster i la demanda de la
possibilitat d‟expedició de certificats d‟estudis i títols en llengua anglesa (R421/11, R-446/11, R-454/12).

-

La consideració d‟algunes excepcions a la normativa per l‟excel·lència dels
afectats: és el cas d‟una estudiant que va veure negat l‟abonament d‟una matrícula
d‟honor, per fer un canvi d‟estudi entre estudis de la mateixa facultat i amb un
currículum comú, i pel contrari –sortosament– no ha incidit en el reconeixement
del seu expedient com el millor de la seva promoció, dins i fora de la UPF (R440/11).

-

El cas de l‟estudiant que reclama un manteniment de la normativa antiga,
argumentat amb perspectiva col·lectiva, ja que el nou li sembla més injust, i quan li
solucionen individualment la seva demanda, l‟accepta (R-426/11).

-

Les queixes sobre la matrícula i els canvis de grup per modificacions de la
normativa. Se suggereixen millores en la matriculació per mitjans informàtics (R422/11, R-423/11, R-435/11, R-439/11, R-441/11, R-445/11).

-

Sobre qualificacions d‟exàmens hi ha tres resolucions, quan d‟altres anys no n‟hi
havia cap, i dos expedients per còpia d‟exàmens sense una prova concloent (R424/11, R-428/11, 429/11, R-461/12, R-462/12).

-

Dues queixes d‟estudiants que demanen el dret a mantenir la normalitat el dia de
vaga (R-456/12, R-457/12).

-

Una queixa sobre manca d‟informació i manera de fer-ho en la no renovació de
contractes anuals de professors associats (pendent de resolució).
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2.1.3. Gràfics. Els expedients i la seva classificació
VISIÓ GLOBAL DE LA PROCEDÈNCIA
DE LES 91 INTERVENCIONS
57 queixes i 34 consultes
PERÍODE 2011-2012
SECTOR

Queixes
Consultes
Q/C

Estudiants
de grau

46 Q
21C

Estudiants
de
postgrau

8Q
8C

PAS

0Q
2C

PDI

3Q
2C

ALTRES

0Q
1C

CENTRES

DEPARTA
MENTS

CENTRES
ADSCRITS

Q: 21
C: 13

Q: 4
C: 3

SERVEIS
GENERALS
DE LA
UNIVERSITAT

ELS
ESTUDIANTS
I LA
UNIVERSITAT
(Accés, beques i
títols)

Q: 0
C: 2

Q: 13
C: 6

Q: 12
C: 0

Q: 0
C: 1

Q: 0
C: 2

Q: 4
C: 2

Queixes
H:23
D:23
Consultes
H:13
D:8
Dones: 31
Homes: 36
Queixes
H:2
D:6
Consultes
H:4
D:4
Dones: 10
Homes: 6
Consultes
Dones: 2
Homes: 0

Q: 0
C: 2

Q: 0
C: 1

GÈNERE

Queixes
H:3
D:0
Consultes
H:1
D:1
Dones: 1
Homes: 4

Q: 3
C: 1

Q: 0
C: 1

Consulta
Dones: 1
Homes: 0

Externa

TOTALS

91

34

8

3

9

27

19

Dones: 45
Homes:
46

A continuació desenvolupem amb gràfics el que ens indica el quadre que els precedeix:

TIPUS D'ACTUACIONS

57
34

Consultes (37%)

Queixes (63%)

PERSONES RECLAMANTS

67

16
GRAU (74%) POSTGRAU
(18%)

5
PDI (5%)

10

2
PAS (2%)

1
EXTERNS
(1%)

ORIGEN DE LES QUEIXES I CONSULTES

34

27
19
8
CENTRES

SERVEIS
GENERALS

ELS ESTUDIANTS
I LA
UNIVERSITAT
(Accés, beques i
títols)

DEPARTAMENTS

ESTADÍSTICA PER GÈNERE

46
45
DONES (49%)

HOMES (51%)

11

3
CENTRES
ADSCRITS

ESTUDIANTS DE GRAU
9

5

5
3
1

1

2

1

2

2

1

1

ESTUDIANTS DE POSTGRAU

2

1

Informació
web

1

1

1

Maltracte a
Manca
un
d'informació
doctorand

12

Màsters

Pràctiques
d'empresa

1

Tesi doctoral

2

PAS I PDI

2
1

1

1

Cobrar la Contractació Desacord en
nòmina amb d'associats les funcions
retard (PDI)
(PDI)
del Claustre
(PDI)

Hores de
docència
(PDI)

1

Contracte
(PAS)

1

Fundació
(PAS)

ELS ESTUDIANTS I LA UNIVERSITAT
(Accés, beques i títols)

10

6
3
2
Matrícula

Beques

Devolució de Comunicació
taxes
interna
dolenta

13

1
CAO en
anglès

1
Accés UPF

SERVEIS GENERALS DE LA UNIVERSITAT
6

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

VIES D'ACCÉS AL SÍNDIC DE GREUGES DE LA UPF

66

11

FORMULARI
ACOLLIDA
DEL SÍNDIC
(73%)

TELÈFON
(12%)

8

5

CORREU
ELECTRÒNIC
(9%)

14

CORREU
INTERN
(5%)

1
CORREU
POSTAL
(1%)

12
VISITES
PRÈVIES A
LA QUEIXA
ATESES

2.1.4.Les resolucions
Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 417/11
Instat per una estudiant que demana un reconeixement de crèdits cursats en una estada
amb beca Erasmus
______________________________________________________________________
Data d’inici: 13-4-2011
Data de tancament: 12-7-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa el seu problema, i el d‟altres companys que no signen el formulari,
sobre la no convalidació d‟una de les assignatures que ha cursat en una estada Erasmus.
La proposta del seu deganat és que l‟estudiant es presenti als exàmens extraordinaris de
setembre de l‟assignatura matriculada ja que no ha obtingut convalidació per cap de les
matèries que ha cursat en la universitat estrangera. Això la inhabilita per obtenir beques
i aconseguir facilitats d‟accés a màsters o a d‟altres segons cicles. L‟estudiant assenyala
que el problema ha sorgit d‟una circumstància administrativa per la coincidència de
canvi dels responsables d‟intercanvis a la seva facultat. Sol·licita que sigui revisat el
procés de convalidació i que les assignatures cursades en la universitat forana siguin
homologades, de manera que pugui recuperar en el seu expedient la convocatòria de
desembre en què aquestes assignatures figuraven en el seu pla d‟estudis.
II. La síndica manté una entrevista amb l‟estudiant el dia 14 d‟abril del 2011, durant la
qual detalla que en la universitat estrangera li van canviar una assignatura específica per
una de general dins del programa d‟estudis que ella havia signat amb la professora
responsable d‟intercanvis abans d‟anar-hi. I aquesta assignatura és la que no li han
convalidat. De manera que en aquest moment es troba que li falten tres crèdits per poder
obtenir el títol de llicenciada el mes de juliol del 2011. La situació administrativa queda
explícita en el correu electrònic del dia 30 de gener del 2011 signat per la coordinadora
d‟Erasmus, que l‟estudiant va enviar a la síndica. La professora de l‟assignatura no
convalidada es posarà en contacte amb els estudiants per tal de facilitar-los la preparació
per a la convocatòria de setembre. Sembla que les assignatures que ella ha fet en la
universitat de destinació no les havien fet abans altres estudiants d‟aquí, i això és una de
les dificultats per obtenir la convalidació, ja que no hi ha un pla docent específic que
pugui argumentar l‟homologació que demana. La síndica pregunta a l‟estudiant si ha
presentat un programa de l‟assignatura que vol que sigui convalidada, perquè és el
mínim necessari per obtenir el reconeixement d‟uns crèdits fets en una altra universitat i
que caldrà que obtingui aquest programa per poder replantejar l‟homologació.
III. La síndica parla amb el deganat de l‟estudi per veure si es podria arribar a una
convalidació d‟alguna mena, tenint en compte el canvi en la coordinació dels
intercanvis. La vicedegana estava al corrent del cas i va reconèixer que a la Facultat hi
havia una coordinadora d‟Erasmus nova que pensava que no es podia convalidar
l‟assignatura cursada fora amb l‟assignatura matriculada a la UPF. Per això la síndica
parla també amb la nova coordinadora una vegada l‟estudiant ha recuperat el programa
de l‟assignatura aprovada a fora. La conversa del 19 de maig amb la professora
confirma que la Facultat pot facilitar un examen de setembre com a primera
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convocatòria per a l‟estudiant, però que aquest examen s‟ha de fer perquè no hi ha
coincidències entre el programa recuperat per l‟estudiant de l‟assignatura cursada a fora
i la que hauria de ser convalidada per la UPF, que és una assignatura amb un contingut
molt específic amb informació concreta de la normativa espanyola i que no es correspon
amb l‟assignatura feta a fora, que és d‟un caire més aplicat i d‟una altra matèria.
En vista de tot el que s‟ha exposat, atès que el deganat dels estudis de l‟estudiant li ha
ofert una sortida possible i que el judici sobre la convalidació d‟assignatures és una
prerrogativa dels deganats, en la qual la síndica no pot entrar, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient amb resultat desfavorable.
COMENTARI
Aquests problemes de convalidació d‟assignatures fetes en estades Erasmus no són
nous. Sembla necessari mantenir una bona comunicació entre coordinadors, estudiants i
universitats de destinació, tot i que algun dels participants la dificulti. La responsabilitat
de les comunicacions efectives són semblants per a tots tres participants.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 418/11
Instat per una estudiant davant dos vicerectors i el Síndic demanant el compliment de
normatives de la UPF sobre publicacions relatives a l‟organització dels estudis
______________________________________________________________________
Data d’inici: 15-4-2011
Data de tancament: 12-7-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant escriu una carta al Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica, al
Vicerectorat d‟Estudiants i a la síndica de Greuges de la UPF, amb data 14 d‟abril del
2011, exposant la manca d‟informació que tenen els estudiants actualment abans de fer
la matrícula en matèria d‟exàmens, de l‟idioma de la docència, del professorat assignat a
les assignatures i als seminaris, la qual cosa els dificulta la planificació del seu temps.
Aquesta desinformació afecta principalment els estudiants que han començat el primer
any de la implantació de grau.
Aquestes informacions figuren en diverses normatives de la Universitat: l‟article 84 dels
Estatuts de la UPF sobre la informació prèvia de l‟organització acadèmica i la
possibilitat de compaginar estudis amb vida laboral; el Pla d‟Acció pel Multilingüisme
(2007) de la UPF amb el principi de seguretat lingüística, i en aquests moments l‟Estatut
de l‟Estudiant Universitari (BOE número 318, del 31 de desembre del 2010), articles 7,
8 i 23 sobre conciliació dels estudis amb la vida laboral i familiar; així com conèixer els
plans docents abans de l‟obertura del termini de matriculació. Seria necessari, en el cas
de la UPF, poder tenir aquesta informació abans del període de matriculació, és a dir,
abans del mes de juny del curs anterior.
L‟estudiant sol·licita que es compleixi aquesta normativa i en concret que les dates
d‟examen es coneguin a principi de cada curs i que l‟oferta docent en què consti el
professorat, la llengua de la docència i el pla docent sigui completa abans del període de
matriculació.
II. La síndica rep l‟estudiant de primer curs de grau, que troba a faltar aquestes
informacions per al seu segon curs. Necessita conèixer aquestes dades, atès els canvis i
les informacions rebudes al llarg del curs 2010-2011 que li han representat dificultats i
adaptacions amb les quals no comptava. L‟estudiant es queixa també de l‟organització
de l‟EEES tal com s‟ha dissenyat, la qual no ajuda a l‟estudi ni a la convivència
universitària. Ella presenta la seva queixa de manera general i no com un cas particular,
ja que és membre d‟un sindicat universitari. La síndica li fa veure que a la UPF el
calendari d‟exàmens es fa públic amb suficient antelació; el que no s‟avança és la
matèria, ni el dia ni l‟hora de cada assignatura, però que els estudiants poden acotar les
dues setmanes d‟exàmens a la seva agenda com dies durant els quals no poden tenir
altres compromisos. Coincideix amb ella que aquesta manca d‟informació és més
evident en el primer curs de grau pels canvis que comporta la nova organització.
III. La síndica manté entrevistes amb els vicerectors implicats. La vicerectora
d‟Estudiants està al corrent de les demandes dels estudiants i parla amb ells de manera
regular, per tal de vehicular les seves demandes i necessitats als òrgans universitaris
adients. El vicerector de Docència convé que gran part d‟aquesta informació que

17

demana l‟estudiant milloraria l‟estudi i la vida universitària dels alumnes, però que hi ha
dificultats perquè tots els implicats –professors, autoritats acadèmiques i administració–
puguin proporcionar-la al mateix temps. La síndica li diu que convindria pressionar des
dels òrgans de direcció, malgrat que la responsabilitat sigui dels deganats i dels
directors de departament, atès que el que demana l‟estudiant és ben raonable. També
veu la dificultat heretada d‟hàbits, en què la previsió i la programació per endavant no
era tan necessària com ho és en l‟actualitat.
En vista de tot el que s‟ha exposat es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix que el Vicerectorat de Docència enviï una nota a tots els degans i directors
demanant-los que es faci pública aquesta informació o bé que se‟ls faci arribar aquesta
mateixa resolució perquè en els estudis on aquestes dades no estiguin encara disponibles
puguin publicar-se abans del període de matriculació.
COMENTARI
La informació per endavant demana un compromís que no s‟assumeix per múltiples
raons. Unes són per manca d‟informació prèvia, per decisions que depenen d‟altres
instàncies, i altres per indolència i defugi de responsabilitat. Aquestes darreres raons
s‟haurien de combatre i les primeres s‟haurien de poder explicar.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 419/11
Instat per un estudiant que es queixa que per un error a la web del seu estudi ara li falten
uns crèdits per finalitzar la carrera
______________________________________________________________________
Data d’inici: 6-6-2011
Data de tancament: 21-7-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que a la pàgina web del seu estudi de segon cicle constaven un
nombre de crèdits de lliure elecció necessaris per obtenir el títol, que en el seu cas va
resultar que no corresponien. Aquesta informació va ser la que ell va seguir, de manera
que, quan pensava que tenia ja els crèdits suficients per finalitzar la carrera es va
assabentar que necessitava els 30 crèdits de lliure elecció. Després de posar-se en
contacte amb la seva secretaria, se li van reconèixer 25 crèdits dels estudis que havia fet
abans. Tot i així, actualment encara li falten cinc crèdits d‟aquests 30 crèdits que no va
llegir a la pàgina web. L‟estudiant demana que la Universitat reconegui que ha donat
informació insuficient, que li reconeguin alguna altra assignatura de les que va cursar a
la UPF com a crèdits de lliure elecció, i que en cas que siguin impossibles les dues
anteriors demandes, pugui matricular-se d‟una assignatura que no sigui cap de les que
consten al seu expedient com abandonades i que pugui matricular-se d‟aquesta
assignatura sense haver de pagar taxes.
II. La síndica parla amb la secretaria del centre on està matriculat l‟estudiant. La cap de
secretaria estava al corrent d‟aquest problema i explica la situació administrativa de
l‟expedient acadèmic de l‟estudiant. La informació sobre els 30 crèdits necessaris per
obtenir el títol figuraven escrits en un full que es feia arribar als estudiants, i els 13
crèdits exigits responien a una circumstància de l‟antiga llicenciatura; és la informació
que es dóna també en les sessions informatives de la carrera. No han tingut una altra
queixa d‟informació incompleta. L‟estudiant té el màxim de crèdits matriculables de
lliure elecció al seu expedient i per això ha d‟aprovar una de les assignatures
abandonades per obtenir els crèdits que li falten, i no té tampoc assignatures del seu
estudi anterior incorporables com a lliure elecció. Es va demanar ja l‟informe del cap
d‟estudis per poder superar el màxim de crèdits matriculats, que va ser favorable.
III. La síndica troba que l‟ajuda que ha rebut l‟estudiant en aquesta dificultat ha estat
suficient i generosa.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana a l‟estudiant que sigui curós amb les normatives i els requisits
administratius tant dels estudis com dels que trobi en la seva vida professional, perquè
les societats avançades han d‟ordenar molt els procediments per tal que tothom tingui
els mateixos drets i garanties, i se suggereix al vicedegà i a la secretaria de l‟estudi que
continuïn ajudant l‟estudiant indicant-li la manera més fàcil perquè obtingui els pocs
crèdits que li falten.

19

Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 420/11
Instat per un estudiant de diplomatura que espera una resposta quant a la viabilitat d‟un
segon cicle
______________________________________________________________________
Data d’inici: 18-6-2011
Data de tancament: 4-8-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. Quan es presenta la queixa feia un mes que s‟havia exposat als estudiants de
l‟enginyeria tècnica de Telecomunicació la possibilitat de cursar el segon cicle de
telecomunicacions a la UPF. Com que és dels antics plans d‟estudis, es va informar que
no seria segur que es dugués a terme, i que això no se sabria fins al mes de setembre,
segons el nombre d‟alumnes matriculats que hi hagués.
Els alumnes interessats en la continuació d‟estudis a la UPF es van posar en contacte
directe, per escrit, amb el rector perquè els assegurés abans del dia 1 de juliol (inici de
les prematrícules) si aquest curs es duria a terme o no, per tal que els estudiants
poguessin trobar-hi una alternativa i no perdre un any acadèmic. Després de dues
setmanes encara no havien rebut cap resposta, i és per això que es dirigeixen a la
síndica.
L‟estudiant envia còpia de la carta dirigida al rector en què sol·licita que abans de l‟1 de
juliol s‟informi els estudiants de tercer curs de l‟enginyeria tècnica de Telecomunicació
si l‟any següent podran continuar els estudis a la UPF.
II. La síndica fa la consulta sobre aquest assumpte a la secretaria del Vicerectorat de
Docència i Ordenació Acadèmica el 29 de juny, i se li respon el mateix dia que la
resposta s‟està preparant i que sortirà immediatament o bé l‟endemà.
Efectivament, amb data 30 de juny del 2011, el vicerector escriu als estudiants
interessats i, per tant, a l‟estudiant que s‟ha dirigit a la síndica.
III. La carta del vicerector els informa que la Universitat ofereix, per al curs 2011-2012,
50 places d‟accés directe al segon cicle de l‟enginyeria superior de Telecomunicació,
amb l‟objectiu de donar opció als estudiants de l‟enginyeria tècnica de
Telecomunicació, especialitat Telemàtica, a continuar els estudis amb l‟enginyeria
superior. Malgrat això, la normativa acadèmica vigent estableix que per impartir una
assignatura s‟hi han d‟haver matriculat un mínim de 20 estudiants (Norma acadèmica
sobre l‟establiment d‟un mínim d‟estudiants matriculats per impartir una assignatura,
aprovada per acord de la Comissió Gestora de 23 de juny de 1992, modificat per acord
de 12 de maig de 1994). Per això el govern de la Universitat ha decidit permetre la
impartició del segon cicle de l‟enginyeria superior de Telecomunicació, sempre
que després del període de matriculació al mes de setembre del 2011 hi hagi un mínim
de 15 estudiants matriculats. Si no és així, no es podran iniciar les activitats docents
d‟aquest segon cicle i seria recomanable, doncs, que, a més de presentar la preinscripció
al segon cicle de la UPF, els estudiants interessats fessin també una preinscripció en
el segon cicle d‟altres universitats.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
Els canvis d‟ordenació dels estudis per l‟adaptació a l‟EEES i la situació d‟exigència i
d‟eficàcia quant als recursos econòmics de les universitats expliquen aquestes
circumstàncies, que ja van ser exposades en la xerrada informativa als estudiants el mes
de maig del 2011. Tanmateix, fóra bo agilitzar les respostes a les sol·licituds dels
estudiants.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 421/11
Instat per un postgraduat de màster de la UPF que no ha rebut el títol oficial de la
superació dels seus estudis després de dos anys i mig
______________________________________________________________________
Data d’inici: 6-7-2011
Data de tancament: 4-8-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant informa que amb data 13 de gener del 2009 va abonar els drets
d‟expedició del títol de màster oficial de la UPF i que amb data 6 de juliol del 2011 no li
ha estat lliurat. El Servei de Gestió Acadèmica, al qual va consultar el fet moltes
vegades, li dóna com a explicació que aquest tràmit és responsabilitat del Ministeri
d‟Educació del Govern d‟Espanya i que quan va fer l‟abonament de les taxes li van
advertir que el tràmit podia retardar-se dos anys; ja van, però, dos anys i mig.
El 2 de juliol del 2011 va dirigir una queixa formal al Ministeri d‟Educació i amb data 6
de juliol va rebre una notificació electrònica respecte a la seva queixa número
QUYSU/04202, con Resumen Digital con algoritmo SHA-1, número
1fb360275032ccbdb25f999c6d7ab6a1cb6ea6ed y CSV: 48086853372107584078655,
en la qual li comunicaven que a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d‟universitats, en l‟article 2, s‟estableix l‟autonomia de les universitats i a l‟apartat g) la
capacitat per a “La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios”.
L‟estudiant es queixa de la informació rebuda del Servei de Gestió Acadèmica i
sol·licita que es facin les gestions necessàries perquè li lliurin el títol en qüestió i que es
contesti per escrit a la demanda presentada o que es traspassi la seva demanda a
l‟oficina pertinent perquè la tramiti.
II. La síndica rep informació directa de l‟estudiant el 19 de juliol del 2011 sobre els seus
estudis, finalitzats el setembre del 2008 i de les seves visites al Servei de Gestió
Acadèmica. La darrera va ser entre gener i febrer del 2011, en la qual li van dir que el
lliurament seria imminent, però que això depenia del Ministeri d‟Educació. Li van fer
un títol provisional signat pel rector de la Universitat; però que aquest títol provisional
no es pot homologar al seu país, ja que l‟estudiant és estranger. Ara finalitza els seus
estudis de doctorat en una altra universitat, aviat tornarà al seu país i necessita tenir el
títol per poder exercir la seva professió.
III. La síndica parla immediatament amb el Servei de Títols de la UPF, que li confirma
que el lliurament de títols s‟ha ajornat degut a uns tràmits que havia de resoldre el
Ministeri d‟Educació, que això ja s‟ha rebut i que el retard ara és degut a l‟aplicació del
programa Sigma. La síndica li demana un informe escrit sobre la situació actual,
informe que rep, sense data, però dos dies després, i en el qual es diu que el dia 2 de
juliol del 2009 es va expedir a aquest estudiant un certificat supletori provisional del seu
títol, el qual té idèntic valor a efectes de l‟exercici dels drets inherents al títol, donat que
aquest certificat inclou les dades essencials que han de figurar en el títol corresponent.

22

Tot i que el curs acadèmic 2006-2007 ja hi va haver estudiants que van cursar màsters a
la Universitat, no va ser fins a finals de l‟any 2008 que el Ministeri d‟Educació va
enviar unes primeres instruccions que feien possible que les universitats comencessin a
preparar els programes informàtics per a l‟enviament dels títols corresponents. Els
diferents canvis normatius que hi ha hagut respecte dels estudis de màster universitari
(RD 56/2005, RD 1393/2007 i RD 861/2010) han provocat que els programes
informàtics del Ministeri d‟Educació i de les universitats no s‟hagin pogut adaptar
ràpidament. Així, no ha estat fins a aquests darrers mesos que les universitats catalanes
estan en disposició de començar a expedir els títols de màster universitari, amb el
consegüent retard que per a tots els estudiants de màster ha suposat pel que fa a
l‟expedició dels seus títols.
Actualment s‟està treballant perquè el termini per a l‟expedició dels títols de màster
universitari acabi sent el mateix que el que s‟ha aconseguit per als títols de primer i
segon cicle, el qual és només d‟uns deu mesos des de la data de pagament de la taxa
corresponent.
IV. La síndica veu a l‟informe algunes inexactituds, com la d‟esmentar reials decrets de
2005 i de 2007, anteriors al final de l‟any 2008, en què el Ministeri d‟Educació va
enviar les primeres instruccions per a l‟expedició de títols, i el que no s‟hi diu
explícitament és la dificultat interna sorgida en l‟aplicació del programa Sigma,
necessària per a l‟expedició dels títols a la UPF. El Servei de Gestió Acadèmica ha de
ser conscient que la validesa del títol provisional tampoc no està garantida quan es tracta
d‟un país no comunitari, com és el de l‟estudiant agreujat.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana oferir una informació fefaent als estudiants quant a les situacions
administratives dels tràmits oficials i obrir la possibilitat d‟expedir títols de manera
preeminent quan es tracta d‟estudiants de països no comunitaris que poden tenir
problemes i obstacles en l‟homologació dels títols expedits per la Universitat.
COMENTARI
La internacionalització de la UPF requereix respostes adients per a circumstàncies que
són diferents de les habituals a les universitats catalanes.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENTS 422 i 423/11
Instats per dos estudiants del mateix estudi que presenten la queixa el mateix dia per
problemes informàtics en la matrícula del proper curs
______________________________________________________________________
Data d’inici: 18-7-2011
Data de tancament: 4-8-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. Tots dos estudiants presenten una queixa semblant. Primerament els van canviar el dia
assenyalat de matriculació. Aquesta primera informació no es va fer com havia estat
anunciada en funció de l‟expedient dels estudiants i va haver de ser refeta assignant un
dia i una hora diferents per complimentar la matrícula. Després, el dia i a l‟hora
finalment fixats per matricular-se d‟un tercer curs no se‟ls va poder gestionar la
matrícula, i les explicacions que se‟ls van donar, al seu parer, no van ser gens
informatives i coherents. Aquesta situació els ha causat pèrdua de temps de feina i
incertesa que la seva elecció d‟assignatures fos la que els corresponia en funció del seu
expedient acadèmic.
Tots dos van poder fer la matrícula hores després i la segona estudiant va haver de ser
ajudada pel primer estudiant, atès que eren tots dos del mateix estudi i curs. Tots dos
sol·liciten més eficàcia en les gestions de la matrícula per al proper curs i una millor
informació i atenció als estudiants per part de la secretaria de l‟estudi.
II. La síndica parla per telèfon amb els estudiants i amb el Servei de Gestió Acadèmica.
Efectivament va sortir primerament un llistat erroni de l‟ordre de matriculació dels
estudiants, i el dia de fer la matrícula d‟aquests estudiants va haver-hi una aturada de
l‟aplicació de matriculació. Els estudiants demanen que en quedi constància. La cap de
secretaria va reconèixer que el dia 18 de juliol hi va haver una aturada a partir de les
9.30 hores (la segona estudiant tenia hora a les 11.00 i no es va poder matricular fins a
última hora del matí).
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient deixant constància que es poden continuar millorant els tràmits per
matricular-se a través de la web.
COMENTARI
Els dies de matriculació són complicats tant per als estudiants –ja que d‟aquest tràmit
depèn l‟encert de la tria d‟assignatures, torns i grups de l‟any acadèmic següent, a més
que molts treballen durant aquest mes– com per al personal de les secretaries, que ha
d‟atendre demandes diferents i variades dels estudiants, concentrades en poques hores.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 424/11
Instat per un estudiant que no està d‟acord ni amb la qualificació final rebuda en una
assignatura ni amb la revisió que en va fer el tribunal
______________________________________________________________________
Data d’inici: 1-7-2011
Data de tancament: 6-9-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant va demanar al degà si era possible que un tribunal fes una segona
correcció d‟una assignatura, ja que no estava d‟acord amb la qualificació donada pel
professor. Se li va contestar favorablement la seva petició i se‟l va informar de la
resolució del nomenament del tribunal. El tribunal no li va oferir la possibilitat de
defensar el seu examen oralment.
L‟estudiant exposa que l‟examen era d‟anàlisi de casos i de reflexió i que el solucionari
que el professor va donar després de l‟examen es presentava com si fos de preguntes
tancades.
Aquesta revisió per part del tribunal no va comportar cap canvi de nota i, atès que no
estava d‟acord amb la correcció d‟una de les qüestions de l‟examen, ja que tenia una
resposta oberta a diverses perspectives, demana que es revisi l‟actuació del tribunal i
que es prenguin totes les mesures perquè la qualificació sigui justa. Al·lega el dret a una
avaluació objectiva i el dret a la revisió d‟examen que l‟Estatut de l‟Estudiant
Universitari reconeix (articles 7.1h i 30.1).
L‟estudiant aporta la documentació de l‟examen i de les respostes correctes ofertes pel
professor al solucionari.
II. La síndica rep l‟estudiant, que es ratifica en els extrems exposats i afegeix que van
ser més estudiants els que van demanar tribunal per a la revisió de les qualificacions. Va
explicar la seva avaluació continuada a l‟assignatura, per a la qual va presentar els
exercicis obligatoris, i que no coneix els criteris de puntuació que es fan servir.
III. La síndica estudia l‟expedient presentat i es posa en contacte primerament amb un
membre del tribunal que no té responsabilitats directives. Aquest professor li fa una
relació de tot el que va comportar la revisió de quatre exàmens d‟aquesta assignatura;
assignatura que ell havia cursat i que per tant el feia coneixedor de la matèria; que el
tribunal va estar d‟acord a poder avaluar des de diferents perspectives la pregunta
qüestionada i no amb una orientació exclusiva, com semblava que el professor l‟havia
corregida, i que a partir d‟aquí el tribunal havia analitzat els exàmens des d‟una visió
més àmplia. Que el resultat d‟una llarga sessió davant d‟aquests quatre exàmens va ser
millorar-ne la puntuació de dos i deixar la puntuació dels altres dos com ja estava.
La síndica parla també amb el degà de l‟estudi, que figurava com a membre del tribunal,
que li confirma el que li havia dit el professor consultat.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es dóna per revisada i conforme l‟actuació acurada del tribunal.
COMENTARI
Aquesta és una queixa sobre avaluació d‟assignatures, que no rep sovint la síndica, però
que és molt usual en altres universitats. Els plans docents de les matèries explica que els
estudiants sàpiguen sobre l‟avaluació i puguin preparar millor les assignatures.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 425/11
Instat per una estudiant que vol convalidar un nivell de llengua anglesa en la segona
llicenciatura
______________________________________________________________________
Data d’inici: 2-6-2011
Data de tancament: 20-9-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant està fent dues llicenciatures a la vegada. Una d‟elles la va acabar el curs
2009-2010 i en aquest mateix curs va superar el nivell 5 d‟anglès que imparteix la UPF,
nivell necessari per poder ser convalidat en la segona llicenciatura durant el curs 20102011. Ha rebut, però, la denegació a la seva demanda de convalidació amb
l‟argumentació que no havia cursat aquest nivell de llengua anglesa mentre estava
matriculada a la segona llicenciatura. L‟estudiant ha cursat aquest nivell 5 mentre estava
matriculada en la segona llicenciatura fent el tercer curs.
II. La síndica parla amb ella per telèfon i li aconsella que presenti el recurs a la
denegació, com així ho fa. Són dues llicenciatures cursades al mateix temps amb la
diferència temporal d‟un sol curs en la segona, la qual cosa fa que els coneixements
requerits d‟anglès tinguin la mateixa suficiència per poder ser avaluats.
III. Se li sol·licita que informi de qualsevol tema relacionat amb el cas, i el dia 13 de
setembre del 2011 la reclamant informa a la síndica que el rector ha resolt a favor de la
seva demanda.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
La síndica s‟assabenta, arran d‟una altra queixa presentada, que en els plans d‟estudis
dels nous graus no hi ha una assignatura de llengua anglesa, sinó una exigència d‟uns
nivells de competència en llengua anglesa assolits abans del tercer curs de grau, la qual
cosa facilitarà aquestes convalidacions de coneixements d‟anglès que hi ha encara entre
alguns estudis de la UPF i que han originat sovint dificultats per obtenir els títols i
queixes comparatives.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 426/11
Instat per un estudiant a causa de la normativa vigent per canviar d‟un estudi de grau a
un altre
______________________________________________________________________
Data d’inici: 6-6-2011
Data de tancament: 20-9-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que els canvis d‟estudi entre graus d‟àrees properes ha canviat i en
aquest moment la normativa (acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010) és
més restrictiva en relació amb les resolucions fetes anys anteriors. De fet, aquest curs
2010-2011, a diferència d‟anys anteriors, molts menys estudiants que hi estaven
interessats han pogut canviar entre estudis. Com argument afegeix que a l‟estand de la
UPF al Saló de l‟Ensenyament s‟anima els estudiants a matricular-se indistintament
d‟un o altre estudi, oferint que el canvi és quasi immediat a tercer curs.
L‟estudiant afegeix també que són molts alumnes els que estan en una situació de
desconcert i que no en troba prou responsabilitat en els òrgans de la facultat. Demana
que es revisi amb urgència l‟esmentada normativa i que se n‟informi al més aviat
possible als estudiants, en previsió que es puguin canviar d‟estudis o d‟universitat.
El mateix dia d‟entrada de la queixa, dues hores més tard, l‟estudiant comunica per
correu electrònic que acaba de rebre un missatge de la seva facultat en el qual s‟anuncia
que es podria considerar la solució dels canvis d‟estudi i demanava paciència als
estudiants que estan en la seva mateixa situació. L‟estudiant agrairia al Síndic de
Greuges que retingués la seva queixa a l‟espera de resultats.
II. La síndica parla amb el degà de l‟estudi per veure com es va produir l‟aplicació de la
normativa vigent entre els estudiants que demanaven canvi d‟estudi. La secretaria de
l‟estudi envia la normativa del 3 de març del 2010, que es complementa amb un
procediment de resolució (modificat per un acord del Consell de Govern de 2 de març
del 2011). El degà especifica que hi havia dues places ofertes i que s‟havien triat els dos
millors expedients, atès que tenien diverses sol·licituds.
III. El 13 de setembre del 2011 la síndica pregunta a l‟estudiant com està el seu cas, ja
que havia demanat que es considerés, però amb un temps d‟espera. La resposta per part
de l‟estudiant és immediata: se li va acceptar el canvi d‟estudi, malgrat que el canvi de
normativa no s‟havia produït i que era una qüestió pendent. Agraeix l‟interès de la
síndica i aprofita per continuar demanant aquest canvi, ja que són molts els estudiants
que poden estar-ne afectats.
En vista de tot el que s‟ha exposat, i atès que la normativa està aprovada pel Consell de
Govern, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana a l‟estudiant que, si continua pensant que la normativa no és prou justa,
treballi amb altres companys per oferir alternatives al procediment vigent davant de la
seva facultat.
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COMENTARI
La redacció de la queixa es presenta com un tema d‟interès col·lectiu, malgrat que la
solució sembla individual.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 427/11
Instat per un estudiant que demana el reconeixement d‟uns crèdits
______________________________________________________________________
Data d’inici: 14-7-2011
Data de tancament: 20-9-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que ha fet un seminari internacional ofert per una altra universitat
catalana durant tres dies del mes de maig del 2011. Després d‟haver obtingut el diploma
i el certificat d‟aprofitament d‟aquest seminari ha sol·licitat la consignació dels tres
crèdits de lliure elecció al seu expedient acadèmic. Un cop presentada aquesta sol·licitud
no li han contestat res. Li manquen 1,5 crèdits per obtenir el primer cicle de
llicenciatura i no té una altra possibilitat d‟obtenir-los, ja que els terminis per fer alguna
altra matèria durant el curs 2010-2011 estan tancats. Necessita acreditar la consecució
dels crèdits de primer cicle de cara a continuar estudiant en una universitat a distància el
segon cicle de la llicenciatura. L‟estudiant diu que la informació que sortia al Campus
Global sobre aquest seminari era que aquests crèdits eren vàlids per figurar al seu
expedient.
II. A instàncies de la síndica, el 18 de juliol del 2011 adjunta el certificat d‟aprofitament
on consta que ha assistit al curs i amb el qual podia sol·licitar els tres crèdits de lliure
elecció. Quant a quina resposta tenia de la Secretaria Acadèmica de la seva facultat, li
van comentar que la decisió la prenen des del Servei de Gestió Acadèmica. I quant al
document electrònic on quedin reflectits l‟atorgament dels crèdits diu que hauria de
tenir-ho en algun document físic a casa, però que la Secretaria Acadèmica n‟ha de tenir
constància. La síndica li havia indicat també que aquestes gestions les havia de fer a la
secretaria del seu estudi, i la resposta que rep des d‟allà és que s‟ha fet una sol·licitud al
vicerector de Docència de la UPF per tal que aprovi l‟atorgament dels crèdits de
lliure elecció. Encara n‟està esperant el resultat.
III. La síndica es posa una altra vegada en contacte amb l‟estudiant el dia 13 de
setembre del 2011 per preguntar-li per l‟estat de la seva demanda. L‟estudiant contesta
immediatament que ja feia uns dies que li havien atorgat els crèdits que pertocaven i que
ja ha pogut pagar el resguard del títol amb tota normalitat.
En vista de tot el que s‟ha exposat i que l‟assumpte s‟ha resolt seguint les indicacions
que se li van fer des del Síndic de Greuges de la UPF, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
L‟estudiant ha après maneres de reclamar i de saber esperar un temps prudencial.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 428/11
Instat per un estudiant davant el retard a l‟hora de penjar les qualificacions d‟una
assignatura i les dificultats per poder fer la revisió dels exercicis i de l‟examen
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-7-2011
Data de tancament: 17-10-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que el dia en què estava previst que els professors tanquessin
actes, segons la informació facilitada per la secretaria de l‟estudi (8 de juliol del 2011),
les notes d‟una de les assignatures no estaven penjades al Campus Global ni constaven a
l‟expedient de l‟estudiant; que durant el trimestre només ha rebut una qualificació dels
treballs i de les feines sol·licitades per a l‟avaluació contínua, malgrat que els alumnes
van demanar-ho al professor; que, en general, no poden contactar-hi via correu
electrònic, segons que va deixar ell mateix ben explícit a classe; i d‟altres
desajustaments pels quals l‟estudiant pugui saber quina és la seva situació a
l‟assignatura. L‟estudiant demana que es pengin les notes a l‟Aula Global i es retornin
tots els treballs, i que es doni temps perquè els alumnes puguin revisar si les
qualificacions i les mitjanes són correctes, i que el professor atengui els estudiants en
l‟horari establert.
II. Atès les dates de la queixa i la urgència de les seves demandes, la síndica convoca
l‟estudiant, però ell es troba fora de Barcelona. Es queda per parlar-ho al setembre, ja
que l‟estudiant està interessat que la circumstància no es torni a plantejar. En
l‟entrevista que manté el 6 de setembre del 2011, l‟estudiant exposa que la gestió de
l‟assignatura no es va fer com indicava el pla docent, que els criteris d‟avaluació es
donaven després de la correcció, que les correccions i les revisions eren generals,
excepte en un exercici, i que no rebien notes ni gaires comentaris a les exposicions
orals. Després detalla el seu cas concret i la variació que va tenir de qualificacions sense
que ell hi intervingués. La síndica li demana que li enviï el pla docent de l‟assignatura.
A la pregunta de la síndica sobre si van exposar el tema a una autoritat acadèmica, li diu
que ho van fer com a grup de classe, però que ell creu que no es va gestionar.
L‟estudiant diu que els altres companys es van queixar durant el curs, però que no
volien continuar amb la queixa i que ell ho feia per col·laborar amb el professor i amb
l‟estudi a fi que això es pogués evitar.
III. La síndica parla amb el professor de l‟assignatura el 20 de setembre del 2011. Per al
professor va ser una notícia no esperada, malgrat que després explica que en l‟últim
trimestre del curs 2010-2011 van coincidir una sèrie de circumstàncies que efectivament
no li van deixar complir amb normalitat tots els requisits que figuren en el pla docent de
l‟assignatura, en el qual hi ha un conjunt de pràctiques avaluades amb percentatges,
portafolis, etc., difícils de fer-ne un seguiment. Assumptes de salut, intervencions,
cursos, recerca i presentació de tesis doctorals dirigides per ell mateix, juntament amb
una acumulació de molta docència, i, doncs, obligació de fer el seguiment de molts
estudiants. Recorda que l‟últim dia de revisió, fora de termini, no va anar cap estudiant
al despatx i que, efectivament, desaconsella a classe que li escriguin correus electrònics.
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IV. La síndica confirma amb el vicedegà de l‟estudi la queixa col·lectiva dels estudiants
d‟aquesta assignatura durant l‟últim trimestre del curs 2010-2011.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana al professor tornar a considerar en cada curs la redacció del pla docent de
l‟assignatura a fi de poder-la millorar i poder complir tot el que allí s‟explicita. També
se li recomana mantenir un diàleg seguit amb els estudiants i una dedicació continuada
durant els trimestres de classe, així com acceptar horaris docents i d‟altres compromisos
que es puguin portar a terme fàcilment. Es recomana a l‟estudiant que esgoti totes les
instàncies al seu abast dins del seu estudi com hauria estat sol·licitar una entrevista amb
el degà. Se suggereix als càrrecs acadèmics de l‟estudi que parlin també amb els
professors que són objecte dels comentaris.
COMENTARI
Sobre assumptes de docència hi ha queixes de dos tipus: una és la que afecta
directament l‟estudiant per un aspecte de qualificació o de relació particular amb el
professor. Una altra, com aquesta, és la que busca corregir una actuació perquè la veu
millorable fàcilment, i l‟objectiu de la queixa és mirar aleshores pel bé comú.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 429/11
Instat per un estudiant que presenta una queixa sobre una falta de lliurament de
qualificacions per part d‟un professor
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-7-2011
Data de tancament: 18-10-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
La queixa es va presentar el divendres 8 de juliol del 2011. El dimarts següent, dia 12 de
juliol, s‟obre l‟expedient i se‟l convoca mitjançant un correu electrònic a una entrevista
amb la síndica el dia 21 de juliol, a les 12.00 hores. El dia abans, 20 de juliol, envia un
correu electrònic per anul·lar la cita perquè es troba fora de Barcelona i comenta que no
sap quan tornarà. La persona reclamant no es torna a posar en contacte amb el Síndic.
Després de gairebé tres mesos, la persona reclamant no s‟ha posat en contacte amb la
síndica; per tant, s‟interpreta que no es vol implicar més en la queixa presentada.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva definitivament l‟expedient.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 430/11
Instat per un estudiant que no ha rebut l‟adjudicació d‟un centre de destinació per fer les
pràctiques
_____________________________________________________________________
Data d’inici: 14-4-2011
Data de tancament: 18-10-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La queixa de l‟estudiant exposa que no ha rebut destinació per fer unes pràctiques
obligatòries al seu currículum. L‟expedient s‟obre perquè l‟estudiant ja havia rebut per
altres raons atenció del Síndic de Greuges de la UPF.
II. Aquesta vegada no se‟l pot ajudar perquè l‟estudiant ha perdut la permanència a la
Universitat. Llegit el seu escrit, l‟estudiant comunica a la vegada que també per la seva
part abandona la queixa i s‟acomiada de la síndica.
III. Des del Síndic es comprova la seva situació com a estudiant i es confirma la seva
baixa definitiva de la UPF.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 431/11
Instat per un estudiant que no pot matricular-se del curs següent al mes de juliol
______________________________________________________________________
Data d’inici: 12-7-2011
Data de tancament: 18-10-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que tot i haver superat les assignatures de tercer curs, no figura a
la llista de citacions per fer la matrícula per al curs vinent al juliol. Al Punt d‟Informació
a l‟Estudiant l‟informen que haurà de fer la matrícula al setembre, atès que va anul·lar la
convocatòria d‟una assignatura. L‟estudiant explica que aquesta assignatura anul·lada és
una assignatura de lliure elecció i que no consta que tingui convocatòria de setembre,
raó que explicaria que no pugui matricular-se al mes de juliol.
Sol·licita matricular-se al mes de juliol, ja que si no ho fa patiria un perjudici per la
manca d‟oportunitat de poder triar assignatures optatives, que són totes assignatures
adaptades al grau, que ell cursarà fent quart curs de llicenciatura.
II. La síndica parla el 13 de juliol amb la secretaria del seu estudi, que consulta també
amb Gestió Acadèmica. El procediment de matrícula al juliol requereix tenir tots els
crèdits matriculats superats, malgrat que no figuri la convocatòria extraordinària en
algunes optatives. La cap de Gestió Acadèmica comunica que aquesta normativa serà
revisada el curs vinent. La secretaria de l‟estudi és conscient de l‟interès dels estudiants
per matricular optatives a quart curs de llicenciatura i vigila de prop l‟atorgament.
III. La síndica no arriba a parlar amb l‟estudiant perquè quan li truca el 13 de setembre
del 2011, l‟estudiant treballa i no pot tenir una conversa. Li envia un missatge
electrònic, al qual l‟estudiant no contesta.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
El canvi del procés de matriculació durant el mes d‟abril del 2011, des de la
preinscripció a la cita prèvia dels estudiants que superin tots els crèdits matriculats, ha
pogut generar insatisfaccions i dificultats en casos d‟estudiants que es troben al final
dels seus estudis.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 432/11
Instat per una estudiant que, per problemes físics, ha perdut la convocatòria de setembre
i ha de tornar a pagar la matrícula amb recàrrec
______________________________________________________________________
Data d’inici: 14-9-2011
Data de tancament: 19-10-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La persona reclamant està fent un màster. Aquest estiu li van diagnosticar una
patologia associada a un embaràs, d‟alt risc obstètric, per la qual cosa ha hagut de
guardar repòs absolut. No s‟ha pogut presentar a la convocatòria de setembre. A
secretaria li diuen que ha de tornar a matricular-se i, atès que en serà la segona vegada,
tindrà recàrrec.
Sol·licita la revisió del seu cas per damunt de la normativa existent, al·legant els drets
dels estudiants.
II. La síndica rep l‟estudiant, que explica la seva situació acadèmica i la dificultat
sobrevinguda aquest últim estiu amb la impossibilitat de presentar-se a l‟assignatura que
havia deixat per a setembre. Es queixa de dificultats de comunicació per telèfon amb la
secretaria del seu departament i amb el professor de l‟assignatura. La síndica li explica
que en els màsters hi ha una sola convocatòria i que les gestions de matrícula depenen
d‟una normativa general per a tota la Universitat.
III. La síndica parla amb Gestió Acadèmica, que li expliquen els terminis de pagament
dels màsters i que la matrícula és per a cada curs universitari.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient sense poder obtenir un resultat positiu per a l‟estudiant.
COMENTARI
Aquest cas i d‟altres semblants demanarien un seguiment individual previ al termini de
tancament d‟actes i solucions administratives molt ad hoc, les quals serien de difícil
compliment pels serveis de la Universitat, que en tot cas ha de tenir una normativa
generalista.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 433/11
Instat per un estudiant que pateix una disminució física i psíquica i que no ha trobat, al
seu parer, la comprensió deguda en el moment de fer l‟examen
______________________________________________________________________
Data d’inici: 16-9-2011
Data de tancament: 19-10-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que en l‟examen de la convocatòria extraordinària d‟una
assignatura no ha trobat la tranquil·litat necessària per poder respondre amb calma i
serenitat el test, que és la primera part i la superació del qual dóna pas a la segona part
expositiva de l‟examen. L‟ofuscació que va patir li va fer pensar que no hi havia més
que un formulari de preguntes en català, i ell en necessita un en llengua castellana; va
pensar que l‟apressaven per entregar les respostes i, en general, es va sentir pressionat.
Demana que sense mostres públiques els professors puguin oferir-li l‟atenció especial
que necessita i que li és reconeguda.
II. Sabent la sensibilització que hi ha a la Universitat pels casos com aquest, la síndica
parla amb la Unitat de Suport a Programes Especials (19-9-2011), que està al corrent
d‟aquest estudiant, que hi ha parlat i que li ha recomanat que faci ell els passos per ferse valer; tanmateix el servei, a la vegada, li donava suport d‟una altra manera.
Posteriorment la síndica manté una llarga conversa telefònica amb l‟estudiant, ja que
viu fora de Barcelona i li resulta difícil desplaçar-s‟hi (22-9-2011). L‟estudiant explica
les dificultats que va trobar a l‟examen al mes de juny i la pressa demanada al mes de
setembre; que ha parlat amb el seu tutor de les seves dificultats; que no ha pogut parlar
directament amb el professor de l‟assignatura; que no vol recordar en cada examen que
pateix una disminució del 65% i que amb altres professors es va sentir bé i es va
concentrar amb facilitat, cosa que no li va passar en aquesta assignatura.
III. La síndica parla amb el cap d‟estudis de l‟estudiant (27-9-2011), que es posarà
d‟acord amb el degà per portar a terme alguna acció que compensi la insatisfacció de
l‟estudiant. El 3 d‟octubre la síndica rep un missatge explicatiu del cap d‟estudis de
l‟examen del qual parteix la queixa de l‟estudiant, després de parlar amb el degà, el
tutor i el professor responsable de l‟assignatura.
Des del començament de la seva assignatura el professor havia tingut coneixement de la
situació de l‟estudiant. De fet, va parlar amb la USPE, amb l‟esmentat tutor acadèmic i
amb el mateix estudiant. Així doncs, tothom n‟estava informat i es va intentar procedir
en conseqüència. El professor informa que aquest estudiant va suspendre la
convocatòria de juny i que no va assistir a la revisió de l‟examen. Al setembre també va
suspendre i en aquest cas sí que va anar a la revisió. El professor, conscient de les
necessitats d‟aquest estudiant, va dir a les persones que el van ajudar a controlar
l‟examen (tant el de juny com el de setembre) que no se‟l pressionés i que no hi havia
cap problema que es prengués més temps per fer les corresponents proves. No obstant
això, l‟estudiant no va necessitar més temps. De fet, no va ser dels últims a lliurar
l‟examen al professor. La síndica agraeix aquesta informació al cap d‟estudis del grau.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recullen tant els sentiments de l‟estudiant com la bona disposició dels docents de
l‟assignatura per satisfer les necessitats manifestades en aquest cas i se suggereix que
l‟estudiant ha de tenir confiança en la bona disposició dels docents envers ell i els
docents han de procurar oferir aquesta confiança espontàniament.
COMENTARI
La situació d‟ansietat que genera un examen explica l‟origen d‟aquesta queixa.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 434/11
Instat per una estudiant que no ha rebut l‟atenció requerida davant d‟una consulta
informàtica
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-9-2011
Data de tancament: 2-11-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa el problema amb el qual es va trobar quan va canviar la
contrasenya del SIGM@ (http://secretariavirtual.upf.edu/#), ja que després no hi podia
accedir, malgrat que va intentar-ho de diferents maneres. Va escriure al Servei
d‟Informàtica perquè la hi restablissin i li van contestar que el servei competent per ferho era la seva facultat. La cap de la secretaria de la facultat, molt amablement, li va
contestar que els expedients els podia consultar a través del Campus Global i que si ella
no podia ja farien ells la matrícula. L‟opció de consulta de l‟expedient des del Campus
Global ha estat substituïda per SIGM@.
La segona vegada que va escriure a la secretaria de l‟estudi no va obtenir cap resposta i
va anar-hi personalment. Va trobar una persona que, segons diu l‟estudiant, no estava al
corrent del nou sistema de consultes de notes mitjançant SIGM@. Per altra banda, el
Servei d‟Informàtica, en lloc de canviar-li la contrasenya del SIGM@, li va canviar la
del Campus Global per la data de naixement. Finalment, va poder-ho solucionar anant al
Servei de Gestió Acadèmica, on li van resoldre el problema; però això li va costar una
setmana enviant correus electrònics a la seva Facultat i al Servei d‟Informàtica.
L‟estudiant fa constar una mala comunicació interna i suggereix que aquest tipus de
problemes no haurien d‟ocupar tant de temps ni tantes persones. Constatant que les
persones que l‟han atesa han estat molt amables, hi ha hagut moltes indicacions
errònies, sempre de forma oral, de manera que no es pot demostrar com s‟ha transmès la
informació.
II. La síndica parla amb la cap de Gestió Acadèmica per detectar si hi ha hagut manca
de transmissió d‟informació sobre els canvis implementats en el programa SIGM@ i
amb la cap de secretaria de la seva Facultat. Totes dues diuen que aquesta informació la
tenen tots els administratius de les secretaries dels estudis i que possiblement no van
entendre la demanda de l‟estudiant. La reclamant comenta que el Servei d‟Informàtica
tampoc no va saber restablir-li la contrasenya tal com demanava.
III. Per acabar d‟esbrinar-ho, la síndica demana a la secretaria de la Facultat si és
possible que algun dels administratius no conegués el funcionament del SIGM@, a la
qual cosa li contesten que és impossible perquè és l‟eina amb la qual treballen
contínuament; la novetat està en la possibilitat d‟accés també dels estudiants, que
coincideix amb la data de l‟aplicació de l‟automatrícula.
IV. La síndica manté una darrera conversa amb l‟estudiant per tal de donar-li una
explicació sobre els malentesos que possiblement van succeir. L‟estudiant accepta
l‟explicació sobre els possibles buits en la transmissió oral de les informacions noves.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
Aquest és un cas prototípic de les dificultats de comunicació i d‟informació que
s‟estableixin en les relacions intrauniversitàries, les quals són impossibles d‟esbrinar en
tot el seu itinerari.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 435/11
Instat per un estudiant que jutja com a molt deficitari el suport rebut a l‟automatrícula
______________________________________________________________________
Data d’inici: 16-10-2011
Data de tancament: 9-11-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. El reclamant exposa que durant el període de matriculació, els serveis de contacte de
suport a l‟automatrícula van ser totalment deficitaris, ja que tan sols disposaven d‟una
sola línia. En conseqüència sol·licita que no torni a passar i que es posin més línies per
tal d‟agilitzar el procediment.
II. La síndica consulta el Servei de Gestió Acadèmica, el qual li aclareix que l‟extensió
telefònica que surt a la pàgina web és la de la secretaria del seu estudi i que per això no
s‟especifica més d‟un o dos números de telèfon; que és explicable que els dies de
matrícula els telèfons de les secretaries en alguns moments puguin estar saturats.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana a l‟estudiant que sempre s‟adreci personalment, telefònicament o per
correu electrònic a la secretaria del seu estudi quan tingui qualsevol dubte o problema,
perquè és el lloc adequat per trobar l‟ajut que necessiti i també per obtenir una bona
orientació.
COMENTARI
Un cas més de dificultats i de nerviosisme en el moment de l‟automatrícula del mes de
setembre.

41

Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 436/11
Instat per un estudiant que no pot establir comunicació telefònica amb l‟Oficina
d‟Inserció Laboral
______________________________________________________________________
Data d’inici: 21-9-2011
Data de tancament: 9-11-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant fa constar que és totalment impossible contactar amb l‟Oficina d‟Inserció
Laboral ja que ha estat cinc dies intentant parlar-hi dintre de l‟horari establert i sempre li
surt la bústia de veu del contestador automàtic.
II. La síndica li indica que intenti tornar a parlar amb l‟Oficina i si li surt el contestador
que hi deixi el seu telèfon perquè el truquin ells. També tenen un formulari de contacte
que trobarà a la seva pàgina: http://www.upf.edu/oil/. La queixa es presenta el dia 21 de
setembre perquè aquell dia li passa el mateix i encara li surt en el contestador el
missatge que indicava l‟horari fins al dia 20.
III. En comunicació telefònica el dia 22 de setembre es parla amb el personal d‟atenció
telefònica de l‟OIL, que explica que van tenir moltes consultes sobre un nou programa
que es va posar en funcionament a l‟Oficina i que el contestador saltava automàticament
quan el telèfon feia senyal de comunicar.
La síndica s‟adreça a la coordinadora de l‟Oficina el dia 27 de setembre, i posteriorment
ella envia un informe sobre la situació actual: si tots els anys els serveis de l‟OIL han
obert amb un gran volum de feina, enguany encara ha estat més complicat. La situació
econòmica ha fet incrementar la consulta dels usuaris i augmentar la gestió de
programes de cooperació educativa. Les dificultats són les següents:
a) Ha començat a funcionar una nova versió de l‟aplicació d‟intermediació
d‟ofertes de treball i de pràctiques, amb la intenció de millorar el servei que es
dóna als diferents usuaris: empreses, graduats i estudiants. Hi ha hagut
problemes d‟accés per part dels usuaris, que no hi estaven habituats.
b) Durant un matí van patir l‟avaria dels servidors de la Universitat, la qual cosa ha
sotmès l‟OIL a una allau de trucades, missatges de correu i visites presencials.
c) Un tema afegit és que l‟Oficina s‟ha canviat a l‟edifici de l‟Escola Superior de
Comerç Internacional - ESCI (Pg. Pujades, 8). Allí hi ha telefonia IP molt
moderna i diferent a la que es fa servir a la UPF. Un dels serveis que s‟hi ofereix
és entrar a un mateix telèfon fins a quatre línies alhora; això fa que no es doni
senyal de comunicar i el contestador salta a la cinquena trucada. S‟ha fet la
sol·licitud que pugui donar senyal de comunicar (que és la situació real).
d) Que encara estan saturats de feina i amb pocs recursos humans per gestionar el
servei.
Manifesten la seva comprensió pel neguit de l‟estudiant; que la seva voluntat és
atendre bé i que els estudiants recordin que hi ha l‟adreça electrònica i la possibilitat
de deixar el missatge al contestador.
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En vista de tot el que s‟ha exposat i que l‟estudiant finalment s‟ha pogut posar en
contacte amb l‟Oficina, malgrat tots els dies que ha trigat per aconseguir-ho, es dicta la
següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix a la gerència que s‟estudiïn els sistemes de comunicació i el volum de
feina en relació amb els recursos humans de què disposa aquesta oficina.
COMENTARI
És la segona vegada que es detecta mitjançant una queixa al Síndic de Greuges de la
UPF la situació d‟insuficiència de personal a l‟Oficina d‟Inserció Laboral.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 437/11
Instat per una estudiant que no ha pogut canviar el torn d‟horari en el moment de
matricular-se i després se li ha denegat
______________________________________________________________________
Data d’inici: 23-9-2011
Data de tancament: 9-11-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que el dia 19 de setembre va matricular-se d‟un segon curs, durant
el procés de la qual podia escollir el grup a què volia anar. Ella escollia el mateix torn
que tenia el curs passat atès que treballa, però l‟aplicació li oferia només una opció, que
no era l‟adequada. L‟estudiant va comunicar el problema a la secretaria de l‟estudi, on li
van aconsellar que formulés un escrit, el qual no ha tingut efecte i no s‟ha pogut canviar
de torn. L‟estudiant va tornar a secretaria dues vegades més i li van dir que presentés
una instància i que podia assistir al grup que li corresponia fins que se solucionés la
situació. Atès que els dies passaven i que ningú no li solucionava, sol·licita el canvi de
grup a través del Síndic de Greuges de la UPF, adjuntant els correus electrònics enviats
per ella i el full de matrícula.
II. La síndica demana informació a la vicedegana de l‟estudi, que li contesta ràpidament
que l‟estudi ha acceptat fins al màxim que es podia acceptar per a aquest grup i que han
hagut de denegar moltes instàncies per motius laborals, que només han pogut atendre
aquells canvis que per motius exclusivament de salut eren molt urgents. Els estudiants
estan informats que per poder compatibilitzar treball i estudis hi ha a la UPF la
regulació de la modalitat d‟estudi a temps parcial (acord del Consell de Govern de 4 de
juny del 2008). La vicedegana s‟ofereix a parlar qualsevol aspecte amb la síndica.
III. La síndica es dirigeix telefònicament a l‟estudiant per veure com havia pogut
compatibilitzar els horaris. La reclamant finalment ha acceptat el grup adjudicat, però
promet informar-se bé a finals de curs sobre la manera de demanar el grup preferit.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
L‟automatriculació a través de l‟aplicació informàtica genera en els estudiants
nerviosisme. L‟atenció personal a les secretaries respectives hauria de ser més
informativa i més detallada de com es podrà o no solucionar el problema que es pugui
presentar en el moment de matricular-se.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT438/11
Instat per un estudiant que no troba la informació pertinent abans de matricular-se
d‟assignatures optatives
______________________________________________________________________
Data d’inici: 15-9-2011
Data de tancament: 14-12-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que cursa quart de llicenciatura, és a dir, que està a prop d‟acabar
els seus estudis; que el primer dia per matricular-se al mes de setembre va consultar al
Campus Global el quadre “Optatives matriculables” de la seva llicenciatura, però que
quan arriba a l‟oferta docent surt l‟avís del sistema 336, que vol dir que l‟assignatura no
és consultable, tot i que sí que figura al llistat del Campus Global. Aquesta manca
d‟informació sobre el programa, els horaris i els professors assignats el dia que comença
el termini de matriculació a l‟estudiant li sembla greu i irreparable perquè no pot
matricular-se de manera segura per tal d‟evitar els perjudicis que li poden arribar per un
horari o per un programa inadequat a la seva disponibilitat. Es queixa que aquesta
situació l‟ha sofert també altres anys i que per això reclama que es doni una solució
definitiva als problemes de manca d‟informació d‟aquesta mena.
II. La síndica parla amb l‟estudiant, que insisteix en la manca d‟informació que tenen
els estudiants a l‟hora de matricular-se, ja que no els permet planificar amb seguretat el
curs acadèmic.
III. Per tal de confirmar que efectivament hi havia una manca d‟informació, la síndica
parla amb la cap de secretaria de l‟estudi, que és conscient d‟aquesta situació i
l‟atribueix a una fallida puntual en l‟aplicació, a la finalització del pla d‟estudis de
llicenciatura i a dificultats en la disposició horària del professorat. Són conscients de la
circumstància que això pot comportar als estudiants al final dels estudis i intenten donar
sempre una sortida adient.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana que el tipus d‟informació que demana l‟estudiant estigui disponible per als
estudiants abans que comenci el termini de matriculació i durant aquest per evitar que
els estudiants triïn sense encert les assignatures, com també que les autoritats
acadèmiques vigilin el compliment d‟aquesta circumstància.
COMENTARI
Possiblement la finalització dels plans de llicenciatura alleugerà la complexa informació
sobre les diferents possibilitats d‟optatives que ara els estudis han de gestionar.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 439/11
Instat per una estudiant que no ha pogut canviar el torn d‟horari en el moment de
matricular-se i posteriorment se li ha denegat la sol·licitud de substitució de grup
______________________________________________________________________
Data d’inici: 4-10-2011
Data de tancament: 14-12-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que el dia 19 de setembre havia de fer la matrícula per a aquest
curs i que per un error informàtic aliè a ella no s‟hi va poder matricular perquè li sortia
un error a la base de dades. Va trucar a la seva secretaria i li van dir que fes la matrícula
en un document Word i que la hi enviés per correu. Ho va fer, i el dijous 22 de setembre
va rebre una resposta informant-li que el seu carnet de família nombrosa estava caducat.
Va poder presentar el nou carnet al dia següent, divendres. La seva matrícula es va fer el
dimarts següent, però no la van matricular al grup que havia sol·licitat sinó a un grup de
tarda. Posteriorment li van denegar la instància en què demanava el canvi de grup, i en
la qual aportava el contracte de treball. L‟argument de la denegació era que hi havia
moltes sol·licituds i també el tipus de contracte en una empresa familiar, que ella
presentava.
L‟estudiant sol·licita el canvi al grup de matins, perquè ha fet bé les coses seguint els
procediments indicats per la Universitat i la seva responsabilitat en el treball és la
mateixa que la d‟un treballador no familiar.
II. Atès que el dia 23 de setembre va arribar al Síndic una queixa semblant d‟una
persona del mateix estudi, la síndica parla amb la vicedegana responsable, la qual li
contesta de seguida que l‟estudi ha acceptat fins al màxim que es podia acceptar del torn
01 i que han hagut de denegar totes les instàncies de canvi de grup que al·legaven
motius laborals i s‟han pogut atendre exclusivament els motius de salut. Els estudiants
són informats que per poder compatibilitzar treball i estudis hi ha a la UPF la regulació
de la modalitat d‟estudi a temps parcial (acord del Consell de Govern de 4 de juny del
2008).
III. La síndica parla amb el degà de l‟estudi, que la informa de detalls sobre els
problemes que hi ha en el moment de fer el pas entre el primer i el segon curs en aquest
estudi. A segon curs hi ha una unificació dels grups que hi ha a primer, atès que
l‟oficina de les PAU envia sempre més estudiants a aquest estudi que els que la
Universitat pot assumir. La unificació dels dos grups de matí de primer en un de sol a
l‟any següent obliga a no poder tenir tots els alumnes en un sol grup de matí a segon
curs. I que els problemes de l‟automatrícula han incrementat les instàncies demanant el
canvi del grup assignat directament per l‟aplicació informàtica.
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En vista de tot el que s‟ha exposat i de les circumstàncies pressupostàries actuals, es
dicta la següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix que s‟expliqui bé als estudiants, per a la seva organització personal, que no
sempre podran mantenir la permanència en el mateix grup al llarg dels quatre anys de
grau perquè poden aparèixer inconvenients d‟infraestructura o de gestió entre un curs i
un altre.
COMENTARI
Aquesta situació és possiblement deguda a diverses disfuncions, tant de l‟oficina de les
PAU com de la Universitat, que no pot, a hores d‟ara, incrementar un grup dels que
planifica i pressuposta amb temps.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 440/11
Instat per una estudiant que veu difícil el reconeixement per optar al premi de fi
d‟estudis
______________________________________________________________________
Data d’inici: 21-9-2011
Data de tancament: 15-12-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que ja va dirigir-se al Síndic de Greuges per una qüestió de
bonificació de matrícules d‟honor que se li havien denegat per canviar-se d‟un estudi a
un altre dins de la mateixa UPF atesa la normativa vigent (expedients 367/10 i 368/10).
Ara escriu preventivament perquè, malgrat la bona nota mitjana del seu expedient, i pel
mateix motiu pel qual se li van denegar les matrícules d‟honor, no es trobi que no pugui
optar al premi extraordinari de fi d‟estudis.
Els estudis de llicenciatura que ha cursat l‟estudiant, malgrat tenir un segon cicle
diferent, presenten un primer cicle idèntic, per la qual cosa l‟estudiant s‟interessa abans
que aquests premis siguin concedits. Aporta també la valoració del seu expedient en la
beca MOBINT i en els premis de fi de carrera del Ministeri d‟Educació.
II. La síndica parla amb el degà de l‟estudi i amb la vicerectora d‟Estudiants, que veuen
correcte que l‟estudiant tingui la nota mitjana del seu expedient comptabilitzant les
qualificacions obtingudes en els dos cicles de la seva llicenciatura. La síndica li
aconsella que escrigui al vicerector d‟Ordenació Acadèmica per exposar-li el seu cas,
atès que és la persona que presideix la comissió de premis de final d‟estudis. El degà de
l‟estudi també informa a la síndica que l‟expedient de l‟estudiant ha estat distingit per
una entitat empresarial de Barcelona com el millor de l‟any.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient amb resultat favorable.
COMENTARI
Aquest és un cas que la normativa no preveu i que, a causa de l‟excel·lència d‟un
estudiant, posa de manifest la deficiència de la norma; deficiència que ja havia provocat
que no se li atorguessin en el seu moment les bonificacions de les matrícules d‟honor.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 441/11
Instat per un estudiant que no està d‟acord en la manera de fer els canvis de grup en el
seu estudi
______________________________________________________________________
Data d’inici: 25-10-2011
Data de tancament: 15-12-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que va matricular-se al mes de juliol (18-7-2011), ja que havia
aprovat tot el segon curs. A l‟hora de fer la matrícula (28-7-2011) va canviar de grup,
de tardes a matins, però va rebre un correu electrònic dies després, sempre al mes de
juliol, que li feia constar que havia de mantenir el grup per “evitar conflictes d‟horaris i
de coordinació” i que el canvi al mateix grup que l‟estudiant tenia el curs passat s‟havia
fet des de la secretaria de l‟estudi. Posteriorment (7-9-2011) va fer una sol·licitud de
canvi de grup, la qual no se li va concedir.
Des del dia 7 d‟octubre sap que hi ha companys que, per haver de recuperar algunes
assignatures, es van matricular durant el mes de setembre. A aquests companys se‟ls ha
acceptat el canvi de grup en el moment de fer la matrícula, és a dir, ni tan sols han hagut
de presentar cap sol·licitud.
L‟estudiant troba una falta de coherència pel fet que estudiants constants i rigorosos en
els estudis no puguin canviar-se de grup, mentre que aquells que han d‟anar a
recuperacions sí que se‟ls permeti. Demana en conseqüència que Gestió Acadèmica
deixi canviar de grup aquest mateix curs aquells que ho van sol·licitar en el moment de
tramitar la matrícula del mes de juliol.
II. A petició de la síndica, l‟estudiant envia el missatge de resposta a la seva sol·licitud,
de 18 d‟octubre del 2011, en què se li denegava el canvi per manca de places.
III. La síndica demana informació a la secretaria de l‟estudi. La cap de secretaria li
informa que l‟estudiant pertany a un itinerari d‟una promoció excepcional (2009-2010),
que va començar amb dos torns equilibrats pel que fa al nombre d‟estudiants. Que es va
demanar als estudiants d‟aquesta promoció que es mantinguessin en el torn durant els
anys de la carrera. La Facultat ha fet una excepció a l‟hora d‟organitzar dos horaris
exclusius de matí o de tarda per a l‟especialitat que fa l‟estudiant; altres itineraris del
mateix estudi tenen l‟horari al llarg de les dues franges horàries.
A la pregunta de la síndica de per què hi havia estudiants matriculats al setembre que
van aconseguir torn de matí, la mateixa persona li explica que, efectivament, tenien
localitzat un grup d‟estudiants que havien canviat el seu torn en la matriculació i que
havien començat ja el curs en el torn contrari al que tenien el curs passat; i que la
Facultat havia estudiat el cas i s‟havia decidit de canviar-los al torn al qual pertanyien a
partir del segon trimestre. Que, per qüestions de volum de feina al mes de setembre, la
secretaria no havia pogut detectar aquest canvi, però que aquest grup d‟estudiants
tornaria al torn horari del qual procedien.
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IV. La síndica torna a parlar amb l‟estudiant per aclarir-li aquestes qüestions i perquè
comprengui la denegació de canvi que va rebre.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana que en les qüestions excepcionals o idiosincràtiques que l‟aplicació
d‟automatrícula no prevegi perquè responen a circumstàncies molt puntuals, les
secretaries vigilin de prop el procés de matriculació perquè no es produeixin desajustos
com el que aquí s‟exposa.
COMENTARI
Aquest és un cas en el qual es veu que el programa que gestiona el procés de
matriculació dels estudiants no pot incorporar totes les variables que es generen en
l‟organització de la docència, però s‟hauria de tenir en compte per a posteriors millores.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 442/11
Instat per una estudiant davant l‟anul·lació d‟un curs d‟alemany
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-10-2011
Data de tancament: 18-12-2011
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que després de fer la prova de nivell, es va inscriure al nivell 3
d‟alemany al Programa d‟Ensenyament d‟Idiomes (PEI). Va rebre els documents per fer
el pagament però amb la indicació que esperés, abans de pagar, la confirmació de
l‟obertura del curs perquè encara faltaven persones per poder obrir-lo. Com que no rebia
cap resposta va preguntar a la secretaria i li van dir que estaven esperant que ella pagués
per poder obrir el curs. Dos dies després, el 20-10-2011, dia en què suposadament
començava el curs, s‟assabenta per uns alumnes que el curs ha sigut anul·lat, sense cap
avís per part del PEI, a qui demana una explicació seriosa, i fa constar l‟inconvenient
que li pot provocar, perquè troba que ja és tard per inscriure‟s en alguna altra acadèmia.
Demana que es procedeixi a l‟obertura del nivell 3 d‟alemany.
II. La síndica demana informació a la directora del PEI, que de seguida comunica les
circumstàncies que van fer que no es pogués obrir el curs. Els cursos anuals del PEI
tenen establert en quinze el nombre mínim d‟estudiants per poder obrir un curs (tal com
s‟especifica a la web i a tots els tríptics de difusió de l‟oferta). En el cas del curs
d‟alemany de nivell 3 es va arribar només a nou estudiants. Els estudiants inscrits eren
conscients d‟aquest fet, ja que s‟automatriculen al curs i veuen en tot moment el nombre
d‟inscrits que hi ha. Tot i que aquest nombre (nou) estava notablement per sota del
mínim necessari (quinze), el dilluns 17, la direcció i gerència del PEI va decidir que
comptant amb els excedents d‟altres grups i llengües del PEI, farien l‟esforç necessari
per tal d‟obrir el curs de nivell 3 d‟alemany i permetre així que aquests estudiants
poguessin formar-se. El mateix dilluns 20 a la tarda es va enviar des de la secretaria un
correu electrònic als nou estudiants inscrits per tal de comunicar-los que si tots pagaven
la seva matrícula s‟obriria el curs el dijous.
A més d‟aquest correu, es va començar una ronda de trucades telefòniques
personalitzades a aquests nou estudiants. Malauradament, en aquestes converses, dos
estudiants van confirmar que ja no estaven interessats a fer aquest curs. Per tant, es
tractava ja d‟un grup de set persones inscrites i no pas de nou, amb la qual cosa es feia
inviable obrir-lo.
Es va contactar immediatament amb tots els alumnes d‟aquest grup per informar-los que
finalment el nombre d‟interessats havia baixat a set i que per tant ja no era possible obrir
el curs. En el cas de la persona reclamant es van deixar tres missatges al seu contestador
del mòbil. Tots els alumnes afectats van entendre la situació i en el cas que haguessin
pagat, la secretaria del Programa els va tramitar la devolució de la matrícula. En el cas
de la persona reclamant, no se li va haver de retornar res perquè no havia pagat.
III. La síndica troba explicable la circumstància d‟anul·lació del curs i no veu un gran
inconvenient en les dates perquè l‟estudiant pugui trobar un altre curs d‟alemany
d‟aquest nivell fora de l‟oferta de la UPF.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
Les decisions d‟obrir o d‟anul·lar un curs es desenvolupen en poques hores i en funció
de tenir la seguretat d‟un nombre d‟inscripcions reals, la qual cosa fa que certs nivells
de llengües puguin patir aquests canvis de darrera hora.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 443/12
Instat per un estudiant que es va matricular al Programa d‟Ensenyament d‟Idiomes
(PEI) pensant que podria gaudir d‟una beca
______________________________________________________________________
Data d’inici: 3-10-2011
Data de tancament: 10-1-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant arriba al Síndic de Greuges després d‟haver fet una queixa al PIE de la
qual no ha rebut una resposta a temps suficientment aclaridora. És becari general i té
carnet de família monoparental especial. L‟any passat es va inscriure al PEI (anglès),
perquè li van assegurar que hi havia convocatòria de beques. Durant tot el curs aquesta
informació es va mantenir, i se li deia en tot moment que al febrer el professor en
donaria més informació a l‟aula. Demana que es mantingui el que se li va dir.
L‟estudiant no pot entendre que el PEI digui que es donaran beques per atreure gent i
després, a meitat del curs, quan ja s‟ha pagat la matrícula, es retiri aquesta possibilitat.
Ell està cursant una altra llengua en una escola oficial d‟idiomes, on no paga la
matrícula.
II. Des del Síndic de Greuges se li demana que faci arribar una còpia de la queixa que
va lliurar al PIE per correu electrònic o per fax, i també alguna documentació on el PEI
digui que es podrà optar a una beca, així com alguna documentació que faci referència
al fet que es retira la convocatòria de beca. Si tot ha estat verbalment, serà
difícil; si ho té per escrit, tot serà menys complicat.
L‟estudiant respon a aquesta petició i envia:
–La sol·licitud d‟un enllaç per fer la inscripció al curs d‟anglès amb la consulta de les
beques i la resposta amb l‟enllaç per fer la matrícula però sense la informació de les
beques.
–Una primera instància de l‟estudiant al PEI del dia 26 de maig de l‟any 2011.
–Un correu sol·licitant una resposta per part del PEI, dos mesos més tard (28 de juliol
del 2011).
–Un correu del PEI, del 13 de setembre del 2011, on li diuen que les beques UPF per a
l‟aprenentatge d‟idiomes han estat substituïdes pel Premi de Foment del Multilingüisme
UPF, i la conveniència, si ho desitja, d‟adreçar-se a la coordinadora per a la Gestió del
Multilingüisme a la UPF. En aquest missatge es diu donar resposta als seus correus i a
la seva instància anterior.
–Un altre correu de l‟estudiant enviat a la secretaria del PEI el dia 15 de setembre del
2011, demanant una entrevista atès que el missatge rebut no concreta la seva demanda,
missatge del qual no ha rebut resposta.
–Carta de reclamació presentada a la Universitat el dia 27 de setembre del 2011.
III. En l‟entrevista amb la síndica l‟estudiant es reafirma en el fet que anava preguntant
per la beca i l‟anaven ajornant per al mes de febrer. Des del moment de la prova
diagnòstica de llengua (PDL) al mes de setembre del 2010, els van informar que hi
hauria possibilitat d‟aconseguir beques. També la seva mare va rebre una informació
semblant en el moment de fer la matrícula, ja que la va fer ella perquè ell es trobava fora
de Barcelona. Al mes de maig, tal com es veu a la documentació, va fer una instància, i
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oralment li diuen que estava en tràmit. De les respostes que ha rebut en cap d‟elles hi
havia una resposta clara.
IV. La síndica parla amb la directora del Programa per tal de saber la seva visió. La
directora era molt conscient de la demanda d‟aquest estudiant, al qual ja havien informat
complidament. Que, efectivament, el curs 2010-2011 es van quedar sense beques UPF
per a l‟aprenentatge d‟idiomes, atès que en el Consell de Govern del 13 d‟octubre del
2010 es van aprovar les bases del Premi de Foment del Multilingüisme, de les quals ella
no havia estat informada. En el text de l‟acord es llegeix el següent:
“Els fons per a la dotació d‟aquest premi substitueixen un programa d‟ajuts que
s‟adreçava a estudiants de la UPF de primer o segon cicle d‟estudis homologats
que incloïen l‟assignatura d‟idioma en el corresponent pla d‟estudis. Aquests
ensenyaments ja es troben en procés d‟extinció, per la qual cosa aquest programa
deixarà de tenir vigència el curs 2010-2011”.
”Malgrat el context de restricció financera, la Universitat fa un esforç, dins de les
disponibilitats pressupostàries, per tal d‟oferir aquest incentiu, amb la voluntat
d‟impulsar una actuació que s‟adreci de forma específica al multilingüisme”.

La síndica acaba d‟informar-se pel vicegerent acadèmic, que li explica que els estudis
que es trobaven en procés d‟extinció són els relatius a llicenciatures i a diplomatures en
les quals figurava una assignatura d‟anglès, que no oferia docència; llavors les beques
ofertes per la Universitat es dirigien als becaris que gaudien de matrícula gratuïta. El
Premi, per altra banda, no és el substitut de les beques, ja que la circumstància d‟una
assignatura obligatòria d‟idioma no existeix als graus. El Premi de Foment al
Multilingüisme es va convocar per primera vegada amb data 10 d‟abril del 2011 i
representa guanyar la matrícula d‟un altre curs d‟idiomes per al curs 2011-2012. Tant
una cosa com l‟altra deixava sense expectatives la beca que l‟estudiant esperava per
recuperar la matrícula, que ja havia pagat pel curs d‟anglès al setembre del 2010. La
redacció que “el programa d‟ajuts que s‟adreçava a estudiants de la UPF de primer o
segon cicle d‟estudis homologats que incloïen l‟assignatura d‟idioma en el corresponent
pla d‟estudis” havia de ser entesa com l‟assignatura que explicava per què la UPF oferia
les beques en el PEI. També deixava un buit de cap ajuda durant el curs 2010-2011, curs
en el qual ja no s‟han donat beques ni s‟ha pogut gaudir de cap premi, ja que els nous
estudis de grau no presenten l‟assignatura d‟idioma obligatòria i les conseqüències
econòmiques dels premis de Foment del Multilingüisme van ser per al curs següent, el
2011-2012.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟insta els serveis que donen informació als estudiants a explicar clarament les
circumstàncies i les condicions quan els temes són incòmodes o clarament negatius. En
aquest cas tampoc el PEI sembla que estigués ben informat i, quan ho va estar, no va
contestar amb concreció a l‟estudiant fins al 13 de setembre del 2011.
Es recomana també que s‟estudiïn les condicions acadèmiques de l‟estudiant i es
consideri la pertinença de satisfer almenys una part del cost de la matrícula del curs
d‟anglès fet per l‟estudiant durant l‟any 2010-2011, ja que el va fer confiant en una
informació obsoleta. També se suggereix a l‟estudiant que consideri presentar-se als
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premis de Foment del Multilingüisme que es convocaran al segon trimestre del curs
2011-2012.
COMENTARI
Aquesta situació és paradigmàtica de la transmissió d‟informació deficitària quan els
temes són difícils per als mateixos que demanen la informació i que s‟hauria d‟eliminar
en molts nivells de la Universitat.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 444/12
Instat per una estudiant que sol·licita que es revisi la manera de convalidar els cursos
d‟idiomes que s‟han fet fora del Programa d‟Ensenyament d‟Idiomes (PEI)
______________________________________________________________________
Data d’inici: 9-11-2011
Data de tancament: 10-1-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. Davant de la sol·licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció per estudi
d‟idiomes que va presentar l‟estudiant, el PEI li va demanar que lliurés una còpia del
programa 3A de japonès de l‟Escola Oficial d‟Idiomes (EOI), segellada i signada, de
cara a comprovar que el contingut d‟aquest curs fos superior al nivell 3 del PEI que li
havien acreditat el curs anterior. Per la taula d‟equivalències de nivells que aplica el
PEI, el programa 3A ha estat convalidat per la meitat dels crèdits del nivell 3 del PEI.
L‟estudiant exposa el seu parer i qualifica aquesta avaluació d‟absurda, perquè ha pogut
experimentar de primera mà que el 3A de l‟EOI és pràcticament idèntic al 4 del PEI, i es
queixa que es fan les convalidacions sense mirar el contingut del programa amb
deteniment. Considera que no es poden utilitzar les mateixes equivalències per a
idiomes europeus que encaixen amb la definició del Marc Comú amb els idiomes
asiàtics, que presenten dificultat afegida, ja que no es pot exigir el mateix nivell de
capacitació en llengües de diferent cultura. Sol·licita que es revisi la manera de
convalidar tot aquell idioma que no hagi estat fet dins del PEI de la UPF i que es torni a
considerar la convalidació del seu curs 3A de l‟EOI per un nivell 3 complet del PEI.
II. La síndica manté una conversa amb l‟estudiant, en la qual insisteix en l‟automatisme
de la convalidació de nivells sense estudiar detingudament els programes d‟un i d‟altre
estudi.
III. La síndica parla amb la directora del Programa, que li explica el procés per a la
convalidació d‟acord amb les taules establertes a la UPF i amb el model d‟acreditació
d‟exàmens de l‟Associació de Centres de Llengües en l‟Ensenyament Superior
(ACLES), que regularitza el reconeixement de crèdits acadèmics i està basat en el tipus
de certificació que els estudiants aportin, tant en nivells com en nombre d‟hores
presencials cursades. Els nivells poden dependre efectivament del grup classe i del
professor de l‟assignatura, però la convalidació es fa de manera general i els estudiants
han de ser conscients d‟aquestes equivalències. Quan per als idiomes de llengües
llunyanes un centre estableix dos nivells 3A i 3B i un altre centre estableix només un
nivell 3, les convalidacions es fan per la meitat de crèdits.
A la pregunta sobre qui és el responsable d‟aquesta convalidació, la directora respon
que és el PEI, ella com a directora i les taules establertes de manera generalitzada pels
centres associats a l‟ACLES.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
El judici individual i personal dels estudiants quant a continguts i nivells d‟exigència en
diverses matèries no pot ser un indicador per a la convalidació d‟aquestes matèries; pot
ser, però, un criteri per a la tria de centres d‟ensenyament per part dels estudiants. Els
indicadors establerts per centres, programes i serveis són els vàlids i els que es poden
aplicar amb més certesa.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 445/12
Instat per un estudiant de quart curs de llicenciatura que no s‟ha pogut matricular d‟una
assignatura optativa
______________________________________________________________________
Data d’inici: 18-10-2011
Data de tancament: 17-1-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant va patir les conseqüències d‟una errada informàtica en el moment de
matricular-se per al curs 2011-2012, és a dir, en el moment indicat per a l‟automatrícula;
en comptes de visualitzar assignatures que no havia cursat, la pantalla li mostrava
assignatures ja cursades. Quan va consultar el problema amb la secretaria de l‟estudi, li
van indicar que escrigués un correu electrònic amb les assignatures que volia i que des
de secretaria li farien la matrícula. L‟estudiant consigna que li van informar que no
perdria la seva tanda i que li guardarien plaça en les assignatures triades. La
comunicació per part de l‟estudiant amb la secretaria va ser contínua, fins que va poder
contactar directament amb ells i li van informar que no hi havia places per a algunes
assignatures i que no li podien fer la inscripció. Després de parlar amb professors i
administratius li van matricular diverses assignatures excepte una, que oferia el mateix
nombre de crèdits que l‟estudiant necessitava per arribar als crèdits que el títol demana.
L‟estudiant demana que es pugui inscriure en aquesta assignatura, atès que va intentar
fer la matrícula en el moment assignat. No li interessa que li ofereixen matricular-se de
dues assignatures, els crèdits de les quals són més i, per tant, amb més cost econòmic.
El que demana ho necessita per llicenciar-se perquè és a quart de carrera.
II. La síndica demana informació al degà de l‟estudi, que li envia un informe intern (26
d‟octubre del 2011). Aquest estudiant va patir incidències amb l‟automatrícula i el van
matricular a secretaria. Sobre la qüestió que ell diu que li van garantir places a les
optatives, no es pot saber exactament la informació que se li va donar; però és difícil
que es puguin garantir places d‟optatives tenint en compte els problemes que comporta
a la secretaria l‟ordre de matriculació. L‟estudiant va passar per correu electrònic les
assignatures que volia matricular. En el correu electrònic hi havia alguns errors que
probablement no venien al cas i que es van solucionar. Demana efectivament una
assignatura, amb l‟explicació que és la que li anava bé per horaris. Com ell, hi ha uns
quants estudiants i a tots se‟ls ha denegat la plaça en aquesta matèria, ja que no hi ha
places. La secretaria li envia un correu electrònic en què li indica les assignatures amb
places disponibles per al primer trimestre. De les tres assignatures ofertes, les dues
primeres són de sis crèdits, com l‟assignatura triada per ell en el moment de matricularse. Per tant, si el problema és que pugui complir els crèdits d‟optatives que li falten per
poder llicenciar-se, el pot solucionar triant-ne alguna de les ofertes.
III. L‟estudiant passa pel despatx de la síndica quan ella no hi és (7 de novembre del
2011). Se li fa l‟explicació de com està l‟assumpte i l‟accepta.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent

RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient, però es recomana més cura en l‟aplicació de l‟automatrícula
perquè no es puguin produir circumstàncies com aquestes, que estenen dubtes i
desconfiança entre els estudiants.
COMENTARI
En el primer trimestre del curs 2011-2012 el Síndic de Greuges de la UPF ha rebut
diverses queixes originades per problemes informàtics en el moment de l‟automatrícula,
tot i la bona voluntat manifestada a les secretaries dels centres per esmenar les
dificultats sorgides, que més tard no s‟han pogut solucionar.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 446/12
Instat per una estudiant que demana la possibilitat d‟obtenir un certificat oficial
d‟estudis en llengua anglesa
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-10-2011
Data de tancament: 17-1-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que la UPF no ofereix per defecte la possibilitat d‟obtenir el
certificat acadèmic oficial (CAO) de l‟expedient acadèmic en anglès; només l‟ofereix en
català o en castellà. En el context actual en què es promou tant la mobilitat internacional
dels estudiants, considera que és clau que pugui obtenir l‟expedient en anglès, ja sigui
per fer un Erasmus a l‟estranger o poder cursar un màster en una universitat estrangera.
Informa que altres universitats catalanes ofereixen ja als seus estudiants l‟expedient en
anglès.
Actualment, per obtenir l‟expedient oficial en anglès s‟han de pagar els tràmits a la UPF
per sol·licitar l‟expedient en les llengües oficials i després fer-ho traduir per un traductor
jurat, amb el corresponent pagament per aquest servei. Ella ha cursat els seus estudis en
un itinerari impartit en anglès i el nom de les assignatures que ha fet en anglès no
consten en aquesta llengua a l‟expedient. Si les hi volgués, hauria de pagar-ne la
traducció, cosa que considera un contrasentit.
Sol·licita que Gestió Acadèmica ofereixi als estudiants i als llicenciats de la UPF
l‟expedient en anglès quan es necessiti, ja que considera que és una mesura que
beneficiaria a molts estudiants, tant els que són de la UPF com els que vénen de fora i
obtenen crèdits aquí. Això donaria un bon exemple de projecció internacional.
II. La síndica estudia les dificultats que un certificat en anglès pot representar i veu que
ja s‟ha fet camí en algun dels estudis traduint el nom de les assignatures, així com que
els certificats de coneixement de llengua catalana, que expedeix la Comissió
Interuniversitària per a la Formació en Llengua Catalana (CIFOLC), es fan en tres
llengües. La síndica es dirigeix al vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica de la
Universitat per explicar-li que l‟estudiant demana la possibilitat de tenir un format en
llengua anglesa del certificat acadèmic oficial, document que només és certificat quan
se‟n paguen les taxes corresponents, però del qual poden extreure un resum els mateixos
estudiants en qualsevol moment. Aquesta plantilla es podria tenir en llengua anglesa a
l‟abast dels estudiants, malgrat que no es fes la traducció de matèries i de qualificacions
si no n‟hi hagués. Aquesta possibilitat seria una resposta coherent tant amb el
reconeixement d‟activitats acadèmiques dels estudiants que cursen itineraris en llengua
anglesa com amb la política de multilingüisme de la UPF.
III. El 5 de desembre del 2011 la cap de Gestió Acadèmica comunica per escrit a la
síndica la notícia que el vicerector li havia tramès aquest suggeriment sobre l‟expedició
del CAO en anglès. Gestió Acadèmica informa a la síndica que des de fa un temps han
estat treballant per poder expedir els certificats en anglès i que en aquests moments
(desembre del 2011) tenen l‟aplicació preparada per fer-ho; que hi apareixen, però, uns
errors per a algunes titulacions que estan per solucionar. Que per aconseguir la resolució
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definitiva d‟aquests errors possiblement es necessitaran encara tres mesos, però que hi
ha la ferma voluntat de poder tenir-los enllestits al llarg del segon trimestre d‟aquest
curs 2011-2012.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient amb resultat favorable, però es demana a Gestió Acadèmica que
faci arribar al Síndic de Greuges notícia de quan estarà l‟aplicació preparada per iniciar
el funcionament amb garanties.
COMENTARI
Les facilitats que ofereix la informàtica serveixen per solucionar aquestes necessitats
que són ja habituals en el món internacional en què ens movem.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 447/12
Instat per una estudiant que es queixa de manca d‟informació, a causa de la qual no pot
rebre la devolució d‟unes taxes pagades
______________________________________________________________________
Data d’inici: 21-10-2011
Data de tancament: 25-1-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant de grau de tercer curs exposa que el primer any de la segona carrera va
demanar la convalidació de tretze assignatures de la llicenciatura que havia fet
anteriorment a la Universitat Pompeu Fabra. Tot i l‟existència d‟una primera resolució
on s‟aprovava la convalidació, més endavant se li va denegar per telèfon al·legant
dificultats per manca de legislació en temes de convalidacions en els ensenyaments de
grau.
Després d‟una queixa al Síndic de Greuges de la UPF (expedient 348/10) va quedar
resolt que tot i que hauria de demanar cada any les convalidacions corresponents a l‟any
lectiu, se l‟eximia del pagament de les taxes del preu de la sol·licitud de l‟expedient
acadèmic de l‟estudi. Es reconeixia, però, que és un inconvenient per a l‟estudiant haver
de demanar cada any la convalidació d‟unes assignatures que en un primer moment el
Tribunal de Convalidacions ja va resoldre com a positiva. Feta la sol·licitud de
convalidacions al segon curs de sis assignatures, es rep una carta conforme s‟aprova el
reconeixement. Però no s‟informa del termini de la devolució de les taxes, ni tan sols
s‟hi esmenta el procés. L‟estudiant, al setembre del 2011, a l‟hora de demanar les
convalidacions de tercer curs, pregunta al Punt d‟Informació a l‟Estudiant (PIE) que
com és que no li han retornat les taxes de les assignatures convalidades. És aleshores
quan se l‟informa que és un procés que s‟havia d‟haver iniciat abans del mes de maig
d‟aquell any. Davant la perplexitat per la manca d‟informació, des del PIE se li
recomana iniciar el procés igualment, al·legant que no hi ha hagut comunicació ni
informació per part de la Secretaria de Comunicació. En la resposta de 10 d‟octubre del
2010 es denega el retornament de taxes i s‟adjunta un enllaç sobre les Normes
Econòmiques de la Matrícula. No es diu res sobre la manca d‟informació.
L‟estudiant sol·licita l‟aclariment d‟aquesta manca d‟informació i el perquè de la
denegació de les taxes de convalidacions, i al·lega que porta lluitant tres anys per les
convalidacions de tretze assignatures degut a la manca de coordinació i de preparació
dels estudis de grau, com ja consta resolt en l‟expedient esmentat del Síndic. Un procés
que ha comportat més de nou cartes compulsades, instàncies, papers, reunions amb el
Síndic i visites innumerables al PIE. També se li va denegar la beca d‟exempció del
recàrrec del 40% del preu del crèdit com a segona carrera, i ara es troba amb problemes
perquè li retornin les taxes d‟unes assignatures que ja ha cursat, per culpa de la manca
d‟informació.
II. La reclamant porta les comunicacions rebudes. La síndica llegeix l‟expedient obert i
resolt per la queixa de la mateixa estudiant (348/10) i es posa en contacte amb la facultat
de l‟estudiant per informar-se de la possible manca d‟informació. Efectivament, la
normativa sobre Normes Econòmiques de la Matrícula (acord del Consell de Govern de
26 de gener del 2011) és la continuació de la normativa anterior (acord de la Comissió
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Gestora de 22 d‟agost de 1990, modificada per acord del Consell Econòmic de 19 de
juliol de 1993 i per acord del Consell Social de 18 de setembre de 1995).
En vista que la normativa és la que ha mantingut la UPF sempre, i que no hi ha excusa
per no conèixer-la, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
La manca d‟informació no es pot al·legar en aquest cas.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 448/12
Instat per una estudiant que no pot convalidar els crèdits que li falten per finalitzar els
estudis a causa de no estar matriculada
______________________________________________________________________
Data d’inici: 25-10-2011
Data de tancament: 25-1-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant ja és llicenciada per la UPF (2004-2008); posteriorment va fer un altre
segon cicle durant els cursos 2008-2010. Actualment (2011-2012) ha començat un
màster a l‟IDEC, és a dir, té experiència com a estudiant de la UPF. Per qüestions
d‟horaris i de convalidacions, al juny del 2010 li quedaven 1,5 crèdits per acabar el
segon cicle.
Vist això, va demanar consell a la secretaria dels seus estudis i, veient que per horaris i
temps no podia fer cap altra assignatura, va decidir esperar i fer un curs d‟estiu no
presencial durant el mes de setembre del 2011. Al moment d‟inscriure-s‟hi li van dir
que era imprescindible estar matriculada al curs 2010-2011 per poder convalidar
aquesta assignatura, tal com indica la normativa “Programa d‟activitats acadèmiques
especials”(http://www.upf.edu/universitat/normativa/upf/docencia/programes
credits/activitats.html).
Això li ha reportat haver de pagar la matrícula d‟una altra assignatura durant el curs
2011-2012, que apareixerà al seu expedient com una anul·lació de convocatòria.
L‟estudiant troba incongruent haver de matricular-se i pagar aquesta assignatura, quan
ja ha aconseguit els crèdits que li mancaven. No s‟ha sentit ben atesa per secretaria, ja
que no li va informar que convalidar el curs d‟estiu implicava matricular-se en una altra
assignatura, així com que no li han reconegut un altre curs fet a la UOC perquè ja havia
fet tots els crèdits de lliure elecció socioacadèmics.
Per això sol·licita que es millori aquesta normativa i que en casos similars qualsevol
alumne pugui convalidar un curs d‟estiu sense estar matriculat a cap assignatura; que se
li retornin les taxes de matriculació de l‟assignatura, i que aquesta assignatura no
aparegui a l‟expedient com una anul·lació de convocatòria.
II. Gestió Acadèmica contesta a la síndica que no és possible convalidar una assignatura
a un alumne si no té oberta la matrícula per alguna assignatura, com era aquest cas. Les
assignatures són la base de la matrícula i són l‟element clau per tal de formalitzar
qualsevol apuntació en el seu expedient.
III. La síndica veu la diferència entre un curs d‟estiu i una assignatura de pla d‟estudis, i
troba que aquesta normativa és ajustada, que la informació dels acords que la regulen
són públics i que es podria considerar com quedaria a l‟expedient el resultat de
l‟assignatura matriculada per obligació, si anul·lada la matrícula o la convocatòria.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent

RESOLUCIÓ
Es posa en consideració del Servei de Gestió Acadèmica i del vicerector de Docència si
es podria millorar la solució administrativa dels expedients en què figurin assignatures
matriculades per requisit administratiu i no formalment acadèmics com aquest.
COMENTARI
La manca d‟informació no té excusa en una estudiant amb experiència a la Universitat.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 449/12
Instat per una doctoranda que no troba suficient informació sobre la matrícula del
doctorat
______________________________________________________________________
Data d’inici: 27-10-2011
Data de tancament: 26-1-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant ha fet un màster i ha obtingut el DEA. Ja durant el curs 2010-2011 va
realitzar la tutoria de la matrícula de la seva possible tesi, i la seva intenció és de fer-la
de nou aquest curs 2011-2012. Es dirigeix al Síndic de Greuges perquè voldria posar de
manifest les grans dificultats que troba en totes les gestions relacionades amb la
secretaria del departament del qual depèn el programa de doctorat; bé siguin consultes
personals del seu expedient bé informació acadèmica general. També ha trobat poca
informació al Punt d‟Informació a l‟Estudiant (PIE), ja que no han sabut respondre els
seus dubtes. Demana que li facilitin el camí per aclarir els seus dubtes acadèmics d‟una
manera precisa, perquè li és necessari tenir respostes per poder formalitzar la matrícula.
II. El dia 2 de novembre la responsable de l‟oficina del Síndic de Greuges li contesta i li
facilita l‟adreça on trobarà tota la informació sobre els postgraus i els doctorats. Se li
demana que comuniqui després a la síndica si ha pogut aclarir tots els seus dubtes. Ja
que no respon, el 13 de desembre la síndica torna a demanar-li aclariments sobre les
gestions que ha fet i parla telefònicament amb ella. Continua queixant-se de manca
d‟informació acadèmica al departament corresponent, de confusió sobre tutorització i
direcció de la recerca. Comunica que no s‟ha matriculat finalment aquest curs i que
deixa córrer durant un any el doctorat.
III. En vista del que diu, la síndica es dirigeix a la secretaria del Departament (12-12012), on li diuen que hi ha nomenats dos tutors i que tots els estudiants que fan un
màster reben correus electrònics informatius; que el doctorat en aquest departament està
suficientment organitzat. La síndica els demana els correus enviats als estudiants, que la
cap de la secretaria li envia el 13 de gener del 2012. Aquests correus són tres documents
(instruccions en català i en castellà sobre la tutoria de doctorat i la sol·licitud per poder
formalitzar la matrícula), que la postgraduada va rebre també, ja que tenen data de 20
d‟octubre i el seu nom figura entre les adreces. Amb data 12 de gener del 2012 la
secretaria del departament corresponent envia als estudiants que no han formalitzat la
matrícula el recordatori de l‟abandonament de la seva inscripció al doctorat. El nom de
la demandant figura també en aquest missatge.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
No es troba cap manca d‟informació sobre l‟orientació de la matrícula de tesi en aquest
programa de doctorat, i s‟arxiva l‟expedient.
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COMENTARI
La realització d‟una tesi, que és l‟acreditació de la capacitat de recerca autònoma,
exigeix sempre, i especialment en els inicis, la participació proactiva per part dels
doctorands.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 450/12
Instat per una llicenciada que reclama poder assistir a l‟acte de graduació i que se li
lliuri el diploma en la cerimònia
___________________________________________________________________
Data d’inici: 13-12-2011
Data de tancament: 31-1-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La reclamant exposa que s‟ha assabentat per companys que se celebrava l‟acte de
graduació, i fa constar que no ha rebut cap notificació de la Universitat ni per correu
postal ni electrònic. Explica que ha enviat un correu a l‟organització de la graduació
demanant poder-hi assistir i recollir el diploma, però li han contestat que el termini ja
estava tancat i que ja no era possible que hi pogués assistir com a graduada i recollir el
diploma. Només li van oferir la possibilitat d‟assistir-hi com a públic, la qual cosa li va
semblar molt injusta.
II. Donat que la reclamant es posa en contacte amb la síndica quatre dies abans de l‟acte
de graduació, la síndica intenta parlar ràpidament per telèfon amb ella diverses vegades,
però no és possible localitzar-la al telèfon que va deixar en el formulari de queixa.
Seguidament, la síndica es posa en contacte amb el servei que porta l‟organització de
l‟acte de graduació i els sol·licita informació sobre això. Coneixedors de la situació,
informem que aquesta estudiant es trobava d‟Erasmus i que quan es va assabentar que hi
havia l‟acte de graduació el termini de reserva ja havia finalitzat i que totes les places
estaven tancades i adjudicades.
III. Se sol·licita més informació sobre tot plegat, i comuniquen que el dia 19 de maig del
2011 es va posar un avís explicatiu al Campus Global de com fer la inscripció, i aquest
avís es va mantenir fins al dia 15 d‟octubre del 2011; és a dir, la informació va estar
activa gairebé cinc mesos. D‟altra banda, el dia 14 de juny del 2011 es va enviar
informació sobre l‟acte mitjançant un correu electrònic a tots els estudiants que estaven
en disposició de graduar-se. El mes de juliol del 2011 es va tornar a fer un altre
recordatori també per correu electrònic. Evidentment, s‟ha pogut comprovar que es van
enviar aquests correus a la reclamant, però una altra cosa és la configuració del correu
electrònic que tingués l‟estudiant.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
No es troba cap manca d‟informació per part de la Universitat, ja que s‟ha comprovat
que la informació va estar durant molts mesos a l‟abast de tothom i que a la persona
reclamant se li van fer arribar tots els avisos com a la resta de futurs graduats, però en el
seu cas sense obtenir cap resposta. S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
L‟organització d‟un col·lectiu, com és el dels estudiants de tota la UPF que es llicencien
o que es graduen, requereix preparació i que tothom hi col·labori, informant
puntualment i atenent la informació que arriba.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 451/12
Instat per un estudiant que no està d‟acord amb el sistema de convalidacions de crèdits
per estudis d‟idiomes cursats al PEI o fora de la UPF
______________________________________________________________________
Data d’inici: 27-9-2011
Data de tancament: 7-2-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant escriu molt indignat en contra dels criteris de convalidació d‟idiomes que
segueix la UPF. Mentre que un curs acadèmic d‟un idioma estranger fet al PEI es pot
convalidar per 6 crèdits de lliure elecció, un curs de l‟Escola Oficial d‟Idiomes, no.
L‟estudiant opina que el nivell d‟exigència del segon centre és significativament
superior, atesa la seva experiència, i el nombre d‟hores presencials és igual o més alt.
També afegeix que la seva queixa reflecteix una opinió general entre els estudiants de la
seva facultat. Sol·licita que no predominin els beneficis econòmics que poden aportar
els estudis realitzats dins de la UPF al PEI i que la convalidació sigui justa.
II. La síndica parla amb la directora del servei, que li ofereix tant la normativa (Consell
de Govern, 5 de març del 2008) com la font de la normativa. Aquesta font, coneguda
com el Model d‟acreditació d‟exàmens de l‟Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior (ACLES), regularitza el reconeixement de crèdits acadèmics i està
basat en el tipus de certificació que els estudiants aportin, tant en nivells com en nombre
d‟hores presencials cursades. Aquests són els indicadors pels quals es regeixin.
III. La síndica demana al reclamant el certificat que va presentar per demanar la
convalidació. És un certificat d‟un segon curs de llengua italiana fet en una Escola
Oficial d‟Idiomes. Consultada la Normativa acadèmica per a la superació i el
reconeixement d‟idiomes a la UPF (acord del Consell de Govern de 3 d‟octubre del
2007, modificat per acord del Consell de Govern de 5 de març del 2008), el
reconeixement de crèdits de lliure elecció per idiomes cursats fora de la UPF per a
estudis sense assignatura d‟idioma o amb assignatura d‟idioma grup A, s‟estableix a
l‟annex 3, taula 1 per a l‟italià. En aquest apartat i per als estudis fets a l‟Escola Oficial
d‟Idiomes es requereix el certificat d‟aptitud d‟italià o el certificat de nivell avançat
d‟italià (650 hores, 5 cursos), que és equivalent a un nivell B2.2 del Marc Europeu
Comú de Referència. El demandant presenta aprovat un segon curs només fet durant
l‟any 2010-2011.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
Caldrà estudiar si aquesta normativa és a l‟abast dels estudiants perquè no torni a passar
que un estudiant faci una queixa sense cap raó al seu favor.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 452/12
Instat per una estudiant davant la informació incompleta de les condicions econòmiques
dels cursos d‟idiomes
______________________________________________________________________
Data d’inici: 9-11-2011
Data de tancament: 14-2-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que el curs passat es va matricular a un curs d‟idiomes manifestant
que només podria assistir a classe els dos primers trimestres. Davant d‟aquesta
circumstància, li van dir que pagaria matrícula com si s‟incorporés el segon trimestre,
per a la qual tenen una tarifa assignada. En aquell moment, va preguntar si hi hauria
alguna manera de fer l‟examen final, encara que fos pagant les taxes corresponents, de
cara al fet que se li expedís el certificat del curs, i li van dir que, en aquest cas, hauria de
pagar l‟import equivalent al curs sencer, és a dir, als tres trimestres.
Al llarg del curs i enmig d‟una conversa amb un professor sobre aquesta condició
econòmica (que no hi havia cap possibilitat de certificar el curs sense pagar l‟import
complet), es va informar que als alumnes que inicien el programa al segon o al tercer
trimestre, se‟ls expedeix el certificat del nivell amb tota normalitat, tot i haver pagat un
import menor. Aleshores l‟estudiant va presentar una instància demanant la possibilitat
de rebre el certificat del curs en les seves circumstàncies. La resposta va ser que ja se li
havia informat des d‟un principi i que havia de pagar el curs sencer per estar en
condicions d‟obtenir el certificat. L‟estudiant sol·licita que es tingui en compte el
caràcter poc resolutiu i la informació incompleta donada pel servei d‟idiomes de cara a
obtenir beneficis econòmics.
II. La síndica parla amb l‟estudiant, que es ratifica en la seva sol·licitud.
III. La síndica consulta la informació que hi ha sobre organització de cursos d‟idiomes,
les condicions econòmiques i l‟avaluació dels cursos, i manté una entrevista amb la
professora responsable. La normativa interna del programa no preveu la possibilitat de
permetre fer l‟examen final de juny o de setembre per lliure, sense haver seguit
l‟ensenyament. Aquesta normativa sí que preveu la incorporació d‟estudiants a l‟inici
del segon trimestre del curs, sempre que es demostri, mitjançant una prova de nivell,
tenir assolits els coneixements necessaris i sempre que hi hagi places lliure al grup.
Al llarg de cada mes de gener, es publica a la pàgina web del servei d‟idiomes un
document informatiu sobre això. En aquest document hi ha tres supòsits: en el primer
figuren les condicions econòmiques dels estudiants que s‟incorporen en el segon
trimestre, després de Nadal; en el segon figuren les condicions per als estudiants que
s‟incorporen en el tercer trimestre, sempre que hagin estat durant el trimestre anterior en
un país de la llengua estudiada; en el tercer figuren les condicions dels estudiants que
facin l‟estada a l‟estranger en el tercer trimestre i que hagin fet els dos primers
trimestres del programa. La primera condició per a aquests estudiants és que per tenir
dret a l‟examen de la convocatòria de setembre han de pagar la totalitat del curs.
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En vista que l‟estudiant no ha estat al país de la llengua estudiada durant el tercer
trimestre del curs 2010-2011 i que les condicions econòmiques publicades pels
estudiants que no rebin per aquesta raó docència presencial durant el tercer trimestre són
taxatives sobre l‟import de la totalitat del curs per poder obtenir el certificat al mes de
setembre, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
Possiblement es podria evitar la manca d‟informació sobre les condicions de
l‟acreditació dels coneixements d‟idiomes i de les condicions econòmiques
corresponents si el document informatiu es pengés a la web en el moment de començar
el curs i no pas al començament del segon trimestre, en què els estudiants ja tenen
decidida l‟organització del seu temps.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 453/12
Instat per una estudiant en relació amb un examen en cinquena convocatòria
______________________________________________________________________
Data d’inici: 18-12-2011
Data de tancament: 1-3-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que després de sol·licitar una cinquena convocatòria ha tornat a
suspendre els exàmens del primer trimestre del curs 2011-2012. L‟estudiant es queixa
que el professor no li va facilitar informació ni atenció personalitzada per superar
l‟assignatura i ella tenia un viatge previst d‟antuvi. L‟estudiant tampoc volia fer un
examen que comencés per un test i volia demanar un examen escrit o oral d‟exposició
de coneixements, cosa que el professor no li va concedir.
L‟estudiant sol·licita fer l‟examen amb tribunal i que se li faciliti una ajuda o
assessorament acadèmic. Escriu la queixa fora de Barcelona, on anirà per fer la revisió
d‟examen a començaments de gener.
II. Des del Síndic se li informa per telèfon, ateses les dates de la queixa i que es va
presentar a l‟examen, que pot demanar la revisió per un tribunal nomenat a l‟efecte i que
comuniqui a l‟oficina el resultat d‟aquesta revisió.
III. El dia 22 de desembre la síndica parla amb la cap d‟estudis, que està al corrent de la
situació acadèmica d‟aquesta estudiant, ja que havia reclamat directament al rector i, el
Rectorat ho havia fet arribar a l‟estudi. Tant la cap d‟estudis com la professora que porta
directament els temes de permanència dels estudiants coneixen les circumstàncies de la
reclamant.
Les professores han parlat amb el professor, qui les ha informades que l‟estudiant no
assisteix a les classes; per això aquest, que segueix el sistema d‟avaluació contínua, no
li ha facilitat tutories. La professora que porta els temes de permanència ha aconsellat
també a l‟estudiant que es presenti a la revisió d‟examen, per poder demanar després
una revisió amb tribunal. Diu a la síndica que saben com està la situació d‟aquesta
estudiant per acabar els estudis i que tot dependrà de com pugui superar les assignatures
que li queden.
IV. El dia 7 de febrer del 2012 la síndica demana a l‟estudiant la informació que encara
no ha rebut. L‟estudiant contesta al dia següent excusant-se que el missatge amb la
informació demanada no va sortir del seu correu electrònic, que el professor no la va
deixar parlar i que com que era un examen tipus test no va tenir l‟oportunitat de
demanar un tribunal.
En vista de tot el que s‟ha exposat, de la informació rebuda i que les autoritats
acadèmiques de la seva facultat estan al corrent, es dicta la següent
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RESOLUCIÓ
L‟estudiant ha d‟assistir a les classes, entregar pràctiques i seguir l‟avaluació, com
consta als plans docents de les assignatures, per tal de poder obtenir el títol a final de
curs i en tot cas rebre atenció personalitzada dels professors.
COMENTARI
És un cas en el qual la síndica veu que no hi ha hagut una regularitat acadèmica per part
de l‟estudiant, cosa que el professor de l‟assignatura demanava a tots els estudiants. Es
detecta una actitud benvolent per part de les autoritats acadèmics del seu estudi envers
l‟estudiant.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 454/12
Instat per una titulada en un màster de la UPF (2007) que encara no ha rebut el títol
acadèmic
______________________________________________________________________
Data d’inici: 8-2-2012
Data de tancament: 7-3-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La postgraduada reclama amb urgència el seu títol acadèmic del màster que va
superar a la UPF durant el curs 2006-2007. Des de la data de finalització ha fet gestions
via correu electrònic, personalment i per telèfon, primer a través d‟una companya i
després a través d‟una apoderada, a fi i efecte que se li expedeixi el títol, la manca del
qual repercuteix negativament en la seva condició laboral en una universitat argentina.
II. La síndica es posa en contacte amb el vicegerent responsable (9-2-2012) per
preguntar-li sobre aquest tema, i li recorda l‟expedient 421-11, tramitat el 4 d‟agost del
2011, on la resolució recomanava que es donés una informació acurada i que es
tramitessin amb més rapidesa els títols als estudiants i als postgraduats no comunitaris,
perquè el document que expedeix la UPF a l‟espera del títol oficial és vàlid en els països
de la Unió Europea, però no en la resta i, per tant, la urgència en l‟expedició d‟aquests
títols és més necessària.
III. El vicegerent informa a la síndica per escrit el mateix dia 9 de febrer del 2012 que
s‟ha avançat en el tema de l‟expedició de títols i que en aquestes mateixes dates s‟estan
lliurant els corresponents a màsters fets els cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009,
excepte els corresponents a una branca d‟estudis i als màsters interuniversitaris. El
vicegerent recorda els obstacles que hi ha hagut a l‟hora d‟agilitzar l‟expedició dels
títols, uns corresponents al Ministeri d‟Educació i uns altres a serveis tècnics de la UPF,
i manifesta la seva conscienciació d‟oferir en aquest assumpte un millor servei atès que
és un dret dels estudiants.
El mes de febrer la síndica rep la notícia que el títol es troba a la disposició de la
interessada.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient amb resultat favorable.
COMENTARI
L‟administració universitària és conscient i sensible davant el tema de l‟expedició dels
títols oficials; en aquest tema, però, l‟endarreriment s‟està prolongant molt i caldria una
informació general als afectats de manera que els titulats fossin assabentats de les dates
en què podran disposar dels seus títols.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 455/12
Instat per un estudiant de grau que no pot seguir les classes perquè no li han fet les
adaptacions auditives que necessita
______________________________________________________________________
Data d’inici: 30-11-2011
Data de tancament: 7-3-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant demana que li adaptin al més aviat possible els seients reservats als
estudiants amb deficiències auditives. Comenta que se li va prometre que les etiquetes
estarien enganxades als seients acordats en els 10 dies següents a la reunió que va
mantenir amb la Unitat de Suport a Programes Especials (USPE). Atès que des
d‟aquesta reunió ja havien passat més de 50 dies i que les etiquetes encara no estaven ni
fetes ni enganxades als llocs acordats a la reunió, comenta que aquesta demora li ha
suposat un greu problema per seguir les classes, ja que no hi sent bé, i aquesta situació
ha afectat notablement el seu rendiment i, per tant, els resultats finals de les
qualificacions.
El reclamant sol·licita que les etiquetes siguin enganxades als llocs acordats urgentment,
per tal que el seu problema auditiu no segueixi suposant un problema per continuar els
seus estudis, i demana que no torni a passar més una situació semblant perquè les
persones amb necessitats especials ja tenen prou problemes. Sol·licita una disculpa per
tots els inconvenients que ha patit i que l‟han afectat tan greument aquest trimestre.
II. La síndica es posa en contacte amb la cap de la USPE, que coneix la situació, i es
compromet a tancar aquest tema abans de l‟inici del trimestre i avisar tan bon punt
estigui solucionat.
III. S‟informa a l‟estudiant que a l‟inici del segon trimestre ja ho tindrà adaptat; però
que, per a més seguretat, tan bon punt sigui així, que ens ho confirmi. Un cop iniciat el
trimestre l‟estudiant es posa en contacte amb la síndica per informar-la que ja ho té
solucionat.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient amb resultat favorable.
COMENTARI
Cal tenir molta cura amb les necessitats de tots els estudiants a l‟hora de garantir que
rebin una bona docència, però encara més amb aquells estudiants que per un motiu o
altre necessiten adaptacions especials, perquè sense adonar-se se‟ls pot provocar una
situació d‟angoixa que pot afectar el seu rendiment, com així ha quedat demostrat.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 456/12
Instat per un estudiant davant la vulneració dels seus drets a exercir la seva activitat
universitària i a no seguir la vaga anunciada d‟estudiants
______________________________________________________________________
Data d’inici: 29-2-2012
Data de tancament: 14-3-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa en el seu escrit de greuge que molts estudiants de la Universitat,
sense poder identificar-ne la majoria, han coartat la seva llibertat d‟anar a classe i l‟han
boicotejada durant uns minuts ocupant-la en massa, interrompent-la de manera evident.
El dret a fer vaga està totalment protegit, però la llibertat arriba –diu l‟estudiant– on
comença la dels altres, i aquesta llibertat l‟han vulnerada amb total impunitat, sense cap
respecte i amb menyspreu per la seva dignitat, la dels seus companys i la de la
professora. Han impedit el lliure desenvolupament de l‟elecció de no fer vaga. Sembla
que els drets dels que no fan vaga ni participen en aquest despropòsit no estan gens
protegits. S‟han passat moments de tensió molestos i innecessaris a classe.
L‟estudiant es queixa també de la pertorbació de la pau de la Universitat amb música
amb la qual resultava molt difícil fer classe i amb el tancament de les entrades a l‟edifici
Roger de Llúria i d‟un accés a la biblioteca, per la qual cosa l‟entrada es va haver de fer
per una altra banda.
Deplora com la Universitat ha deixat que aquests fets es produïssin sense cridar els
Mossos d‟Esquadra, perquè protegissin els altres estudiants que no feien vaga. També
deplora que se‟ls hagi deixat utilitzar mobiliari de la Universitat per col·lapsar l‟entrada.
En conseqüència, demana en primer lloc una disculpa pública de la Universitat, de la
seva més alta representació, a tots els afectats el 29 de febrer. En segon lloc, exhorta els
òrgans directius de la Universitat a no deixar-se atemorir per la pressió dels vaguistes i a
no escoltar cap de les seves manifestacions i peticions. En tercer lloc, demana que no es
deixi utilitzar mai més el material i el mobiliari de la Universitat als vaguistes que
vulguin boicotejar-la i perjudicar-la. En darrer lloc, reclama que s‟avisi immediatament
la policia o els agents de l‟autoritat per salvaguardar la protecció dels drets dels que no
fan vaga i que el dia 29 de febrer es van sentir extremament desprotegits.
II. La síndica demana informació sobre el desenvolupament dels fets el dia 29 de febrer
del 2012 als òrgans de govern adients en el mateix moment de rebre la queixa de
l‟estudiant. El dia 29 no va ser possible en determinats casos desenvolupar l‟activitat
acadèmica. Els incidents van afectar tots els edificis de la Universitat i això va fer que
l‟esforç per retornar a la normalitat s‟hagués de repartir entre diversos campus i
situacions. Igualment, això va afectar el conjunt d‟edificis universitaris de la ciutat de
Barcelona, en els quals personal laboral i funcionari també feia vaga. Tant la vicerectora
d‟Estudiants com l‟equip de Gerència van intentar a través del diàleg trobar un punt
d‟equilibri entre els drets dels qui volien protestar i el dels que volien prosseguir les
activitats acadèmiques. Aquest punt d‟equilibri s‟hauria trencat amb la presència de la
policia, tal com demana l‟estudiant. L‟informe reconeix els fets denunciats per
l‟estudiant entre les 7.00 hores del dia 29 i les 11.30 hores, en què els seguidors de la
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vaga van abandonar l‟edifici. La mitjana de classes que es van fer durant la resta del dia
al campus de la Ciutadella va ser del 40%, segons l‟informe lliurat al Síndic.
III. La vaga universitària era una vaga anunciada. El president del Consell de
l‟Estudiantat de les universitats catalanes, amb data 16 de febrer del 2012, va comunicar
al rector la decisió de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública
(PUDUP) a convocar una vaga general a les universitats catalanes el 29 de febrer del
2012. En aquesta carta recomana que es reconeguin els drets dels estudiants a fer vaga i
que els actes d‟avaluació, les entregues de treballs i les pràctiques fixades per a aquest
dia siguin previstes abans de la vaga i que no perjudiquin a cap estudiant que exerceixi
el seu dret.
L‟opinió de la Universitat és que el fet que els estudiants participin en una vaga no ha
de comportar penalitzacions; ara bé, els estudiants participants han d‟assumir el que
implica la seva decisió, i de la mateixa manera que als treballadors que fan vaga se‟ls
descompten els dies del sou, els estudiants han de saber perdre la docència impartida
aquest dia i els estudiants que no fan vaga tenen dret al fet que l‟activitat docent
continuï sense cap alteració. Els que es declaren en vaga han d‟assumir els riscos, com
ho han fet els treballadors al llarg de la seva lluita pels drets socials.
La síndica afegeix que els estudiants i el personal que no fa vaga tenen dret a
desenvolupar la seva activitat amb normalitat; però com que la realitat dels dies de vaga
és diferent a la de qualsevol altre dia, els que no fan vaga han d‟entendre també que les
autoritats acadèmiques no poden restablir una normalitat inexistent.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es deixa constància dels fets de violència denunciats, amb la finalitat que no tornin a
passar. Es diu que no hi ha lloc per a una disculpa pública per part de la Universitat
perquè no s‟ha descuidat el seguiment dels esdeveniments i es recomana el mateix
equilibri respectat el dia 29 entre els drets dels que no feien vaga i l‟alteració que hagués
provocat la irrupció de forces de l‟ordre en un recinte universitari, i es lamenta la
violència exercida sobre mobiliari i el tancament als accessos als edificis.
COMENTARI
Els dies en què es trenca la regularitat, tots hem d‟aprofitar per reflexionar, atès que són
més evidents les deficiències que sempre hi haurà. En definitiva, pensar com pot
millorar el nostre entorn i la nostra societat, i col·laborar-hi de manera activa.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 457/12
Instat per un estudiant davant actes reivindicatius en uns dies de vaga
______________________________________________________________________
Data d’inici: 1-3-2012
Data de tancament: 14-3-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que durant el dia 29 de febrer del 2012, en què hi havia convocada
una vaga d‟estudiants, i el dia 1 de març, al campus de la Ciutadella, a l‟edifici Jaume I,
concretament al pati, hi ha hagut activitats de caràcter reivindicatiu per part d‟alguns
membres dels sindicats d‟estudiants universitaris; que aquestes activitats han
impossibilitat, amb voluntat prèvia o com a conseqüència dels participants, concentrarse a l‟espai de silenci de la Biblioteca; que aquest tipus d‟activitats que impliquen un
cert nivell de fressa ambiental priven de l‟estudi en condicions òptimes; i que
especialment el dia 1 de març, dia d‟eleccions, no conviden a la participació i poden
tenir caràcter coercitiu.
Sol·licita que s‟aturin els actes d‟aquest tipus a l‟edifici Jaume I i que els serveis de
seguretat del campus actuïn en conseqüència per preservar i garantir l‟activitat al
campus del col·lectiu d‟estudiants que no participem en aquest tipus de reivindicacions.
II. Per altres motius, la síndica ja ha rebut un informe sobre els fets del dia 29 de febrer,
i davant aquesta queixa li fan arribar un altre informant sobre les reivindicacions fetes el
dia 1 de març. Aquest dia, del qual l‟estudiant fa la reclamació, les reivindicacions d‟un
petit grup van tenir una durada breu i amb un format proper a una cercavila que, durant
uns minuts, va transitar pel pati de l‟edifici Jaume I. Aquesta activitat és diària i és una
mesura de protesta per la situació econòmica de les universitats, que dura poca estona i
que es fa a les 11.00 hores, entre el canvi de classe i classe.
III. La síndica entén que no es pot aturar d‟immediat una protesta puntual com aquesta;
que, efectivament, la protesta distreu, tant els que són a classe o treballant com els que
són a la biblioteca, però també entén que fer recordar per uns minuts la greu situació
econòmica i social que afecta a tanta gent als que han optat per no manifestar-se és un
perjudici relatiu que pot salvar-se estudiant en un altre lloc o prenent aquest temps com
recreació i tornant a concentrar-se pocs minuts després. És el moment també d‟elaborar
elements de judici per a la participació en les eleccions del dia.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient.
COMENTARI
És cert que l‟ambient favorable a l‟estudi és una condició que la Universitat ha de
promoure; tanmateix, la vida en societat pot alterar circumstancialment aquest ambient i
els membres de la comunitat universitària han de comprendre les circumstàncies quan
són puntuals.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 458/12
Instat per un estudiant de màster que té dificultats perquè se signi un conveni de
pràctiques amb una determinada empresa
______________________________________________________________________
Data d’inici: 14-2-2012
Data de tancament: 30-3-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que el professor coordinador del màster s‟ha negat, sense donar-li
explicacions precises, a reconèixer com a pràctiques educatives les que ell havia trobat
pel seu compte. L‟estudiant fa menció de les circumstàncies econòmiques en les quals
vivim i que aquesta negativa a reconèixer la idoneïtat d‟unes pràctiques ha estat
reiterativa. En aquest moment l‟empresa ha manifestat l‟interès per l‟estudiant i ha fet la
descripció de la feina de pràctiques d‟acord amb el que demana també l‟Oficina
d‟Inserció Laboral (OIL). L‟estudiant troba que no hi ha hagut cap interès per part del
coordinador ni de les persones que treballen a l‟OIL per accelerar el tràmit i reconèixer
les possibles pràctiques.
L‟estudiant sol·licita que una altra persona que pugui entendre la situació econòmica
actual torni a avaluar la idoneïtat de les pràctiques, ja que la petita remuneració
d‟aquestes ajudaria l‟estudiant a fer el seu treball final de màster. Demana un tractament
urgent a la seva sol·licitud.
II. La síndica parla amb l‟estudiant, que es ratifica en el seu escrit i envia les
comunicacions que ha mantingut amb l‟OIL i el coordinador de màster. La síndica parla
amb el coordinador, que exposa la visió dels convenis de pràctiques des de la
Universitat i les característiques del màster, que és un postgrau exclusivament de
recerca i que no preveu acadèmicament cap tipus de pràctiques. La síndica parla també
amb l‟OIL, que la informen del Reial Decret de 18 de novembre del 2011 (RD
1707/2011), en el qual es llegeix que “los contenidos de la práctica se definirán de
forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios
cursados” (art. 6.1), com també que els estudiants comptaran “con un tutor de la entidad
colaboradora y un tutor académico de la universidad” (art. 10.1). Aquests tutors tenen
responsabilitats acadèmiques i han d‟emetre informes al llarg de les pràctiques. Són
aquests requisits els que dificulten el reconeixement de les pràctiques que l‟estudiant va
trobar pel seu compte per signar un conveni amb la UPF.
III. En la conversa telefònica que la síndica manté amb el coordinador (6 de març del
2012) i en el moment d‟explicar les característiques que mostren les pràctiques dels
convenis signats, en surten algunes no molt diferents de les que l‟estudiant està
demanant. La síndica veu que hi ha possibilitats d‟equiparar les pràctiques en litigi amb
altres pràctiques acceptades, els convenis de les quals estan signats. El que la síndica no
té possibilitat de jutjar és si l‟estructura de l‟empresa que ofereix aquestes pràctiques és
realment la idònia i té la capacitat suficient per desenvolupar unes pràctiques amb
característiques formatives.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana que la coordinació del màster torni a considerar una vegada més les
pràctiques trobades per l‟estudiant de màster, i que en valori totes les circumstàncies
que li són pròpies, com capacitat formativa de l‟empresa, característiques de l‟estudiant
en el seu desenvolupament acadèmic, conveniència de seguiment acadèmic si és que es
porten a terme.
COMENTARI
Pel que es pot veure a la pàgina web de l‟empresa on vol fer les pràctiques el reclamant,
cal tenir en compte que no sembla que tingui pel moment cap lloc de feina amb
característiques similars a les que es defineixen per fer les pràctiques.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 459/12
Instat per una estudiant que va deixar els estudis a la UPF i que vol recuperar els diners
de la matrícula i els de reconeixement de crèdits
______________________________________________________________________
Data d’inici: 7-1-2012
Data de tancament: 30-3-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que al final del curs 2010-2011, el seu segon curs de grau, va
sol·licitar el trasllat d‟expedient de la Universitat de Lleida a la UAB i a la UPF. La seva
preferència era la UAB, ja que les convalidacions li permetien integrar-se al curs que li
corresponia, cosa que no era possible a la UPF per la posada en marxa del pla Bolonya.
Que el dia 19 de setembre se li va concedir el trasllat d‟expedient a la UPF, quan encara
estava en tràmit la resolució del trasllat a la UAB. Un cop obtingut aquest trasllat a la
UPF, a finals de setembre li van comunicar des de la secretaria de la facultat d‟aquesta
universitat que havia de fer la seva matrícula, ja que si no perdria la plaça obtinguda pel
trasllat d‟expedient. Així doncs, va fer la matrícula com se li havia informat, i va
escollir l‟opció de fer el pagament de la matrícula de manera fraccionada.
Que en matricular-se, li van assegurar des de secretaria i des del PIE que si se li
concedia el trasllat a una altra universitat pública abans del 30 de novembre, se li
retornaria l‟import de la matrícula, o, en cas de no haver fet el pagament, no se li
cobraria aquest import.
Que el dia 19 d‟octubre va rebre la notificació segons la qual se li havia concedit el
trasllat d‟expedient a la UAB. Un cop concedit, va anar a la seva facultat d‟origen, a la
Universitat de Lleida, on va presentar el document que acreditava que havia obtingut
l‟acceptació per part de la UAB, i va fer el pagament per traslladar el seu expedient de
la UdL a la UAB. Així doncs, el seu expedient mai no va estar a la Universitat Pompeu
Fabra. Que el dia 26 d‟octubre va anar presencialment al PIE de la UPF a anul·lar la
seva matrícula, on li van indicar que havia de fer una sol·licitud. Com que encara no li
havien cobrat cap import de la matrícula, va demanar que no se li cobrés, o que si se li
havia de cobrar per qualsevol raó que li retornessin, ja que no cursaria els estudis a la
UPF.
Que el dia 8 de novembre li va arribar la resposta a la sol·licitud (Ref.: 1366), on li
comunicaven que havia de fer efectiu l‟import de la matrícula i l‟import generat per la
incorporació al seu expedient (que encara no havia sigut incorporat a la UPF) del
reconeixement de crèdits. Que el dia 10 de novembre el seu pare va enviar un correu
electrònic per comunicar a la Universitat el seu desacord en l‟obligació de fer el
pagament íntegre de la matrícula. El dia 20 de desembre va rebre una resposta del
vicerector d‟Economia on se li indicava que havia de pagar la matrícula ja que la
normativa acadèmica (art. 6.2 de l‟acord de Govern de 26 de gener del 2011) disposa
que “la renúncia a la matrícula per part de l‟estudiant no comporta la devolució de cap
import abonat per aquest concepte, llevat que aquesta renúncia respongui a una
reassignació de places dins el procés de preinscripció universitària de les universitats
catalanes”.
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Per tot això sol·licita que no se li faci fer el pagament de la matrícula de la Universitat
Pompeu Fabra, de la qual no es beneficiarà de cap tipus de docència ni n‟obtindrà cap
títol, així com tampoc de l‟import generat per la incorporació del seu expedient de
reconeixement de crèdits, ja que el seu expedient mai no ha estat a la UPF. Que se li
ofereixi ajuda per a la defensa dels seus interessos com a estudiant o vies alternatives
per interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona.
II. La síndica parla amb l‟estudiant i excepcionalment amb la seva mare, a la qual li
comenta que són els estudiants els que han de fer les gestions universitàries, atès que
tots són majors d‟edat. La síndica s‟informa de les normes de matriculació i demana a
l‟estudiant que li enviï les comunicacions que ha mantingut amb la UPF. Rep la
reclamació d‟un dels terminis de la matrícula d‟acord amb la normativa vigent per la
qual la Universitat aplicarà un import addicional que pot ser del 15% al 60% sobre
l‟import pendent, per despeses de gestió administrativa (acord del Ple del Consell
Social, de 26 de juliol del 2011). Així mateix, seran d‟aplicació els articles 2.2 i 2.3 de
la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en
ensenyaments oficials (acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011).
Contra aquest argument l‟estudiant raona que el retorn de l‟import està declarat a la
Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (art. 4.5 de l‟acord del Consell de
Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per acord del Consell de Govern de 13 de
juliol del 2011), que dicta que “L‟estudiant pot renunciar, amb data límit de 30 de
novembre, a la matrícula. La renúncia ha de ser acceptada per la Universitat, si bé té
efectes des de la data de la renúncia. L‟acceptació de la renúncia de la matrícula té els
mateixos efectes que si l‟estudiant no s‟hagués matriculat i es tindrà en compte el que
preveu la normativa que regula els aspectes econòmics de la matrícula.” També es
pregunta si el reconeixement dels crèdits es pot fer sense haver rebut l‟expedient
original. La síndica llegeix la Normativa d‟admissió d‟estudiants amb estudis
universitaris iniciats (acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010, modificat per
acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011), en la qual taxativament l‟estudiant
ha de demanar el reconeixement de crèdits per part del degà o director del centre
d‟estudi (art. 5). També recorre a la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau
(acord del Consell de Govern de 9 de juliol, modificat per acord del Consell de Govern
de 13 de juliol del 2011), en la qual es preveu la renúncia a la matrícula (art. 4.5) i es fa
una remissió a la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la
matrícula en ensenyaments oficials (acord del Consell de Govern de 26 de gener del
2011). En aquesta última i a l‟article 5.2 es llegeix: “Els estudiants de nou ingrés de
grau que sol·licitin el reconeixement [de crèdits] entre l‟1 i el 20 de setembre, i els
estudiants de nou ingrés de màster que ho sol·licitin entre l‟1 de juliol i el 30 de
setembre, satisfaran el preu ordinari i, una vegada resolta favorablement la seva
sol·licitud, podran demanar la devolució dels imports corresponents dins el termini
previst a la normativa de la Universitat”. També figura allà l‟article 6.2 de renúncia a la
matrícula que figurava a l‟escrit enviat a l‟estudiant reclamant el termini del pagament
de la matrícula.
III. La síndica envia la consulta al Servei de Gestió Acadèmica (12 de gener del 2012) i
parla amb la cap del Servei (2 de febrer del 2012), que no reconeix la matrícula com
condicionada, com és el cas dels estudiants de primers cursos, i que troba que el
reconeixement dels crèdits per accedir a la UPF s‟ha de fer abans de donar-li la plaça,
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malgrat que no es tingui l‟expedient oficial de l‟estudiant, ja que es fa sobre una còpia.
La cap del Servei de Gestió Acadèmica explica que aquesta estudiant va rebre una
assignació de plaça a la UPF i no condicionada, per la qual cosa pot representar un
perjudici per a la Universitat, que perd un estudiant de fet. La síndica parla també (2 de
febrer del 2012) amb el vicerector d‟Economia, al qual assabenta de tot el cas i de la
situació en la qual es troba. Li demana si podria acceptar que no hi hagués càrrec per al
reconeixement de crèdits. El vicerector rep l‟estudi de la situació del cas i dels càrrecs
econòmics per la matrícula de l‟estudiant.
La síndica consulta també l‟Informe del Síndic de Greuges, Dr. Jordi Sopena, sobre la
devolució dels preus públics de la matrícula de les universitats públiques (abril del
2007), on es tracta de les dificultats de satisfer a la universitat les despeses de gestió i
d‟ordenació de la docència. Una situació que s‟hi preveu és la possibilitat de provocar
una pèrdua patrimonial a la Universitat. Aquest és un argument que s‟ha al·legat com a
motiu per no retornar el preu públic corresponent. En aquest informe es diu el següent:
“En un cas concret, el síndic va comprovar, gràcies a la informació
enviada per escrit dels responsables de l‟estudi amb numerus clausus, que
l‟anul·lació de la matrícula no havia provocat cap pèrdua econòmica, ja
que, immediatament, es va cobrir la plaça d‟estudiant perquè hi havia més
demanda de places fixada. Aquesta situació obligarà a provar al
demandant de l‟extorn que no hi ha perjudici, càrrega de la prova que pot
presentar dificultats”( número 6 de les conclusions de l‟Informe).
En vista de tot el que s‟ha exposat i que l‟anul·lació de matrícula no comporta el seu
abonament, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana que no sigui reclamat a la interessada l‟import del reconeixement dels
crèdits si la UPF no ha perdut realment un estudiant i ha pogut ocupar la plaça deixada
per la baixa d‟aquesta estudiant, que va demanar l‟abonament dins les dates previstes en
la normativa (26 d‟octubre del 2011).
COMENTARI
Per les comunicacions que ha anant rebent la síndica de la persona reclamant, tant el
Servei de Gestió Acadèmica com el vicerector d‟Economia han resolt el cas, però sense
comunicar-ho al Síndic de Greuges de la UPF, quan eren sabedors que la queixa havia
entrat en aquest òrgan de defensa dels drets dels estudiants, la qual cosa es lamenta.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 460/12
Instat per una doctoranda becària que reclama l‟ajut econòmic per imprimir la tesi
______________________________________________________________________
Data d’inici: 14-6-2011
Data de tancament: 16-4-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. La doctoranda va entregar el 30 de setembre del 2010 la sol·licitud de
l‟ajut per a la presentació de la tesi doctoral (entrada 3347 al Registre
General; tesi llegida el 16-9-2010), la resolució de la qual va sortir cap a
finals de novembre. Atès que el seu nom no sortia a la llista, va preguntar-ne el motiu a
la persona responsable d‟aquests ajuts, la qual li va confirmar que es tractava d‟un error,
ja que no hi havia cap dubte que l‟ajut li corresponia.
Després de sis mesos i diverses trucades encara no li havien fet el pagament i no li
sabien explicar la raó de la demora. L‟estudiant hi afegeix un judici moral per
l‟endarreriment del reemborsament que ella va haver de fer. Sol·licita el retorn de les
despeses de la impressió de la tesi el més ràpid possible.
II. Des del Síndic se li demana la informació que tingui de la convocatòria. La
doctoranda envia la resolució del novembre, que ja fa temps que va desaparèixer de la
pàgina de la Biblioteca on estava:
(http://www.upf.edu/rdi/pla_de_mesures/tesis_presentacio2011.html).
La síndica fa les gestions oportunes davant el servei que dóna aquests ajuts i, amb data
13 de setembre, demana a la doctoranda si té resposta a la seva reclamació. Amb data 7
d‟octubre del 2011 comunica que es va poder finalitzar una part del procés administratiu
i que estava pendent de rebre el pagament, el que seria la solució final. Per tal de tancar
la queixa es torna a preguntar sobre el tema a la persona reclamant el 3 de novembre del
2011. El dia 9 de novembre ens contesta que encara no li han fet el pagament i que
tampoc no li han concretat quan li faran perquè estan pendents de la publicació de la
resolució.
III. Al mes de març del 2012 es pregunta al servei que gestiona els ajuts com està el
pagament d‟aquesta doctoranda, i la persona encarregada del tema contesta que després
de la consulta a la síndica es va revisar la sol·licitud presentada per la reclamant. Es va
detectar que, si bé era cert que la tesi complia els requisits acadèmics d‟elaboració en
menys de tres cursos acadèmics, no constava que s‟hagués signat el contracte TDX per
a la publicació de la tesi al dipòsit de tesis doctorals en xarxa (requisit establert en el
punt 4 de les bases del programa TESIS).
El 29 de juliol del 2011 la vicerectora de Recerca es va posar en contacte per correu
electrònic amb la reclamant per tal de demanar disculpes per la no-identificació de la
seva tesi en un primer moment i per informar-la que mancava la signatura del contracte
TDX.
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En aquest escrit, se la convidava a esmenar la sol·licitud, aportant la signatura del
contracte TDX abans del 15 de setembre del 2011, tot incorporant la sol·licitud a la resta
d‟ajuts TESIS presentats a la convocatòria 2011, per la qual cosa la sol·licitud es regiria
per les bases aprovades i publicades a la web de la UPF per a aquesta convocatòria.
El 12 de setembre va signar el contracte TDX.
El 16 de novembre es va publicar a la web del Servei de Recerca la resolució de
concessió dels ajuts TESIS 2011, en la qual consta la concessió de l‟ajut TESIS11.01.03
presentat per la reclamant.
El mes de desembre es va fer efectiu el pagament al seu compte.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient amb resultat favorable, però amb molt de retard.
COMENTARI
Una errada en la primera resolució dels ajuts fa que el pagament trigui més del que seria
raonable.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 461/12
Instat per un estudiant que ha suspès una assignatura perquè ha copiat, però no hi està
d‟acord
______________________________________________________________________
Data d’inici: 25-12-2011
Data de tancament: 16-4-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que en l‟examen d‟una assignatura de la convocatòria del mes de
desembre va entregar l‟examen i se‟n va anar cap a casa seva, sense rebre cap comentari
per part de la professora que vigilava l‟examen. Quan va consultar les qualificacions es
va trobar amb un zero, i quan va anar a preguntar quina era la raó la professora li va dir
que l‟havien vist copiant. L‟estudiant està radicalment en contra d‟aquesta afirmació i
al·lega que els seus companys poden dir que no hi va haver res d‟estrany. L‟estudiant
diu que no pot defensar-se perquè els professors no li accepten la seva defensa i que no
hi ha cap prova en contra d‟ell. El degà de l‟estudi pensa que els professors, malgrat no
manifestar-li res durant l‟examen, poden suspendre-l‟hi si creuen que ha copiat.
Per tot això sol·licita que el Síndic de Greuges li indiqui les actuacions que pot fer ja
que a la seva facultat només li ofereixen la revisió de l‟examen.
II. L‟estudiant envia un missatge explicatiu de com va anar la revisió de l‟examen al seu
degà, a les professores implicades i a la síndica de Greuges, a la qual ja havia presentat
la queixa.
Les professores li van assegurar que després d‟entregar el full de les respostes van veure
que es guardava un full de l‟examen. L‟estudiant diu que va guardar-lo sense amagar-se
de res, ja que no era cap full amb informació sobre la matèria d‟examen, que era un
esborrany, perquè una de les professores n‟havia distribuït a l‟aula abans de començar
l‟examen. Les professores al·leguen que no li van dir res per no avergonyir-lo davant
dels companys. L‟estudiant assegura que guarda el full i que no conté més que les
preguntes que una de les professores va dictar com una part de l‟examen. L‟estudiant
reconeix que es va posar nerviós en la revisió i demana disculpes si no va ser tan
respectuós com havia de ser. Quan hores després l‟estudiant va voler entregar aquell full
amb les preguntes dictades, la professora va donar per acabada la revisió i el va
convidar a retirar-se. Torna a dir que no sap què fer perquè ell no va copiar i, coincideix
amb una altra companya, que li va passar un fet semblant en aquesta assignatura.
III. La síndica parla amb l‟estudiant i amb una de les professores de l‟assignatura.
Cadascú es reafirma en la seva posició. L‟estudiant assegura que no ha copiat i la
professora diu que li va veure un full i que l‟estudiant havia copiat. En vista que tot
havia passat sense una prova directa, la síndica parla amb el degà del centre, que està
també al corrent del contenciós, i li demana un informe que parla d‟estudiants en plural
perquè hi ha una altra queixa (462/12) de les mateixes característiques i circumstàncies:
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“En l‟examen de l‟assignatura del mes de desembre, els professors van suspendre dos
estudiants per haver copiat. Els van proposar anar a l‟examen el setembre i comptar amb
la nota del treball de curs de cara a aquesta prova.
”Els estudiants es queixen perquè ells no van copiar i els professors no aporten proves
materials de la còpia. Per la seva banda els professors, entre d‟altres coses, argumenten
que va ocultar un paper que no els va voler facilitar. Els professors van escoltar
directament com explicava a una altra estudiant que havia copiat. Tots dos tenen en els
seus respectius exàmens frases molt literals. Al marge d‟això el reclamant havia suspès
l‟examen; mentre que l‟altra estudiant tenia en conjunt una nota que s‟acostava al 5.
”El problema es va agreujar el dia de la revisió, donat que les professores es queixen de
les males maneres per part de tots dos estudiants.
”També, com sabem, els estudiants van fer arribar les seves queixes al marge del Síndic
a alguns professors, en ple període nadalenc. Però no van reclamar formalment la
revisió d‟examen.
”La qüestió és complexa perquè si els estudiants no han copiat, com afirmen, lesionem
els seus drets. D‟altra banda, després de diferents consultes amb els professors, aquests
es reafirmen clarament en els indicis de còpia; per tant, desautoritzar-los també és un
problema.
”Consultant la secretaria jurídica de la UPF, semblava que l‟obertura d‟un expedient
podia ser una manera adequada de revisar els fets i d‟arribar a una solució informada i
ponderada. No obstant això, l‟expedient suposa dilatar el procés en el temps, a banda
d‟una solució incerta.
”En aquest sentit el degà es va reunir amb els professors d‟una banda i amb els
estudiants d‟una altra, tot explicant-los els inconvenients d‟obrir un expedient i
l‟avantatge de considerar l‟alternativa de l‟examen de setembre ponderat amb la nota
del treball de curs. Els professors van estar-hi d‟acord i la resposta dels estudiants es va
dividir. El reclamant ho va acceptar, alhora que va demanar disculpes per l‟actitud del
dia de la revisió. La reclamant va demanar examinar-se només de la part que havia
suspès; els professors li van respondre que això no era possible i es va tornar a posar en
contacte amb la síndica.
”El degà considera que ja no és necessari l‟expedient i es compromet a estar pendent de
l‟examen de setembre. Si es considera necessari, també pot facilitar els diferents correus
electrònics que han registrat part del desenvolupament d‟aquest problema,
particularment la sol·licitud d‟obertura d‟expedient per part dels professors amb
l‟enumeració dels indicis de còpia; i les respostes dels reclamants a la meva
intermediació.”
IV. La síndica parla per telèfon amb l‟estudiant, que ha acceptat la proposta de l‟examen
al setembre.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
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RESOLUCIÓ
Aquest és un cas de mala gestió en el procés d‟un examen per part dels professors.
L‟estudiant accepta la qualificació i, atès que no arriba a l‟aprovat, veu satisfeta,
relativament, la seva demanda. Tanmateix, el cas posa de relleu inconsistències en el
procediment d‟avaluació i de relativisme moral en la solució, ja que una acusació de
còpia s‟ha de provar perquè, si no es prova i l‟estudiant no ha copiat, el frau recau sobre
ell injustament. Es recomana als professors que prenguin totes les mesures davant la
celebració d‟un examen quant a preparació, desenvolupament, criteris d‟avaluació i
qualificació.
COMENTARI
Copiar en un examen o en qualsevol exercici intel·lectual és una manca d‟honestedat
envers un mateix i envers els altres companys que no ho fan i guanyen rectament la seva
qualificació o prestigi acadèmic. Tant els professors com els estudiants haurien de
coincidir en aquesta valoració.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 462/12
Instat per una estudiant acusada de copiar en un examen i que és suspesa per aquesta raó
i no hi està d‟acord
______________________________________________________________________
Data d’inici: 12-1-2012
Data de tancament: 16-4-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que el 12 de desembre va tenir l‟examen d‟una assignatura de la
seva carrera. Aquesta assignatura es compon de tres parts diferenciades i per tant són
tres els professors que la imparteixen, però que qualifiquen de manera individual cada
una de les parts. Quan l‟estudiant veu uns dies després el seu expedient es troba amb un
zero en l‟assignatura.
L‟examen, segons l‟estudiant, va ser vigilat per una sola professora, que va haver de
dictar les qüestions demanades, repartir els fulls per escriure i recollir-los després.
L‟estudiant diu que la professora va estar dreta darrere d‟ella vigilant l‟aula d‟examen.
L‟estudiant es posa en contacte amb els professors abans de la revisió d‟exàmens i li
diuen que l‟han vist copiar, i aquesta és la raó del suspens.
Veient que no pot aclarir la situació i que no li accepten la seva versió es posa en
contacte amb la secretaria del centre i amb el degà de l‟estudi, que en un primer moment
li diuen que no hi ha un procediment establert. El dia de la revisió de l‟examen, com li
va recomanar el degà, amb data de la interposició de la queixa al Síndic de Greuges de
la UPF, la professora només li ha dit que la va veure copiant d‟un full. L‟estudiant
reconeix que ni la professora ni ella tenen mitjans de provar el que cada una afirma.
L‟estudiant sol·licita que es revisi l‟actuació dels professors, els quals sembla que no
estan obligats a portar cap procediment en cas d‟advertir còpia per part d‟un alumne, i
que això la impossibilita per demostrar la seva innocència.
II. La síndica parla amb l‟estudiant, que ha aportat comentaris sobre la manca d‟ordre i
de tranquil·litat en l‟examen. Per exemple algunes qüestions van ser dictades a l‟aula.
La síndica parla també amb una de les professores, que li diu que fora ja de l‟examen, i
al passadís, va sentir a aquesta estudiant fer a una altra companya un comentari sobre
copiar. En vista que hi ha dues queixes del mateix examen que coincideixen en el tema,
la síndica parla amb el degà per demanar-li un informe sobre aquests dos casos.
L‟informe rebut és el següent:
“En l‟examen de l‟assignatura del mes de desembre, els professors van suspendre dos
estudiants per haver copiat. Els van proposar anar a l‟examen el setembre i comptar amb
la nota del treball de curs de cara a aquesta prova.
”Els estudiants es queixen perquè ells no van copiar i els professors no aporten proves
materials de la còpia. Per la seva banda, els professors, entre d‟altres coses, argumenten
que va ocultar un paper que no els va voler facilitar. Els professors van escoltar
directament com explicava a una altra estudiant que havia copiat. Tots dos tenen en els
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seus respectius exàmens frases molt literals. Al marge d‟això el reclamant havia suspès
l‟examen; mentre que l‟altra estudiant tenia en conjunt una nota que s‟acostava al 5.
”El problema es va agreujar el dia de la revisió, donat que les professores es queixen de
les males maneres per part de tots dos estudiants.
”També, com sabem, els estudiants van fer arribar les seves queixes al marge del Síndic
a alguns professors, en ple període nadalenc. Però no van reclamar formalment la
revisió d‟examen.
”La qüestió és complexa perquè si els estudiants no han copiat, com afirmen, lesionem
els seus drets. D‟altra banda, després de diferents consultes amb els professors, aquests
es reafirmen clarament en els indicis de còpia; per tant, desautoritzar-los també és un
problema.
”Consultant la secretaria jurídica de la UPF, semblava que l‟obertura d‟un expedient
podia ser una manera adequada de revisar els fets i d‟arribar a una solució informada i
ponderada. No obstant això, l‟expedient suposa dilatar el procés en el temps, a banda
d‟una solució incerta.
”En aquest sentit el degà es va reunir amb els professors d‟una banda i amb els
estudiants d‟una altra, tot explicant-los els inconvenients d‟obrir un expedient i
l‟avantatge de considerar l‟alternativa de l‟examen de setembre ponderat amb la nota
del treball de curs. Els professors van estar d‟acord i la resposta dels estudiants es va
dividir. El reclamant ho va acceptar, alhora que va demanar disculpes per l‟actitud del
dia de la revisió. La reclamant va demanar examinar-se només de la part que havia
suspès; els professors li van respondre que això no era possible i es va tornar a posar en
contacte amb la síndica.
”El degà considera que ja no és necessari l‟expedient i es compromet a estar pendent de
l‟examen de setembre. Si es considera necessari, també pot facilitar els diferents correus
electrònics que han registrat part del desenvolupament d‟aquest problema,
particularment la sol·licitud d‟obertura d‟expedient per part dels professors amb
l‟enumeració dels indicis de còpia; i les respostes dels reclamants a la meva
intermediació.”
IV. La síndica parla per telèfon una altra vegada amb l‟estudiant, que dubta d‟acceptar
la solució proposada atès que vol defensar la seva conducta i valorar les implicacions
que tenen les dues solucions, allargar el final dels estudis demanant l‟obertura d‟un
expedient informatiu o acceptar la proposta d‟un examen al setembre supervisat pel
mateix degà. Uns dies més tard l‟estudiant accepta aquesta darrera proposta.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Aquest és un cas de mala gestió en el procés d‟un examen per part dels professors i una
situació difícil de jutjar per aquesta mateixa causa. Els estudiants tenen dret al fet que
se‟ls reconegui una actuació recta i, si no hi ha proves contundents, no deu haver-hi cap
conseqüència acadèmica. S‟accepta la supervisió del degà a l‟examen de setembre
d‟aquesta estudiant, en aquesta mateixa assignatura, i es recomana als professors que
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prenguin totes les mesures davant la celebració de qualsevol examen quant a la
preparació, el desenvolupament i els criteris d‟avaluació i de qualificació.
COMENTARI
Copiar en un examen o en qualsevol exercici intel·lectual és una manca d‟honestedat
envers un mateix i envers els altres companys que no ho fan i que guanyen rectament la
seva qualificació o prestigi acadèmic. Tant els professors com els estudiants haurien de
coincidir en aquesta valoració.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 463/12
Instat per una estudiant a qui no li accepten la reducció d‟hores d‟una beca col·laboració
______________________________________________________________________
Data d’inici: 31-1-2012
Data de tancament: 20-4-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant sol·licita al Síndic que se li faci la reducció d‟hores corresponent que
havia sol·licitat per al tercer trimestre i que li han denegat. Exposa que està fent una
beca col·laboració i que abans de demanar-la ja sabia que tindria una assignatura en el
tercer trimestre, i per això va demanar una beca de 6 hores i no va optar per una beca
superior (de 9 o 15 hores) per no trobar-se que després no pogués complir el compromís
correctament.
Quan li van proposar l‟horari a seguir, la reclamant va explicar novament que en el
tercer trimestre tindria una assignatura i que possiblement l‟horari de la beca seria
incompatible amb els horaris de classe, i li van dir que no hi hauria cap problema, que
en aquell moment el més important era acceptar la beca i que després ja podria demanar,
com posava a les bases de la convocatòria, una reducció d‟hores, i que no hi hauria cap
problema.
II. La reclamant va sol·licitar la reducció d‟hores tal com ja havia avançat i es va trobar
que no li van acceptar la sol·licitud perquè, segons que s‟exposa en el punt 17.3 de les
bases de la convocatòria, “Excepcionalment, i si no hi ha estudiants en la llista d’espera
que puguin desenvolupar la totalitat d’hores de la beca, es podrà preveure una
reducció d’hores de la beca (en 9 o 6 hores) previ informe favorable del tutor. Aquest
canvi d’hores de dedicació de la beca haurà de ser demanat per escrit pel becari i el
vicerector competent en dictarà resolució”.
El vicerectorat competent li comunica que té una llista d‟espera de gairebé 200
estudiants que volen gaudir d‟una beca de col·laboració i als quals cal preguntar si
poden desenvolupar la beca totalment. Se li diu que és voluntat del vicerectorat afavorir
la mobilitat de les beques col·laboració i la igualtat d‟oportunitats entre els estudiants
inscrits a la convocatòria 2011-2012. I que si, malauradament, els seus horaris no li
permeten la compatibilització amb la beca de 15 hores, el Servei afectat procediria a la
recerca d‟un substitut. Se li sol·licita que renunciï a la beca; en cas de no fer-ho,
procedirien a revocar-l‟hi.
III. La síndica parla amb el seu tutor a la Biblioteca, el qual està molt interessat que la
reclamant es quedi, però no hi pot fer res. Després, la síndica parla amb la vicerectora
d‟Estudiants i ella mateixa suggereix la possibilitat de buscar una permuta amb un altre
estudiant que tingui una beca compatible. S‟informa ràpidament la persona reclamant
d‟aquesta possible solució, tot i ser conscients de la dificultat.
El dia 20 de març del 2012, la reclamant s‟adreça a la síndica per dir-li que finalment ha
renunciat a la beca, i li dóna les gràcies per l‟ajut rebut.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recomana que la documentació de la beca col·laboració vagi acompanyada de la
normativa vigent per tal que els estudiants siguin conscients del que es poden trobar si
accepten la beca i tenen alguna dificultat per complir-la.
COMENTARI
També seria important evitar informacions orals que faciliten la gestió de les beques
però que no s‟ajusten a la normativa, ja que els estudiants confien en les persones que
els la subministren.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 464/12
Instat per un estudiant que no va presentar el carnet de família nombrosa en el moment
de matricular-se
______________________________________________________________________
Data d’inici: 7-2-2012
Data de tancament: 20-4-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que la seva família ha tingut vigent el carnet de família nombrosa
des de l‟any 1994, però que en el moment de matricular-se no el va presentar, i tampoc
va pensar en les ampliacions de matrícula que va fer al llarg de l‟any creient que tot
estava correcte. En el segon termini de pagament, a finals del mes de gener del 2012, se
li han reclamat els diners de la matrícula normal i és llavors quan se n‟ha adonat.
Demana que se li accepti i que pugui esmenar la matrícula.
II. La síndica parla amb ell i veu que, efectivament, hi havia un endarreriment en la
presentació del carnet de família nombrosa així com en les dates de vigència d‟aquest
carnet. La síndica indica a l‟estudiant que presenti una instància demanant l‟esmena i
que hi adjunti el carnet vigent. També des del Síndic se sol·licita informació al Servei de
Gestió Acadèmica (SGA) per saber com es troba la situació de l‟estudiant.
III. La síndica rep la informació del SGA comunicant-li que la situació de la matrícula
de l‟estudiant estava solucionada i que pel que a ells els consta es tractava d‟un
malentès de l‟estudiant, que no havia d‟arribar a presentar una queixa al Síndic de
Greuges.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
S‟arxiva l‟expedient, ja que s‟ha resolt favorablement.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 465/12
Instat per un professor associat que no ha rebut a la fi de mes la seva retribució
______________________________________________________________________
Data d’inici: 25-2-2012
Data de tancament: 20-4-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. Un professor associat contractat per tercer curs consecutiu, del 7 de gener al 6 de
setembre del 2012, en aquesta ocasió, seguint les noves directrius, s‟adreça al Síndic per
exposar que no se li ha pagat la primera nòmina del mes de gener del 2012.
Parlant amb companys que també estan contractats com a associats, tots li han
comentant que van rebre la nòmina i el pagament el dia 27 de gener. En veure que era el
dia 30 i que no havia cobrat, va pensar que era un error del banc. Va mirar la intranet i
va veure que tampoc no hi tenia el full de la nòmina. Va omplir un formulari que hi ha a
la mateixa web per problemes amb la nòmina, però no va obtenir cap resposta. En no
tenir resposta d‟un fet que li semblava que no necessitava gaires dies per ser respost va
trucar al Servei de PDI el dia 1 o 2 de febrer, on després d‟explicar la situació a un
parell de persones finalment el van passar a una altra persona d‟aquest servei, que va
comprovar el que li deia. Li va confirmar que totes les dades eren correctes i que “no
s‟havia donat l‟ordre” perquè es tramités la nòmina i el pagament. Li va dir que ho
sentia molt i, una vegada preguntat per les possibilitats d‟esmena, li va dir que només
n‟hi havia dues: cobrar conjuntament gener i febrer al mes de febrer o demanar una
bestreta. Va insistir que no era possible que fossin les úniques opcions i es va reiterar en
la seva posició. Donada la paperassa i el que trigaria a pagar-se-li la bestreta, va acordar
que se li pagaria tot junt al mes de febrer.
Atès que hi havia hagut un error administratiu, li va fer tota la sensació que qualsevol
altra opció de pagar-li immediatament la nòmina constaria com un error d‟ells i no ho
volien reconèixer. El professor dubta si un altre tipus de professor de més rang hagués
rebut la mateixa resposta i s‟estranya de no haver rebut una excusa escrita.
El professor fa constar que ell ha continuat amb les seves classes i sol·licita que si
realment les dues opcions davant d‟aquesta situació són les que li va explicar aquesta
persona, que s‟estudiïn noves fórmules per fixar solucions a problemes administratius
d‟aquest tipus. No demana cap indemnització malgrat haver estat vulnerat el contracte. I
demana que hi hagi mecanismes més ràpids i eficients per solucionar aquest tipus de
problemes. Finalment, jutja que també seria d‟agrair que en situacions com aquesta la
UPF enviés una comunicació a l‟afectat disculpant-se i dient com se solucionarà l‟error.
II. El cap del Servei de PDI envia un informe sobre el cas confirmant que el professor
no va cobrar el mes de gener per una errada del servei. Les persones que firmen
contracte a partir d‟un determinat dia del mes reben la retribució a finals del mes
següent. Des de fa molt temps la nòmina s‟ingressa el tercer dia laborable abans de
finalitzar el mes, normalment entre el 25 i el 28. L‟elevat nombre de personal amb
vinculació a la UPF, uns 2.500 a la nòmina mensual, i l‟estricta normativa interna
d‟aprovació per part de Gerència i del Rectorat d‟un pagament d‟aquestes
característiques fa que el tancament de dades hagi de ser al voltant del dia 15. Els que
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firmen contracte més tard són avisats que cobraran el mes següent i en el cas del
professorat, la majoria ho fa perquè ha trigat a firmar el contracte. Però el cas d‟aquest
professor és diferent. Va firmar el contracte abans del dia 15 i per una errada no se li va
donar el pas a nòmina, motiu pel qual no va cobrar la part corresponent a les tres
setmanes de contracte de gener. Un administratiu del servei va mantenir una conversa
telefònica amb ell en la qual es va disculpar i el va informar que en la nòmina de febrer
se li ingressaria el total dels dos mesos. Normalment s‟ofereix també a l‟interessat la
possibilitat d‟ingressar una bestreta a principis de mes, que després es descompta de la
primera nòmina. A aquest professor se li va oferir el mateix malgrat que el fet d‟haverse posat en contacte amb la síndica demostraria que no. L‟informe puntualitza que en el
cas d‟aquelles persones que la seva feina principal és una altra (en aquest cas la
retribució de gener era de 250 €), és molt diferent de les persones amb contracte a temps
complet, a les quals molt sovint se‟ls ha de fer una bestreta, especialment quan vénen de
fora.
III. La síndica dóna per tancat aquest cas.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Es recull la demanda del reclamant que en cas d‟errada per part dels serveis universitaris
hi hagi una petita nota escrita reconeixent l‟error, com ha fet explícitament a la síndica
el cap del servei; i s‟arxiva sense més l‟expedient.
COMENTARI
La síndica coincideix amb el cap de personal docent i investigador que aquesta queixa
només es pot entendre pel malestar que han pogut ocasionar entre els professors
associats els canvis en la contractació i que la queixa al Síndic sigui una manera de ferho evident. El cas és prou informatiu sobre l‟estat del personal de la Universitat.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 466/12
Instat per un estudiant al qual no han admès en el concurs per adjudicar-li la mobilitat
per al curs 2012-2013
______________________________________________________________________
Data d’inici: 20-3-2012
Data de tancament: 3-5-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant es queixa de la manca de transparència en la resolució sobre la mobilitat
internacional de la UPF, ja que no ofereix un llistat de resultats que siguin verificables
pels candidats, sinó un llistat que no utilitza els NIA de la Universitat i que no permet
saber quina és la puntuació de qui obté la plaça. Quan l‟estudiant va demanar
aclariments, la Secció de Convenis i Intercanvis respon l‟al·legació a l‟Oficina de
Mobilitat dient que l‟estudiant no compleix la normativa, ja que està en disposició
d‟aconseguir el títol aquest curs, quan, tanmateix, surt a la llista d‟espera, la qual cosa es
contradiu. Per tant, l‟estudiant diu que no sap en quina situació està, mentre que la
convocatòria de mobilitat és encara oberta. L‟estudiant manifesta per escrit que la seva
voluntat és de no tancar l‟expedient aquest curs.
L‟estudiant sol·licita que els resultats sobre la mobilitat internacional es publiquin amb
transparència i amb confidencialitat, utilitzant el codi NIA, i exposant els resultats dels
criteris de selecció, positius i negatius, amb una llista d‟exclosos, indicant-ne el motiu.
Demana també que es revisi la primera assignació en la qual se‟l va excloure per un
suposat incompliment de la normativa, o si realment es va assignar la plaça a algú que
complia millor els criteris de selecció.
II. El mateix dia 20 de març el Servei de Relacions Internacionals remet a l‟estudiant la
normativa corresponent (acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011), aplicable
també a les llicenciatures, per la qual es regeix la convocatòria del curs 2012-2013; i
quant a l‟article 6 que parla dels requisits diu:
“b) Estar matriculat a segon curs o en un curs superior en el moment de realitzar
l‟estada i no trobar-se ja en disposició d‟obtenir el títol de grau per raó del qual se li ha
assignat la plaça.”
D‟altra banda, l‟Oficina de Mobilitat indica a l‟estudiant que al seu expedient figura una
assignatura troncal matriculada, que pot ser superada tant a la UPF com a la universitat
estrangera on està fent un Erasmus en el mateix moment, per la qual cosa s‟entén que té
múltiples possibilitats de superar aquesta assignatura. En d‟altres comunicacions
escrites que es mantenen amb l‟estudiant ell continua dient que no està en disposició
d‟obtenir el títol perquè no és la seva voluntat finalitzar i que per tant reuneix els
requisits, i li contesten que això només és una decisió seva, però no treu que en el
moment de valorar la seva candidatura estava en disposició de títol.
III. En data 22 de març la síndica parla amb ell per telèfon, atès que es troba a
l‟estranger, i li fa veure que ha d‟anul·lar la matrícula per no deixar el seu expedient en
condicions d‟obtenir el títol en el curs actual; que la seva voluntat interna no ofereix cap
seguretat que no l‟obtindrà i que només anul·lant la matrícula de l‟assignatura troncal
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que té pendent, el seu expedient complirà la normativa. La conversa amb la síndica és
llarga perquè a l‟estudiant li costa entendre aquest requisit, que és prou clar.
L‟estudiant anul·la la matrícula immediatament i en data 23 de març rep la resposta de
la Secció de Convenis i Intercanvis informant-li que a la llum de les seves al·legacions,
que han rebut resposta oportuna, i donat que no ha quedat exclòs del procés, s‟ha admès
a tràmit la seva sol·licitud en període de reassignació. També li expliquen que en la
primera assignació es va suposar que estava en disposició de títol pels crèdits que tenia
superats, l‟assignatura matriculada i l‟acord acadèmic, així com la seva progressió
acadèmica (reflex de la qual n‟és la nota mitjana). És per això que van prioritzar altres
estudiants per davant seu amb més crèdits per superar i igualment bones notes mitjanes,
que asseguressin el gaudi de la plaça de mobilitat en el curs 2012-2013, garantint que
estaran matriculats i que no perdran el vincle amb la UPF. En aquesta comunicació se li
recorda que l‟estudiant va poder, i ho ha fet, al·legar durant tots els períodes previstos en
el procés i també en altres moments, i que no se li ha tancat la via. Encara podrà al·legar
contra la resolució definitiva. L‟estudiant accepta aquesta reassignació i continua
demanant més transparència del procés.
IV. La síndica vol recordar que les universitats són avaluades pel temps que els
estudiants inverteixen per aconseguir la titulació i que l‟article 6 de la normativa vetlla
perquè aquests no allarguin més del compte la seva formació.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
L‟estudiant no complia la normativa i havia altres estudiants que tenien més
assignatures pendents, per la qual cosa estaven en disposició de complir-la (art. 6,b).
Una vegada que l‟estudiant ha anul·lat la matrícula de l‟assignatura troncal, la seva
sol·licitud ha estat acceptada.
Es recomana que en els concursos en què hi hagi una selecció d‟estudiants les raons de
l‟exclusió o de la denegació siguin explícites en la publicació de la resolució.
COMENTARI
En aquest cas l‟estudiant no interpretava bé la normativa.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 467/12
Instat per una estudiant que va rebre l‟enunciat d‟un examen en castellà
______________________________________________________________________
Data d’inici: 26-3-2012
Data de tancament: 3-5-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que durant les convocatòries ordinàries del mes de març del 2012
ha vist negat el dret a fer l‟examen final d‟una assignatura en català. L‟estudiant diu que
aquesta és la seva llengua materna i vehicular, i que aquest fet suposa un perjudici en
tant que la facilitat que té per entendre els enunciats formulats difereix molt de si estan
redactats en idioma castellà.
Sol·licita igualtat de drets per a aquells estudiants que tenen el català com a llengua
materna, ja que no sempre és el col·lectiu de llengua materna catalana qui ha de cedir
davant les exigències d‟aquells que prefereixen fer-ho en castellà; les dues llengües són
oficials.
II. La síndica parla amb l‟estudiant perquè li sembla molt estrany que l‟estudiant no
pogués desenvolupar el seu examen escrit en català, i aquest li precisa que sí que va
poder respondre en català i que era l‟enunciat de l‟examen el que demanava en aquesta
llengua. Aclareix que l‟assignatura era anunciada en castellà i s‟havia impartit en
aquesta llengua també.
L‟estudiant acaba per explicar que la seva queixa vol posar sobre la taula la possibilitat
dels estudiants de tenir obligatòriament exàmens en català, donat que és una de les dues
llengües cooficials de Catalunya, i llengua materna de molts estudiants. Més que no pas
resoldre el seu cas individual, que ja va resoldre parlant amb el professor, li semblava
interessant plantejar aquest debat com un assumpte prou important. Per tant, la seva
sol·licitud és que es prevegi oferir sempre els enunciats de les proves en català, malgrat
que no hagi estat la llengua de la docència.
III. La síndica troba raonable i factible la demanda de l‟estudiant i enviarà la resolució
al degà del seu estudi i a la delegada del rector per a la Promoció Lingüística de la UPF.
En vista de tot el que s‟ha exposat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Se suggereix que l‟enunciat dels exàmens escrits es presenti als estudiants de manera
general en la llengua de la docència i en l‟altra llengua oficial, malgrat que no sigui la
utilitzada a classe.
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____________________________________________________________
EXPEDIENT 468/12
Instat per un estudiant que ha rebut un suspens en un seminari del qual ja havia
presentat una queixa
______________________________________________________________________
Data d’inici: 26-3-2012
Data de tancament: 3-5-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant exposa que s‟han vulnerat els seus drets constitucionals individuals pel fet
de coaccionar-li deliberadament la forma de pensament ideològic, polític i social en
exposar en el seminari d‟una assignatura un debat polític en el qual per motius de lliure
pensament ideològic no volia prendre cap posició i ha marxat del seminari perquè el
debat en el qual es basava aquest anava en contra de la seva ideologia política i social.
L‟estudiant continua que en tant que militant d‟un partit polític actiu a Catalunya
exposarà aquesta denúncia a l‟organisme jurídic al qual pertany. El seu argument és que
la Universitat ha de ser un lloc on s‟aprengui a coexistir entre les diferents formes
polítiques i ideològiques i no a fomentar discussions i debats que puguin sorgir en les
classes i seminaris. Per tant, com que ell no volia prendre la posició contrària a la seva
ideologia va sortir de l‟aula. L‟estudiant torna a considerar que se l‟intentava coaccionar
perquè defensés el contrari de la seva ideologia.
L‟estudiant sol·licita que la Universitat fomenti la llibertat de pensament i els drets
protegits per la Constitució, preservi la pau ideològica entre els seus estudiants i,
especialment, no coaccioni els estudiants que triïn una línia concreta de pensament. Per
això demana una entrevista amb la síndica per exposar formalment la seva queixa.
II. La síndica ja va tenir al seu despatx una llarga conversa el 9 de febrer amb aquest
estudiant per una primera queixa de data 3 de febrer del 2012 amb els mateixos motius
aquí exposats, que va quedar en consulta. En la conversa, la síndica li va fer veure que
demanar els arguments a favor i en contra de qüestions contràries i polèmiques era un
exercici pedagògic molt antic que resultava molt eficient perquè els estudiants
coneguessin les raons de les posicions enfrontades. Que en les escoles clàssiques es feia
prendre als alumnes la defensa dels romans o dels cartaginesos per aprendre a viure
entre conflictes i a considerar reflexivament els arguments del contrari, ja que hi ha
arguments en pro i en contra de qualsevol posició. L‟estudiant es va mostrar difícil de
convèncer i la síndica li va dir que només en el cas que la posició política feta pública a
classe per l‟estudiant fos la causa d‟un suspens ella podia admetre-la com a queixa.
III. En data 26 de març del 2012, entra la segona queixa perquè l‟estudiant ha rebut un
suspens en aquest exercici. La síndica es posa en contacte amb el professor responsable
de l‟assignatura, que és al corrent del cas i que li explica que el suspens és per
l‟abandonament de l‟aula i la no participació de l‟estudiant a l‟exercici.
En vista de tot el que s‟ha exposat, i que la conversa amb l‟estudiant ja s‟havia
mantingut, es dicta la següent
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RESOLUCIÓ
Es recomana a l‟estudiant que reconegui que en la formació dels joves és fonamental
conèixer totes les posicions contràries que es poden prendre davant de tants temes
conflictius que surten en ciències socials i humanes; que fer pràctiques sobre elles no és
anar contra una posició ideològica, sinó ensenyar a practicar el coneixement i
l‟apreciació dels contraris i a reforçar les conviccions pròpies.
COMENTARI
És el primer cas sobre un tema ideològic que tracta la síndica i resulta força estrany des
de la posició política que l‟estudiant declara ser militant.
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Resolució de la síndica de Greuges de la UPF
____________________________________________________________
EXPEDIENT 469/12
Queixa presentada per un professor sobre el funcionament del Claustre
______________________________________________________________________
Data d’inici: 27-2-2011
Data de tancament: 16-5-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
Un professor presenta una queixa sobre el funcionament del Claustre. Després d‟una
entrevista amb la síndica, la persona reclamant decideix retirar la queixa.
En vista que la queixa no ha prosperat, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
La queixa es considera retirada.
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____________________________________________________________
EXPEDIENT 470/12
Instat per un estudiant que vol rebre tractament de becari en el pagament de la matrícula
______________________________________________________________________
Data d’inici: 17-2-2012
Data de tancament: 16-5-2012
______________________________________________________________________
TRAMITACIÓ
I. L‟estudiant no va presentar els documents per sol·licitar una beca de mobilitat i és un
estudiant d‟una altra comunitat. Demana poder presentar-los fora de termini i rebre
tractament de becari, és a dir, que no se li demani el pagament dels terminis de
matrícula amb l‟increment econòmic corresponent si es retarda.
II. Quan la síndica llegeix la queixa de l‟estudiant, li sembla estranya i pregunta al
Servei de Gestió Acadèmica si hi ha la possibilitat que presenti la sol·licitud de beca. El
Servei la informa que les beques tenen un termini que ve marcat per la convocatòria del
MEC, i que aquest curs el termini s‟acabava el 14 d‟octubre del 2011. Segons la
normativa de la pàgina web del Ministeri (http://www.upf.edu/estudiants/beques/) no és
possible presentar una sol·licitud de beca fora dels terminis fixats.
La síndica pregunta concretament sobre el cas d‟aquest estudiant, i la resposta és que sí
que havia presentat la beca i que estava en tramitació. El problema és que no havia fet
constar en l‟aplicació informàtica de la gestió de les matrícules la seva situació de
becari. La resolució de la beca estava en espera, ja que l‟estudiant tenia un problema de
manca de dades fiscals d‟un dels membres de la unitat familiar i havia de regularitzar la
situació.
El Servei de Gestió Acadèmica estava al corrent que l‟estudiant va delegar en un amic
la formalització de la seva matrícula; l‟amic, però, no el va matricular com a becari i
quan van contactar amb ell perquè li havien retornat el cobrament del primer termini de
la matrícula va demanar que li modifiquessin la matrícula per constar com a becari
condicional. Se li va desestimar aquesta petició, atès que no ho havia sol·licitat dins el
termini establert per la Universitat. Com que no havia fet el pagament pendent en el
termini dels tres mesos establerts per la normativa, ara tenia una taxa de despeses de
gestió per impagament. Havia demanat de nou que se li modifiqués la matrícula per
constar com a becari i que se li anul·lessin les taxes de despeses de gestió per
impagament. Amb data 20 de març ja li havia arribat la resolució del vicerector
d‟Economia, que desestimava aquesta petició.
Amb data 23 de març, l‟estudiant interposa un recurs de reposició al rector exposant la
greu situació econòmica que pateix i que és una qüestió d‟un temps d‟espera, ja que
reuneix les condicions de becari i espera que li confirmin.
III. El 10 de maig i per tal de tancar l‟expedient, la síndica demana informació a
l‟estudiant sobre si ha rebut confirmació de la seva beca i l‟estudiant contesta
immediatament que sí, que és becari, però que a més de pagar les taxes que no cobreix
la beca (173 euros) la Universitat li reclama 214 euros per les gestions de reclamacions
fetes.
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En vista de tot el que s‟ha exposat, i que el recurs de reposició no està fallat, es dicta la
següent
RESOLUCIÓ
Es recomana que, atès que es reconeix que l‟origen de l‟error de l‟expedient de
reclamació és no haver consignat en l‟aplicació informàtica de matrícula la
circumstància d‟estudiant demanant beca del MEC, que finalment l‟estudiant l‟ha
obtinguda, se l‟alliberi de les taxes per la reclamació del retard en el pagament de la
matrícula.
A l‟estudiant se li recomana que intenti fer ell mateix sempre la seva matrícula, ja que
és un acte que comporta decisions comprometedores per al bon desenvolupament de tot
el curs.
COMENTARI
Aquest cas té un component assimilable a altres expedients generats aquest curs 20112012 per incidents sobrevinguts en l‟aplicació informàtica de la matrícula. Fóra bo
reconèixer que s‟haurien de poder esmenar errades d‟aquest tipus en un termini
coincident amb les dates de reclamació del pagament. No marcar una casella en un
moment determinat no hauria de comportar una taxa com la reclamada a l‟estudiant ni
arrossegar-se sis mesos.
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2.1.5. Les consultes
Durant aquest període 2011-2012 s‟han atès 34 consultes, que han estat arxivades
cronològicament per tal de fer-les públiques en el moment de presentar aquest informe,
al marge d‟altres no comptabilitzades com poden ser les consultes que vénen
directament a l‟oficina sense previ avís abans de presentar una queixa.
El primer pas que es porta a terme quan entra una sol·licitud al Síndic de Greuges és ferne una valoració per determinar si el motiu que exposa la persona reclamant s‟accepta
com una queixa o bé es considera una consulta. En el cas de no haver esgotat les vies de
les quals disposa, se li indica que es posi en contacte amb els òrgans de govern que té
més propers per tal que els sol·liciti el seu ajut. Se li recomana que si la consulta no
prospera sigui llavors quan es posi novament en contacte amb el Síndic.
Per norma general, es decideix tractar-les com a consultes quan ens trobem amb
sol·licituds generals o situacions irregulars que no vulneren els drets de la persona. En
aquests casos, tot i indicar quin és el servei on s‟haurien d‟adreçar, si disposem de la
resposta adient la facilitem ràpidament per tal que no tinguin la sensació de no ser
atesos. Les consultes, habitualment, tenen l‟avantatge que es poden resoldre amb una
immediatesa que no permet la complexitat de la majoria de queixes.
Les consultes que han arribat al Síndic al llarg d‟aquest període posen de relleu que
actualment encara hi ha dificultats per obtenir una informació concreta.
Les consultes rebudes i comptabilitzades són les següents:
Observació 1/11
2-5-2011
Postgraduat
Un llicenciat de la UPF es queixa mitjançant el formulari que des de la borsa de treball
no es tenen en compte els llicenciats. Comenta que sap que han contractat personal
laboral (PAS) sense que s‟hagi publicitat al Campus Treball. Per això sol·licita més
transparència en les contractacions i que s‟ofereixin aquestes feines prioritàriament als
graduats de la UPF. Es considera com una observació i no com una queixa, perquè la
UPF és una entitat pública.
Consulta 2/11
2-5-2011
Estudiant de grau
Una estudiant ens fa arribar un formulari de queixa perquè no li accepten incorporar al
seu expedient uns crèdits de lliure elecció. També es queixa d‟una situació peculiar a
l‟hora de designar-li unes pràctiques. Abans d‟obrir-li expedient se li pregunta si ja ha
exhaurit totes les vies possibles que li ofereix el seu centre; encara, però, no s‟ha
obtingut cap resposta. Per aquest motiu, de moment, es considera com una consulta.
Consulta 3/11
3-5-2011
Estudiant de grau
Un estudiant de grau truca per explicar-nos que s‟ha fet un examen parcial en què el
professor ha aplicat el criteri que ha volgut, i tot el grup està molt molest. Se li
pregunta pel pla docent i diu que no l‟han tingut durant tot el trimestre, que l‟han
reclamat però que no ha sigut possible obtenir-lo. Se li aconsella que primer parli amb
la direcció del seu estudi i en tot cas, posteriorment, ens faci arribar la queixa formal.
Finalment, s‟ha resolt i no ha entrat la queixa. Es considera com una consulta.
Consulta 4/11
6-5-2011
Estudiant de grau
Un estudiant de grau, en nom de tota la classe, envia un formulari en què exposa una
situació de possible greuge comparatiu a l‟hora de portar a terme un pràcticum molt
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específic. En primer lloc, se‟ls pregunta si ja han parlat amb el seu degà o director, i si
tenen el pla docent de l‟assignatura. La seva resposta és que sí, que tenen documentació
però que encara no han parlat amb el director dels estudis, i que tan bon punt ho facin
ens en diran alguna cosa. Estem pendents de si es queda en una consulta o bé obrim un
expedient.
Consulta 5/11
7-5-2011
Estudiant de grau
Un estudiant de grau ens fa arribar un formulari de queixa en què exposa que en el seu
dia va sol·licitar la incorporació dels crèdits d‟un curs d‟estiu al seu expedient i que
encara no hi surten, que ha intentat tornar-ho a sol·licitar i que el programa li dóna
error. Ens sol·licita que l‟ajudem. Se li diu que nosaltres no li podem solucionar
aquesta situació, però que vagi a parlar amb les persones que porten els cursos d‟estiu
o bé amb la seva secretaria de centre, perquè possiblement caldrà fer alguna altra
gestió. Li demanem que ens digui si ha pogut solucionar el problema i encara estem
pendents de rebre una resposta. De moment, ho considerem com una consulta.
Consulta 6/11
23-5-2011
Estudiant de
postgrau
Ens arriba un escrit adreçat al Síndic amb una queixa sobre la denegació per poder
accedir a un màster quan ja estava pagada la preinscripció. Aquest escrit també va
adreçat a un degà i al director del màster. Fem el seguiment del cas, i finalment el dia 6
de juny ens adrecem a la persona reclamant per preguntar-li com està el tema i si
necessita alguna intervenció per part nostra. A hores d‟ara encara no ens ha contestat i
passem la queixa a consulta.
Consulta/Observació 7/11
30-5-2011
PDI
Un professor claustral de la UPF, en representació del PDI, fa arribar al Síndic un
formulari amb dos escrits que vol llegir aquell mateix dia a la sessió del Claustre, amb
la sol·licitud que s‟incloguin a l‟acta corresponent. Pensa que la seva petició no serà
atesa o censurada i sol·licita que si és així necessitarà la intervenció del Síndic. La
persona reclamant no va tenir cap problema i va poder exposar sense cap censura el
que volia. No procedeix obrir cap expedient i es decideix deixar constància d‟aquest fet
en aquest apartat.
Consulta 8/11
31-5-2011
Estudiant de grau
Un estudiant de grau ens fa arribar un correu electrònic amb una queixa sobre una beca
Mobint de l‟AGAUR en què exposa que aquest any han establert uns criteris més
selectius per fer el repartiment de les beques, i aquest canvi no li permet obtenir-ne
una. Sol·licita ajut per saber què ha de fer i on es podria adreçar. Des del Síndic es
truca a l‟AGAUR per preguntar sobre el tema. Ens assabentem de qui és la persona
responsable d‟aquestes beques i també es mira la documentació de la convocatòria. Se
li comunica al reclamant que hauria d‟escriure a l‟AGAUR, i se li dóna tota la
informació que hem obtingut així com el nom i l‟adreça de la persona responsable de
la direcció de la beca Mobint.
Consulta 9/11
3-6-2011
Estudiant de grau
Una estudiant envia un formulari de queixa i exposa que es va produir un furt a la seva
facultat, durant el qual se li va sostreure un ordinador portàtil de la Biblioteca i ara se li
exigeix que el reposi. Sol·licita informació sobre quina és la normativa en aquests
casos per tal de poder-la consultar. Alhora, exposa que hi ha una investigació policial
en curs que pot modificar el protocol a seguir en aquests casos i saber si la normativa
ho té en compte. Des del Síndic ens posem en contacte amb la directora de la
Biblioteca de la UPF, la qual envia la normativa de préstec d‟ordinadors, en la qual no
es preveu la circumstància de furt o robatori. Se segueix el tema per estar-ne informats
del desenvolupament.
Consulta 10/11
4-6-2011
Estudiant de grau
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Un estudiant posa un correu electrònic al Síndic i a tots els òrgans de govern de la UPF
i de la Generalitat de Catalunya per queixar-se dels problemes que ha trobat a l‟hora
d‟intentar aconseguir una beca SICUE/SÉNECA, ja que aquest any han pujat la
mitjana d‟expedient i aquest fet ha provocat que no la tingui per poder accedir-hi. Per
això sol·licita una resposta; però des del Síndic es considera com una informació i
s‟inclou dins de l‟apartat de consultes o observacions. El Servei de Relacions
Internacionals es posa en contacte amb nosaltres i ens adjunta la resposta a la consulta;
també ens comenta si nosaltres hem fet res. Se li contesta que no, però que seria bo
està en contacte per saber com finalitza aquesta consulta.
Consulta 11/11
6-6-2011
Estudiant de postgrau
Un estudiant de postgrau es posa en contacte amb el Síndic per tal de sol·licitar que se
li retorni una part dels diners del postgrau que està fent perquè li ha sortit una feina
molt important i ha de marxar. Se li diu que cal que es posi en contacte amb la direcció
del postgrau: se li faciliten els telèfons i l‟adreça de correu electrònic, tot recordant-li
que la plaça que ocupa quedarà vacant i que ningú no podrà aprofitar-la. Inicialment,
es considera com una consulta.
Consulta 12/11
28-6-2011
Estudiant de grau
Una estudiant de grau es posa en contacte via telefònica amb el Síndic perquè ella i un
grup d‟alumnes volen presentar-li una queixa arran d‟un examen en què estava permès
consultar diccionaris per Internet i s‟han trobat que hi havia ordinadors que no
funcionaven. Van avisar el professor i aquest no va buscar-hi cap solució. Han parlat
amb ell després de l‟examen i els ha dit que no tindrà en compte la situació, que ell no
la considera rellevant. S‟aconsella a la persona que truca, que s‟identifica, que abans de
posar una queixa formal informin de la situació al degà dels seus estudis. Quedem que
si es complica la situació llavors sí que ens faran arribar la queixa, ja que no deixa de
ser un tema en què hi ha un greuge comparatiu; però que primer cal intentar solucionar
el tema internament des del seu estudi. Finalment, la queixa no ha entrat.
Consulta 13/11
7-7-2011
Estudiant de grau
Una estudiant que està fent una assignatura d‟Intercampus (UPC-UPF) s‟ha trobat que
a la seva universitat d‟origen li han dit que es posi en contacte amb la UPF perquè ha
tret una nota de 9,3 i li han posat un no presentat (NP). Aquest tipus de gestions no ens
corresponen a nosaltres, però abans de contestar-li parlem amb el deganat del seu
centre, que és on realment li solucionaran la seva situació, i li donaran la informació de
com i a qui s‟ha d‟adreçar quan tingui dubtes. Finalment, li enviem un correu per
explicar-li que hem derivat la seva sol·licitud al lloc adequat i que ja es posaran en
contacte amb ella.
Observació/Consulta 14/11 12-7-2011
Exmembre del PAS
Una extreballadora interina d‟una fundació vinculada a la UPF truca per explicar-nos
les irregularitats que van tenir lloc quan ella hi treballava. Se li comenta que cal fer
arribar un formulari en què s‟identifiqui i que al mateix temps hi exposi tot allò que
cregui oportú; però cal que per cada irregularitat s‟aportin les proves dels fets. Si no
ens fa arribar el formulari de queixa s‟informarà com una observació/consulta. Al final,
no va arribar cap queixa formal.
Consulta 15/11
21-7-2011
PDI
Un professor lector es posa en contacte amb el Síndic perquè vol saber quantes hores
de docència li pertoquen fer. Se li diu que ha de posar-se en contacte amb el seu
departament. Es detecta que té un problema amb ell i se li diu que ens faci arribar un
formulari; comenta que no es vol identificar. Des del Síndic, si un membre de la
comunitat no s‟identifica no es pot iniciar cap gestió. Se li explica que sempre es
preservarà la seva identitat i quedem que en tot cas ens faci arribar el formulari.
Consulta 16/11
27-8-2011
Estudiant de postgrau
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Arriba un correu electrònic d‟una persona a qui li han concedit una plaça en un màster
de la UPF, però que no ha pogut fer el primer pagament en aquests moments perquè va
anar a sol·licitar una beca i es va trobar que la Universitat estava tancada. Se li diu que
faci arribar un formulari de queixa amb totes les seves dades personals. No tenim
constància que finalment l‟hagi presentat.
Consulta 17/11
5-9-2011
Estudiant de grau
Un estudiant d‟un centre adscrit fa arribar-nos un correu electrònic comentant que està
a punt de graduar-se però que li queda només una assignatura amb les quatre
convocatòries exhaurides. Pregunta si la normativa universitària preveu la possibilitat
de l‟aprovat per compensació, com passa en altres universitats, i quins són els
requisits. Se li dóna el telèfon i l‟adreça de les persones que li podran donar resposta a
aquesta consulta.
Consulta 18/11
8-9-2011
Estudiant de grau
Truca un estudiant de quart curs explicant que el professor titular no s‟ha presentat a
l‟examen i tampoc cap altre professor. Que ell era l‟únic que s‟hi presentava i que volia
fer una queixa. Se li diu que primer intenti parlar amb el professor per mirar de fer
l‟examen aviat; en segon lloc se li aconsella que si té problemes es posi en contacte
amb el degà dels seus estudis, i com a última opció que ens faci arribar la queixa a
nosaltres.
Consulta 19/11
9-9-2011
Estudiant de postgrau
Un estudiant presenta un formulari de queixa per exposar-nos que no està d‟acord amb
la manera com se li ha denegat una beca perquè “no compleix els requisits”. Se li
comenta que abans d‟obrir expedient esbrini ràpidament quins són els motius de la
denegació i, en tot cas, que miri de solucionar-ho. Se li diu que ens mantingui
informats per tal de tractar el seu formulari de queixa o de consulta. Finalment, es
queda en una consulta.
Consulta 20/11
11-9-2011
Estudiant de postgrau
Una llicenciada per la UPF es posa en contacte amb nosaltres perquè té problemes per
aconseguir una beca per un tema de la nota mitjana, i sol·licita que abans de dos dies li
solucionem. Se li contesta ràpidament per explicar-li que no li podem fer una gestió en
dos dies i que en tot cas es posi en contacte amb Beques i Títols per tal d‟esbrinar tot el
que ens exposa. També se li comenta que si finalment vol fer la queixa formal ens faci
arribar el formulari que tenim a la nostra web després d‟haver-lo emplenat amb les
seves dades personals. Es considera com una consulta.
Consulta 21/11
14-9-2011
Externa
Una noia es posa en contacte amb nosaltres per explicar que no ha pogut entrar a la
UPF per una sèrie d‟errors del seu institut i de l‟Oficina de Preinscripció. Ens demana
ajut per solucionar la seva situació, i se li contesta que nosaltres no hi podem fer res
perquè ella no és membre d‟aquesta comunitat universitària, però que pot fer arribar la
queixa als organismes implicats.
Consulta 22/11
26-9-2011
Estudiant de grau
Una estudiant de quart curs, en nom d‟un grup, es posa en contacte amb nosaltres per
consultar què poden fer després que no se‟ls ha permès matricular-se d‟una assignatura
optativa per manca de places. Davant aquesta situació, el centre ha obert unes quantes
places més, però el criteri establert ha sigut obrir-les només per als estudiants que
estaven fent aquell itinerari. La resta s‟han quedat sense poder fer aquesta assignatura,
malgrat que els van assegurar que a quart curs la podrien seguir tots sense cap
problema. Se‟ls aconsella que parlin primer amb la direcció del seu estudi i que
intentin arribar a un acord. En principi no ho valorem com una queixa, sempre que no
ens la facin arribar més endavant perquè no s‟hi ha trobat cap solució. Aquest grup
d‟estudiants entén que és un greuge per a ells i que s‟incompleix la norma interna de
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prioritzar els estudiants de quart curs a l‟hora d‟escollir optatives. Finalment, s‟ha
pogut solucionar, i es queda en una consulta.
Consulta 23/11
4-10-2011
Estudiant de llicenciatura
Un pare truca preocupat perquè el seu fill està fent una llicenciatura i aquest curs
només pot seguir les assignatures que li han quedat de tercer. Li han dit que el curs
vinent no podrà tenir docència perquè tothom ja estarà fent el grau. Se li comenta que
vagi a parlar amb el tutor acadèmic o el cap d‟estudis del seu centre, i se‟l tranquil·litza
explicant-li que l‟estudiant tindrà una tutorització d‟aquelles assignatures en les quals
ja no s‟imparteixi docència perquè s‟ha extingit. Es queda en consulta.
Consulta 24/11
6-10-2011
Estudiant de grau
Una mare truca preocupada per la seva filla perquè li han assignat un grup que li
comporta deixar d‟anar a un tractament mèdic important. Explica que està molestant
molt a la secretaria, però que ningú no li fa cas. L‟estudiant necessita anar regularment
al metge justament en l‟horari que té la docència. Se li aconsella que l‟estudiant no ens
presenti la queixa a nosaltres, que primer faci una instància a l‟òrgan competent del seu
estudi, li exposi la situació i li sol·liciti el canvi de grup aportant tota la documentació
que tingui sobre la seva situació complexa. Finalment, ha quedat com una consulta.
Consulta 25/11
3-11-2011
Estudiant de grau
Un pare truca explicant que al seu fill no li han concedit un canvi de grup perquè li ha
sortit una feina, i això li comporta que potser hagi de deixar la Universitat, perquè la
situació econòmica familiar és precària. Explica que ja ha parlat amb el professor
responsable dels canvis de grup del seu estudi, el qual s‟ha negat totalment a fer-li cap
canvi. Se li explica la situació del seu estudi i se li recorden les normes de permanència
de la Universitat, entre d‟altres coses; però la decepció que sent és molt gran pel fet
que l‟estudi o la Universitat no li solucionin el que per a ell és un problema força greu.
Finalment, quedem que ens farà arribar un formulari de queixa. Fins que no sigui així,
en deixem constància en aquest apartat de consultes. Finalment, la queixa no ha entrat.
Consulta 26/11
15-11-2011
Estudiants de grau d’un centre adscrit
Un advocat, que s‟identifica, truca en nom d‟un grup d‟estudiants d‟un centre adscrit a
la UPF per explicar, entre altres coses, que s‟ha creat un greuge comparatiu entre
estudiants de diferents anys per adequar els seus estudis a l‟Espai Europeu
d‟Ensenyament Superior. Els que van iniciar els seus estudis a l‟any 1992 han de pagar
uns crèdits per 4.200 euros en total i els que són de l‟any 2001 han de pagar 4.000
euros per la meitat dels crèdits que els de l‟any 1992. Se li explica que la UPF no
intervé en aquestes gestions econòmiques, i que amb els centres adscrits pot intervenir
pel que fa a la docència. Per això seria més adequat que presentessin aquesta queixa
col·lectiva econòmica directament a la direcció del centre adscrit. Se li sol·licita que
faci arribar un document al Síndic perquè en quedi constància i s‟informi de la situació
d‟alguna manera. Se li aconsella que ho faci mitjançant un correu electrònic a l‟adreça
del Síndic i se li diu que aquesta situació es reflectirà a l‟informe anual com una
consulta.
Consulta 27/11
18-11-2011
Postgraduat
Un postgraduat truca per queixar-se que a la web d‟un centre adscrit a la UPF hi ha un
treball en què ell va participar. No comprèn per què l‟hi han penjat i a més a més han
canviat els noms d‟algunes persones que van intervenir en el projecte. Se li recomana
que abans de presentar una queixa formal de greuge hauria de sol·licitar dia i hora per
parlar amb la direcció del centre. També se li diu que si de la conversa amb la direcció
del centre no obté els resultats esperats que es torni a posar en contacte amb el Síndic.
De moment, es com una consulta.
Consulta 28/12
30-1-2012
Postgraduat
Un postgraduat, que s‟ha identificat, truca per explicar una situació d‟un company seu
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asiàtic que està fent un doctorat a la UPF i al qual se l‟està tractant molt injustament.
Se li pregunta si ja ha parlat amb el director del doctorat i amb el tutor, i ens comenta
que sí, i que els dos tracten a aquesta persona d‟una manera gens apropiada, més si
tenim en compte l‟educació acurada i respectuosa que tenen les persones d‟aquest
continent. Se li diu que poden presentar un formulari de queixa, i exposa que ara
mateix hi ha una certa urgència. Es mouen amb un marge de quinze dies, perquè el
doctorand ha rebut una proposta important en un altre país i ha de valorar si marxa de
la UPF. Se li aconsella que parli urgentment amb la cap de l‟oficina de postgrau i
doctorat, i se li recorda que tot el que ha explicat és prou important com perquè ens
facin arribar una queixa al Síndic. Se li sol·licita que ens comuniqui alguna cosa sobre
això, donada la gravetat dels fets que ens ha comentat. Tot i tenir clar que és una
queixa, en principi ho informem com una consulta fins que arribi el formulari, si així
ho considera oportú la persona reclamant. El departament corresponent finalment està
pendent d‟aquest tema.
Consulta 29/12
3-2-2012
Estudiant de grau
Entra un formulari de queixa per l‟Acollida del Síndic, en el qual la persona reclamant
exposa que s‟han vulnerat els seus drets constitucionals individuals en unes pràctiques.
Aquest estudiant es troba en una situació incòmoda perquè s‟ha de posicionar en
relació amb una ideologia política oposada a la seva. Abans d‟obrir l‟expedient es
decideix parlar amb aquest estudiant i se li dóna dia i hora amb la síndica.
Efectivament, es tracta d‟un tema de posicionament polític però dins d‟unes pràctiques
en què li ha tocat defensar allò que no creu. Per tant, es considera que no es tracta
d‟una situació on s‟hagin vulnerat els seus drets. Per aquest motiu, es passa de queixa a
consulta.
Consulta 30/12
26-2-2012
Estudiant de grau
Entra un formulari que sol·licita informació per poder participar en la promoció de la
UPF en el Saló de l‟Ensenyament. Se li contesta, i s‟informa com una consulta.
Consulta 31/12
26-2-2012
Estudiant de grau
Des de l‟Acollida del Síndic entra un formulari per preguntar on es pot trobar
informació sobre les pràctiques externes en una empresa. D‟altra banda, també es vol
saber si es poden fer en qualsevol empresa o n‟hi ha de determinades. Evidentment és
una consulta. Se li contesta dient-li on s‟ha d‟adreçar.
Consulta 32/12
22-3-2012
Estudiant de grau
Des de l‟Acollida del Síndic entra un formulari per exposar que fa molt fred a la
Biblioteca de Ciutadella, “dintre del vidre”, i que el personal que hi treballa no és
capaç de donar-li una solució per regular la temperatura. Els usuaris han d‟estar
abrigats perquè si no és impossible aguantar el fred que hi fa. Se li comunica que ho
informarem com una consulta i se li recomana que presenti una queixa directament a la
direcció de la Biblioteca.
Consulta 33/12
23-3-2012
Estudiant de grau
Des de l‟Acollida del Síndic entra un formulari de queixa diferent, que és la
continuació de la consulta 29.
Consulta 34/12
27-3-2012
PAS
Un membre de la UPF que inicialment només s‟identifica amb el correu electrònic de
la Universitat ens fa una pregunta sobre un contracte per obra i serveis associat a un
projecte. Un cop identificat, se li comunica que cal que s‟adreci al servei de personal
que li correspon per contracte.
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2.1.6. Enquesta sobre el funcionament
del Síndic de Greuges i anàlisi
Per poder avaluar internament un servei com és el del Síndic de Greuges, que porta ja
quatre anys sencers exercint aquest càrrec, s‟ha volgut conèixer l‟opinió dels reclamants
una vegada la queixa és resolta i ha passat un temps prudencial per jutjar amb suficient
distanciament els fets que van ser objecte de queixa i la seva resolució. L‟enquesta que
es presenta respon a aquest objectiu principal d‟autoavaluació.
Els resultats de l‟enquesta són prou informatius, tant per les dades quantitatives
recollides com per les apreciacions qualitatives que molts dels que van contestar han
volgut afegir.
Són prou informatives les dades corresponents a cada pregunta i el creuament que s‟ha
fet entre algunes, com l‟anàlisi general per sector, la naturalesa de la queixa i els
responsables en l‟àmbit dels quals la queixa ha sorgit.
Els vint comentaris o suggeriments qualitatius recollits són molt apreciats. Tant el
reconeixement com les crítiques sobre les resolucions (actuacions, advertències,
suggeriments, reclamacions i informacions incloses) permeten reflexionar, avaluar i
decidir millores d‟actitud i d‟actuació, és a dir, obliguen a veure des de l‟opinió de
l‟altre l‟actitud i l‟actuació del Síndic de Greuges, els encerts i les equivocacions.
Les conclusions que s‟extreuen del buidatge de l‟enquesta serveixen com un programa
per a l‟immediat avenir en el qual la independència de l‟òrgan ha de continuar.
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Síndic de Greuges i
2.1.8. Enquesta sobre el funcionament del Síndic de Greuges i

RESULTATS DE L’ENQUESTA
SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL
SÍNDIC DE GREUGES DE LA UPF
Data de sortida: 26-1-2012 Termini de resposta: 9-2-2012

Oficina del Síndic de Greuges
Barcelona, 24 de febrer del 2012
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2.1.6. Resultats de l’enquesta sobre el funcionament del
Síndic de Greuges de la UPF
Data de sortida: 26-1-2012
Anys de la valoració: 2009

2010

Termini de resposta: 9-2-2012
2011

Nombre total de membres de la comunitat universitària a qui se li ha enviat
l’enquesta: 133 persones.

Nombre total de persones que han contestat l’enquesta: 35 + 3 en blanc = 38
persones. Tant per cent de respostes: 28,57%.
Respostes per sector
Estudiants de grau:

Estudiants

19

de

postgrau: 9

Personal del PAS:

Personal del PDI:

Altres:

3

2

2

Comptabilització de les respostes a la pregunta número 1
Pregunta 1. Vau pensar-vos-ho detingudament abans de presentar la queixa o vau
actuar precipitadament? Hi han contestat 35 persones.
1.1. Vaig pensar-m’ho detingudament:

1.2. Vaig actuar amb rapidesa:

33

2

Altres:

0

Comptabilització de les respostes a la pregunta número 2
Pregunta 2. Vau aportar documents acreditatius de la vostra queixa, o la queixa es
basava en una comunicació oral dolenta? Hi han contestat 35 persones.
2.1.Vaig aportar documentació:

24

2.2. Em queixava d’una comunicació
oral dolenta:
9

Altres:

2

Comptabilització de les respostes a la pregunta número 3
Pregunta 3. Vau quedar satisfets de l’atenció rebuda i de la gestió realitzada des
del Síndic de Greuges? Hi han contestat 35 persones.
3.1. Sí:

31

3.2. No:

4

Altres: 0

Comptabilització de les respostes a la pregunta número 4
Pregunta 4. Esteu d’acord amb la resolució dictada? Hi han contestat 35 persones.
4.1. Sí:

21

4.2. No:

14

113

Altres: 0

Comptabilització de les respostes a la pregunta número 5
Pregunta 5. Un temps després, i segons el vostre parer, ha millorat la situació
denunciada o bé ja no existeix? Hi han contestat 33 persones.
5.1. Ha millorat:

11

5.2. La situació és una 5.3. La situació està igual:
altra:
15
7

Suggeriments i comentaris (20 persones)
Que la síndica no es
posicioni de cap part.
Que
sol·liciti
assessorament a parts
imparcials no implicades.

Malgrat
obtenir
la
resolució positiva, no
crec que hagi servit de
molt per a la resta
perquè la situació en
concret continua igual
que abans.

És excessiu el temps
transcorregut des que
vaig presentar la queixa i
la formulació d’aquesta
enquesta.

La secretaria de centre
hauria de verificar la
informació abans de
donar-la per no crear
problemes
als
seus
estudiants.

Vaig ser atesa molt
correctament però al
final estaven del costat de
la Universitat per no
danyar-la.

En el seu moment ja els
vaig fer els suggeriments.

Bona
voluntat
i
comprensió,
però
suggereixo una millor
argumentació.

Caldria fer més cas de les
queixes
que
estan
orientades a millorar la
qualitat educativa, sense
posicions sectàries de
certes associacions que
actuen amb una línia
política de rerefons. Els
alumnes que actuem
individualment
tenim
molt a dir.

Tant l’atenció rebuda
personalment per la
síndica, com la rapidesa
en l’actuació per resoldre
el problema, han estat
satisfactòries.

Agraeixo l’atenció tan
ràpida i amb expeditesa;
no obstant això, la
resolució no implicava
una acció coercitiva i la
situació continua igual
perquè no han aplicat el
suggeriment que es feia.

Més que un suggeriment
voldria
destacar
l’excel·lent
atenció
rebuda i la implicació en
el cas.

Treballar perquè hi hagi
un reglament clar, també
perquè en un procés es
tinguin en compte els
factors atenuants i que en
la resolució no pesi més el
prestigi d’un professor
que la justícia.

S’han de coordinar els
serveis de suport de la
Universitat
amb
els
serveis de suport externs
quan hi ha qüestions de
violència de gènere.

Fraccionament de la
càrrega lectiva en dos
cursos.

Segons la meva opinió,
vetllar pels valors ètics a
la UPF és la tasca més
important que realitza la
persona que té el càrrec
de síndic/a. Confio en
l’actuació de la síndica
actual, tal com li vaig
manifestar
personalment.

La UPF és un centre
universitari de primer
ordre amb un personal
docent molt bo i això és
d’agrair. Gràcies per
l’interès i l’agilitat en el
tràmit.

Per fi puc dir que s’ha fet
justícia.

Espero que continueu
defensant la figura de
l’estudiant amb tanta
eficàcia com ho vàreu fer
amb mi.

Els encoratjo a continuar
exercint la seva tasca de
control sobre la qualitat
dels productes UPF per
tal d’evitar, en la mesura
del possible, que els
professionals vinculats a
la
institució
vetllin
només per al benefici
propi i descuidin aportar
el valor que el segell que
vostès defensen ha assolit
amb
l’esforç
i
la
implicació de molts.

A partir de la demanda
he decidit tirar endavant
i exercir els meus drets
per
millorar
la
informació
del
meu
col·lectiu.

114

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA
A L’ENQUESTA DEL SÍNDIC DE GREUGES

Oficina del Síndic de Greuges de la UPF
Barcelona, 2 de març del 2012

115

ANÀLISI GENERAL PER SECTOR

SECTOR

Total
per
sector

D’acord
amb
l’atenció i la
gestió
rebuda
Sí/No

Queixa
sobre
informació
oral

D’acord
amb la
resolució
Sí/No

La
situació
ha
millorat

La
situació és
una altra

La
situació
està igual

Estudiants
de grau

19

Sí: 19
No: 0

Sí: 9

Sí: 11
No: 8

8

7

4

Estudiants
de
postgrau

9

Sí: 7
No: 2

Sí: 1

Sí: 5
No: 4

1

5

2

PAS

3

Sí: 2
No: 1

0

Sí: 3
No: 0

1

1

1

PDI

2

Sí: 2
No: 0

0

Sí: 1
No: 1

0

2

0

ALTRES

2

Sí: 1
No: 1

0

Sí: 1
No: 1

1

0

0
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NATURALESA DE LA QUEIXA PER SECTOR

SECTOR

Estudiants de
grau (19)

Estudiants de
postgrau (9)

NOMBRE TEMA DE LES QUEIXES
DE
AVALUADES
QUEIXES
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

Desacord
Desacord
Desacord
Desacord
Desacord
Desacord
Desacord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
Desacord
Desacord

1
1
1

Exàmens
Cursos d’idiomes
Expedient disciplinari
Bonificació de matrícules d’honor
Canvi d’horari
Qualificacions finals
Llengua
Expedient disciplinari
CAO en anglès
Problemes informàtics de matrícula
Matrícula d’optatives
OIL
Premi fi d’estudis
Normativa del canvi de grau
Convalidacions
Devolució de l’import CAO
Manca d’informació en la matrícula
d’un màster
Gènere
Retard en el lliurament del títol
Descontent amb el procés d’avaluació
i tutorització d’un màster
No trobar suficient informació sobre
la matrícula d’un doctorat
Li retiren la beca col·laboració
Retall del 5%
Dades no volgudes en un portal
científic
Més informació dels òrgans col·legiats
Actes intrusius
Permís de reducció de jornada

1
1
1
1

Retall del 5%
Repetir una votació
Reclamar uns diners avançats
Inserció laboral

Desacord
D’acord
Desacord
D’acord

1
1
1
1
1
1
1

PAS (3)

PDI (2)

ALTRES (2)
(1 antic alumne i 1
extern implicat).

OPINIÓ
SOBRE LA
RESOLUCIÓ
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Desacord
Desacord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord
D’acord

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
Durant aquest període s‟han rebut les consultes i les informacions següents:
El dia 19 de maig del 2011, el defensor de la Universitat Europea de Madrid ens
informa de la Conferència ENOHE 2011. Indica que es pot fer la inscripció des de
l‟enllaç següent: www.enoheconference2011.com, on es troba tota la informació.
El dia 19 de maig del 2011, la defensora de la Comunitat Universitària de la
Universitat de Lleó sol·licita la col·laboració dels síndics i defensors per a un cas que li
plantegen des de la Junta d‟Estudiants pel que fa a l‟assignatura de treball de fi de
màster. Per poder presentar-s‟hi, els estudiants necessiten tenir totes les altres
assignatures aprovades. Hi ha casos, doncs, en els quals no poden presentar-se en la
primera convocatòria i han de matricular-se per segona vegada (amb l‟increment en el
preu que això comporta). Demanen que se‟ls cobri com una assignatura sense docència
com a mínim. A la defensora li agradaria saber com ho tenen regulat les diferents
universitats i si tenen casos relacionats amb aquest tema. A ella li sembla que no està bé
que s‟obligui els estudiants a pagar dues vegades si no poden presentar el treball perquè
no tenen totes les assignatures aprovades. Vol saber què en pensen els diferents síndics i
defensors i com ho han solucionat.
El dia 2 de juny del 2011, el Dr. Luis Espada Recarey, del Tribunal de Garanties de la
Universitat de Vigo, fa arribar un llibre que reflecteix les activitats portades a terme des
del seu inici, on explica que ha volgut plasmar les evolucions temàtiques que ha
experimentat amb les entrevistes, consultes, avinences i expedients al llarg de deu anys,
així com les actuacions d‟ofici que van donar lloc a la publicació de monografies
específiques.
El dia 20 de juny del 2011, la defensora de la Universitat Complutense de Madrid
(UCM) explica que fa unes setmanes li va sol·licitar al director de l‟Arxiu de la UCM
un resum sobre les mesures bàsiques de protecció de dades i d‟arxius, amb vista al
tractament que pretén donar a la documentació que està en poder de l‟Oficina de la
Defensora de la UCM. Li va enviar el document que adjunta, i que ha modificat una
mica, donant-li forma (sense tocar continguts). Com es pot veure, part de la normativa
és estatal per baixar a l‟autonòmica i després a la de la UCM. Segurament, el document
no interessarà a tothom; però, per si de cas, l‟envia sencer, per si serveix per completar
o comprendre la normativa de cada universitat, o per donar idees sobre propostes que es
puguin presentar a cada universitat o comunitat autònoma.
El dia 27 de juny del 2011, el defensor de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM)
sol·licita informació sobre el títol que és exigit en les convocatòries de les respectives
universitats per a la contractació de personal docent i investigador laboral, quan té
nacionalitat estrangera. Comenta que a la UPM, en els concursos d‟accés, encara que
actualment sí que s‟exigeix el títol de llicenciat/grau homologat, fins ara només s‟exigia
el títol de doctor, ja que tant en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d‟universitats, com en el Decret 153/2002, de 12 de setembre, i en el conveni que els
regula, s‟estableix que per ser ajudant doctor i contractat doctor, s‟ha d‟estar en
possessió del títol de doctor, i és el que es presentava homologat pels candidats. No
obstant això, se‟ls està exigint ara presentar el títol de llicenciat homologat pel Ministeri
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d‟Educació, basant-se en el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen
les condicions d‟homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d‟educació
superior, que en l‟article 22, apartat 6, sí que indica que “L‟homologació al títol de
postgrau no implicarà, en cap cas, l‟homologació o reconeixement del títol estranger de
grau o nivell acadèmic equivalent de què estigui en possessió l‟interessat”, i en el fet
que es permeti accedir als estudis de doctorat, sense necessitat d‟homologar el títol de
grau, en funció de l‟article 19.2 del Reial Decret 1393/2007. Se‟ns planteja el dubte de
si, realment, és necessària o no acreditar l‟homologació, sobretot quan, per a la seva
contractació, en principi, no es va exigir.
El dia 7 de juliol del 2011, el defensor de la Universitat de Las Palmas de Gran
Canaria, davant la queixa presentada per una persona major de 45 anys que sol·licita que
no es tingui en compte l‟edat com a condicionant en el barem de les proves específiques
d‟accés a la Facultat de Ciències de l‟Activitat Física i l‟Esport en la seva Universitat,
demana informació referent a si aquesta situació està prevista en altres universitats on
s‟imparteixen aquests estudis.
El dia 19 de juliol del 2011, el defensor de la Universitat de Valladolid comenta que
vol sol·licitar informació sobre què es fa en les diferents universitats quan tenen una
sol·licitud d‟actualització d‟expedient acadèmic segons el Reial Decret 1125/2003, de 5
de setembre. El problema sorgeix amb els llicenciats antics perquè l‟expedient recull
una avaluació “qualitativa” o no numèrica, la qual cosa perjudica l‟interessat, ja que per
a aquests expedients només s‟estableix com a nota mitjana un 5. Un reclamant l‟ha
informat que les universitats de la regió de Múrcia (Múrcia, Politècnica de Cartagena)
expedeixen certificacions ajustades a aquest Reial Decret a alumnes llicenciats abans
del 2003. Vol saber si això és així.
El dia 21 de juliol del 2011, el defensor de la Universitat de Múrcia fa la consulta
següent: “Se m‟ha presentat un supòsit per al qual demano la vostra ajuda. Es tracta del
cas d‟una alumna que va suspendre una assignatura de grau del primer quadrimestre en
què l‟avaluació consisteix en un examen teòrico-pràctic (60%), lliurament de les tasques
(pràctiques, lectures i treball) individualitzades programades pel professor (20%) i
assistència i realització de les pràctiques (20%). L‟alumna planteja si té dret a tornar a
examinar-se de tot en la convocatòria extraordinària ja que, en cas contrari, no podria
aspirar a la màxima nota, i el professor manté que no pot tornar-se a avaluar dels
apartats corresponents a les pràctiques i lliurament de tasques perquè es tracta de
procediments d‟avaluació contínua”. El defensor vol saber si s‟ha presentat aquest cas a
algú.
El dia 26 de juliol del 2011, el nou defensor de la Universitat de Vigo es presenta amb
un correu electrònic a tots els síndics.
El dia 20 de setembre del 2011, el defensor de la Universitat Pablo de Olavide de
Sevilla comenta a la resta el següent: “En aquests últims dies, igual que en cursos
anteriors per les mateixes dates, gestionem a la nostra oficina assumptes d‟estudiants
que demanen l‟expedició del títol i de certificats acadèmics amb urgència per
matricular-se en postgraus o segons cicles. La burocràcia associada a l‟expedició dels
certificats demora en diversos dies el seu lliurament, fet que arrisca en molts casos la
presentació de la documentació en el termini establert per part de les persones
interessades. En aquesta universitat s‟han carregat els procediments d‟expedició de
certificats en l‟aplicació coneguda com el “Porta-signatures”, que envia automàticament
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el document a totes les persones implicades en la cadena de signatura (electrònica), per
tal que s‟agiliti almenys la circulació del document i el seu termini de lliurament final a
l‟interessat, que a més pot tenir lloc per enviament o en suport electrònic. Però no ha
estat suficient, a causa del volum de certificats que s‟ha de gestionar.
”Amb independència que procurem resoldre aquestes qüestions prioritzant l‟expedició
dels certificats que tinguin una causa justificada per a això, pretenc suggerir que
s‟articuli un mitjà electrònic d‟expedició de certificacions acadèmiques en línia, com a
servei telemàtic de resposta immediata (SERI). Sé que aquesta solució l‟han implantada
altres administracions públiques per a actuacions de fe pública (per exemple, per a
l‟expedició de certificats d‟empadronament per part de molts municipis), de tal manera
que la ciutadania s‟identifica en l‟accés al servidor amb signatura electrònica, demana
l‟expedició del certificat, i aquest s‟emet en línia amb tots els requisits d‟autenticitat i
integritat que estableix la llei (Llei 11/2007, d‟accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics). Quan cal abonar una taxa, els serveis disposen de passarel·la de pagament
electrònic. Els nostres estudiants poden accedir al seu expedient per mitjans electrònics i
descarregar-se un certificat, però sense validesa oficial, ja que no incorpora signatura
electrònica (segell electrònic o codi segur de verificació).
”Voldria saber si en les vostres universitats s‟han implantat serveis de resposta
immediata per a l‟expedició de certificats acadèmics en línia amb plena validesa oficial.
La majoria d‟universitats estan treballant en el tema, però tot està en estat inicial”.
El dia 27 de setembre del 2011, el defensor de la Universitat Miguel Hernández d‟Elx
es dirigeix a la resta de síndics i defensors per demanar-los informació sobre el que fa
cada universitat en relació a si hi ha un mecanisme de compensació. Si en tenen, en
quins casos i condicions s‟aplica. Aquesta consulta genera molta informació donat que
la majoria d‟universitats disposen d‟una avaluació compensatòria.
El dia 3 d’octubre del 2011, el síndic de la Universitat de Lleida consulta si en la
nostra universitat es preveu l‟exempció de taxes als més grans de 50 anys (sèniors) que
tinguin alguna minusvalidesa.
El dia 4 d’octubre del 2011, la defensora de la Comunitat Universitària de la
Universitat de Lleó explica que tenen un cas conflictiu sobre propietat intel·lectual de
dades. Es defensa una tesi doctoral que utilitza dades obtingudes d‟un projecte de
recerca ja finalitzat. L‟investigador principal del projecte exigeix als directors i al
doctorand que li proporcionin totes les dades de la tesi i vol controlar totes les
comunicacions i publicacions que en puguin sorgir. Cal aclarir que les dades obtingudes
no estaven especificades en cap dels objectius del projecte esmentat, i els resultats
tampoc van ser oferts com a resultats del projecte. La idea de quines dades agafar i com
aprofitar-les va partir dels directors de la tesi i no de l‟investigador principal. A la
defensora li agradaria saber si tenen experiències prèvies sobre algun assumpte
semblant, com l‟han resolt i quina és la possible legislació aplicable. Fins on ella arriba,
la propietat de les dades d‟una tesi doctoral és del doctorand, ni tan sols és dels
directors; però no recorda on ho ha vist escrit.
El dia 24 d’octubre del 2011, el defensor de la Universitat de Múrcia envia el missatge
següent: “En l‟última reunió de REDDU, en la qual participàvem nou defensors de
CEDU, es va decidir elaborar un comunicat de repulsa contra la greu situació de
violència i conculcació dels drets humans i universitaris que es viu a Mèxic i en les
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seves universitats. Els espanyols vam optar per no participar en la signatura del
comunicat, que s‟anava a publicar en un diari de tirada nacional i en la gaseta de la
UNAM, perquè no es pogués interpretar com una ingerència de l‟antiga potència
colonitzadora en els assumptes interns de Mèxic. No obstant això, ens va semblar
convenient que la CEDU expressés la seva solidaritat i suport a aquest manifest.
”En conseqüència, vull sotmetre a la vostra consideració la possibilitat de donar suport
al Pronunciament per la Defensa dels Drets Universitaris, que us adjunto, en el punt
d‟assumptes diversos de la propera assemblea de la CEDU. També us adjunto el
document de la UNAM „Elements per a la construcció d‟una política d‟Estat per a la
seguretat i la justícia en democràcia‟, a què fa referència el pronunciament de REDDU,
subscrivint-lo”.
El dia 8 de novembre del 2011, rebem l‟informe anual de la Universitat de Vigo, que
ho fa amb una il·lustració tipus llibre.
El dia 14 de novembre del 2011, es rep de la presidenta de la CEDU una notificació on
ens informa del traspàs d‟un antic síndic de la Universitat de Granada, Jesús Thomas
Gómez.
El dia 23 de novembre del 2011, la presidenta de la CEDU informa del següent: “La
Comissió Executiva de la CEDU, reunida el passat 18 de novembre a la Universitat
Complutense de Madrid, després de considerar les intervencions fetes a la IV
Assemblea General del dia 28 d‟octubre del 2011 i les opinions que s‟hi manifesten,
decideix per unanimitat obrir un procés de consulta a tots els socis per recollir opinions i
propostes relatives als articles dels Estatuts de la CEDU que es consideren susceptibles
de modificació, entre ells, els relatius al procediment d‟elecció de la Presidència i els
vocals de la Comissió Executiva de la CEDU. El termini establert per a aquesta fase del
procés finalitzarà el proper 23 de gener. Amb aquesta finalitat, s‟habilitarà un espai a la
seu virtual”.
El dia 29 de novembre del 2011, la defensora de la Universitat Complutense de
Madrid ha enviat un correu electrònic en el qual informa que ha obert un fòrum a la
pàgina virtual de defensors per comentar el tema següent: “Tinc una queixa presentada
per un estudiant al qual se li denega el reconeixement de la suficiència investigadora per
no haver inscrit la tesi doctoral abans d‟acabar els dos cursos de doctorat. La normativa
exigeix aquest tràmit administratiu. En la meva Universitat no semblen trobar-hi cap
solució, més que denegar-li el tràmit, cosa que li impedeix llegir ara la tesi en una altra
Universitat. Se us ha presentat un cas així? Com l‟heu solucionat? No sembla lògic que
els seus dos cursos de doctorat i els seus 32 crèdits obtinguts quedin sense valor per
l‟incompliment d‟aquest tràmit referent al termini”.
El dia 12 de desembre del 2011, el defensor de la Universitat Miguel Hernández d‟Elx
diu que voldria saber si el director o coordinador d‟un màster decideix sobre la gestió
acadèmica del programa, la planificació i l‟organització dels ensenyaments, fins al punt
de poder, per exemple, assignar la docència i canviar els professors, tot això sense un
control posterior per part d‟un òrgan col·legiat (Comissió Acadèmica, Consell de
Màster, etc.).
El dia 23 de desembre del 2011, la síndica de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
sol·licita l‟assessorament sobre una qüestió que li ha plantejat una professora a la qual el
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Servei d‟Alumnes li ha dit que el que demana és “legalment” impossible.
La professora en qüestió exposa el següent: “Tenim un problema terminològic amb
l‟expedició dels títols de màsters oficials. Amb l‟assessorament del Servei Lingüístic i
el vistiplau del director del Centre d‟Estudis de Postgrau, em dirigeixo a vosaltres
perquè intenteu trobar una solució com més aviat millor. La doble terminologia
masculí/femení està desaconsellada en els textos i, per això, s‟utilitzen formes
genèriques (normalment en masculí) que, evidentment, s‟han d‟adaptar a cada situació
particular per tal que la redacció sigui sempre coherent respecte al gènere. D‟aquesta
manera, quan les nostres alumnes acaben satisfactòriament un curs obtenen, segons cada
cas:
El títol de diplomada...
El títol de llicenciada...
El títol de graduada...
El títol de doctora...
El títol propi d‟experta universitària...
El títol propi d‟especialista universitària...
”De manera anàloga, haurien de poder obtenir el títol de màster universitari, escrit en
femení perquè són dones. El terme màster, en anglès, s‟utilitza com a substantiu, però
també com un atribut: „he / she is a master of ...‟. Per tant, en introduir aquest
anglicisme en la terminologia universitària espanyola s‟ha d‟acceptar que „màster‟ pot
ser alhora la denominació de la titulació (obvi) i també la condició de la persona que ha
superat amb èxit aquests ensenyaments. En conseqüència, un home serà màster
universitari i una dona ha de ser màster universitària, per coherència de gènere.
Repeteixo que al Servei Lingüístic estan d‟acord amb aquest raonament.
”Això no obstant, en els serveis administratius de la Facultat de Ciències m‟han
confirmat que la UIB expedirà títols de màster universitari (escrit en masculí) tant a
homes com a dones. L‟argument és que el Servei d‟Alumnes, que és qui expedeix els
títols, diu que així ho indica el Reial Decret 1002/2010.
”Amb aquest mateix argument (fals i pervers), a les meves companyes i a mi ens van fer
expedir títols de „llicenciat‟ fa vint-i-cinc anys. Com el pla d‟estudis del BOE només
conté la denominació masculina, tenim un magnífic diploma on surt „.. senyora ...
NASCUDA ... Llicenciat‟. És a dir, una redacció incoherent en gènere, absolutament
impròpia d‟una institució d‟educació superior, com si parlessin del rector Montserrat
Casas, el vicerector Maria Joan, el professor Patricia Trapero, l‟administrador Antònia
Beltran, el doctor Francesca Garcias, el degà Dolors Forteza, etc.
”És cert que en el Reial Decret 1002/2010 hi ha alguna terminologia duplicada, però
això no implica que tota la resta de la disposició s‟hagi d‟entendre en sentit literal en
tots els casos. S‟usen formes genèriques en masculí que s‟han d‟adaptar a cada cas
particular. Jo estic totalment d‟acord amb aquest raonament, que a més de compartir des
del punt de vista polític em sembla fora de tot dubte des del punt de vista filològic, que
és el que crec que ha de prevaler. No obstant això, a part del que el Reial Decret diu, la
meva pregunta és: a) Pot la Universitat „interpretar‟ aquest Reial Decret de manera
„generosa‟ i expedir títols de màster oficial posant que la senyora XXX és màster
universitària en ZZZZ?, o algú podria declarar nul aquest títol? Si es pot, agrairé als
companys de l‟àrea jurídica que m‟aportin arguments, exemples o raonaments per
fonamentar la resolució. b) Si penseu que la Universitat no pot „legalment‟ fer aquesta
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interpretació ja que s‟arrisca que el títol no sigui legal, llavors, ho hauria de fer constar
així en el meu informe, encara que en aquest cas demanaria a la CEDU que debatés
l‟assumpte i, si és possible, elevés al Ministeri competent una proposta de modificació
del Reial Decret.
El dia 2 de gener del 2012, el defensor de la Universitat de Múrcia envia la consulta
següent: “A través d‟aquest correu us proposo que reflexionem sobre els títols de màster
no oficials que estan donant totes les universitats i que, al meu entendre, són il·legals (o
fraudulents) segons el que disposa el Reial Decret 1393/2007. Disposició addicional
onzena. Títols no oficials. Les universitats, en ús de la seva autonomia, podran impartir
altres ensenyaments conduents a l‟obtenció d‟altres títols diferents dels expressats en
l‟article 3.1. L‟expedició d‟aquests títols es farà de la manera que determini la
universitat, sense que ni la seva denominació ni el format en què es confeccionin els
corresponents títols puguin induir a confusió amb els títols oficials que s‟estableixen en
els articles 9, 10 i 11 d‟aquest Reial Decret.
”Què pot passar si un estudiant aporta un títol de màster de la universitat X davant
qualsevol administració i, com és lògic, no l‟hi accepten? Podria demanar
responsabilitat patrimonial a aquesta universitat per donar-li un títol il·legal? Quin sentit
té continuar oferint un màster propi podent-ne oferir un d‟oficial? Afany recaptatori de
les universitats que reben un percentatge sense augmentar la despesa en plantilla?
Interessos econòmics dels docents que no cobrarien en un d‟oficial?
”No he plantejat el tema a la meva universitat perquè entenc que és difícil que, en
l‟actual marc de competitivitat entre universitats, una universitat decideixi en solitari
deixar d‟utilitzar aquesta denominació si la continuen utilitzant les altres. Possiblement,
la millor manera d‟actuar, perquè s‟acabi amb aquesta vulneració de drets, en donar un
títol il·legal, és plantejant el problema a la CRUE i al Ministeri perquè ho considerin, i
en l‟àmbit que correspongui, potser el Consell d‟Universitats, s‟adopti una decisió que
apliquin totes les universitats. Per això, proposo que, si esteu d‟acord, sigui la Comissió
Executiva la que plantegi el tema en nom de tots nosaltres. Crec que es tracta d‟un
incompliment greu de les normes al qual hem d‟enfrontar-nos com a defensors
universitaris”.
El dia 17 de gener del 2012, el defensor de la Universitat d‟Oviedo s‟acomiada de tots
els síndics perquè ha finalitzat el seu mandat, i comunica que li passa el relleu al
professor Ramón Duran Rivacoba, catedràtic de Dret Civil.
El dia 24 de gener del 2012, arriba un recordatori que el termini per fer aportacions per
modificar els Estatuts de la CEDU finalitzava el dia abans, però donat que encara hi ha
un debat obert sobre aquest tema s‟allarga una setmana més.
El dia 30 de gener del 2012, el defensor de la Universitat d‟Alacant consulta el
següent: “Estic intentant que la meva universitat prorrogui les convocatòries per als
títols en extinció. Es dóna el cas que la d‟Almeria i la Miguel Hernández ja ho han fet,
però voldria saber si les altres universitats també, o almenys si s‟ho han plantejat. El
Reial Decret 2347/1996 ho permet, per autorització del rector, i sembla ser que continua
vigent”. Aquesta consulta ha generat un volum molt important d‟opinions sobre aquest
tema.
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El dia 30 de gener del 2012, el defensor de la Universitat Antonio de Nebrija sol·licita
el següent: “Després d‟un cas d‟assetjament sexual aquí, m‟he adonat que la meva
universitat no té una política escrita sobre el tema. Si la vostra universitat la té, seríeu
tan amables d‟enviar-me un enllaç o una còpia del document? Us ho agraeixo per
endavant. Així mateix, si en algun lloc heu muntat un taller per a professors i/o personal
de serveis sobre prevenció d‟assetjament, aquesta informació també em seria útil (el qui,
el com i, és clar, el quan)”.
El dia 1 de febrer del 2012, el síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar el seu
butlletí electrònic mensual, que ens envia durant tot l‟any.
El dia 1 de març del 2012, el síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar el seu
butlletí electrònic mensual.
El dia 5 de març del 2012, la presidenta de la CEDU ens fa arribar l‟esborrany d‟un
manifest dels defensors universitaris en el qual es posicionen amb preocupació davant
les retallades pressupostàries que afecten les universitats.
El dia 13 de març del 2012, la presidenta de la CEDU envia el manifest definitiu del
posicionament dels síndics i defensors sobre les retallades pressupostàries a les
universitats.
El dia 15 de març del 2012, el defensor de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla
obre un fòrum sobre el tema següent: ha iniciat en el “Fòrum” de la seu virtual un nou
tema de debat. Es tracta de la manera de verificar el control d‟assistència a classe dels
estudiants, quan constitueix un criteri d‟avaluació. El text que hi ha publicat és el
següent:
“En els últims mesos (a la finalització del primer quadrimestre) se m‟han plantejat
diversos expedients promoguts per estudiants que seguien assignatures en les quals
l‟assistència a classe ha constituït un dels criteris d‟avaluació, en aplicar sistemes
d‟avaluació contínua amb una composició complexa de la qualificació que incorpora
elements diferents.
”En aquests expedients es donaven casos d‟estudiants que deien haver assistit a certes
sessions de seminaris o pràctiques de laboratori, i que el professorat no n‟havia registrat
l‟assistència. En uns casos, el sistema d‟acreditació de l‟assistència ha estat passar llista
verbalment i anotar l‟assistència per part del professorat. En algun assumpte, fins i tot la
relació d‟assistents ha quedat projectada durant la classe des d‟un canó perquè tothom
pogués revisar-la.
”Els estudiants vénen a dir que els professors han incorregut en error o omissió, i no han
registrat una assistència que efectivament va tenir lloc. El problema és demostrar-ho.
”En converses telefòniques els professors no es mostren sensibles a l‟argument dels
estudiants i diuen que no troben motius per modificar la relació d‟assistència.
”Quan pregunto als estudiants si tenen testimonis de la seva assistència em diuen que sí,
però que no els volen comprometre per por de represàlies. És un argument que
coneixem bé.
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”M‟he plantejat la possibilitat de recomanar que el control d‟assistència es verifiqui
mitjançant signatura dels estudiants, cosa que jo mateix faig en les activitats pràctiques i
de desenvolupament que tinc al meu càrrec, per a major seguretat jurídica. Però aquesta
opció em porta a pensar si no representa una gran burocràcia i pèrdua de temps per a tot
el professorat, que no trobi veritablement justificació.
”En aquesta sindicatura hem fet una revisió de les normatives de règim acadèmic o
avaluació d‟un important nombre d‟universitats espanyoles, i en cap hem trobat
expressament regulada aquesta qüestió en relació amb el valor afegit que aporti.
”Per això, m‟animo a obrir aquest fòrum de debat, per tal de conèixer la vostra opinió i
les vostres experiències.
”Penseu que, quan l‟assistència sigui criteri d‟avaluació, s‟ha de controlar mitjançant
signatura dels alumnes? Teniu experiències d‟assumptes similars, o coneixeu altres
solucions per a aquest problema?
”Us agrairé que, en la mesura del possible, em doneu la vostra opinió. L‟accés al fòrum
és des de l‟enllaç següent: http://www.defensores.es/forums (a la carpeta „Consultes de
caràcter general‟). Mil gràcies pel vostre valuós temps i per les vostres consideracions”.
El dia 22 de març del 2012, el defensor del Tribunal de Garanties de la Universitat de
Vigo exposa el següent: “Davant les reiterades queixes i consultes rebudes en aquesta
sindicatura, en què es qüestiona el fet que „els concursants a una plaça de professorat
solen participar en les reunions dels consells de departament en què es decideixen
assumptes referents a aquesta plaça (decisió de la convocatòria, composició dels
membres del tribunal, perfil de la plaça, etc.)‟, necessito el vostre consell, coneixement i
experiència per tal de poder articular alguna solució al cas plantejat. Com gestioneu
aquest assumpte en les vostres universitats? És un assumpte susceptible d‟una regulació
o és més aviat un tema relatiu a l‟àmbit de l‟ètica personal? Es pot impugnar una plaça
pel fet que un professor adjudicatari d‟aquesta hagi participat en la presa de decisions
del Consell de Departament?”.
El dia 23 de març del 2012, ens arriba la informació següent: el rector de la Universitat
de La Laguna (ULL) pot dictar l‟expulsió de 12 estudiants per queixar-se de la
tramitació d‟unes beques. El rector de la ULL, el Sr. Eduardo Doménech, pot dictar
resolució d‟expulsió dels 12 estudiants de la universitat pertanyents al grup claustral
Assemblea del Moviment Estudiantil Canari (AMEC), arran de la publicació d‟un
comunicat de premsa el passat 28 de febrer del 2011, en què l‟agrupació estudiantil
“lamenta profundament la negligència comesa per la Facultat de Psicologia de la ULL,
que va lliurar les sol·licituds de beques de més de 300 alumnes fora de termini”.
L‟instructor de l‟expedient disciplinari, José Ulisses Hernández Plasencia, ja ha dictat
resolució, i ha elevat al rector la proposta d‟expulsió de 12 alumnes dels 23 als quals
inicialment se‟ls va obrir expedient. Per a algun dels estudiants, el període
d‟inhabilitació per cursar estudis a la ULL arriba als 15 mesos.
En els propers dies, el rector de la ULL haurà de decidir finalment quin càstig ha
d‟imposar als alumnes integrants de l‟AMEC en aplicació del Reglament de Disciplina
Acadèmica de 1954, instrument punitiu que la dictadura franquista va utilitzar per
reprimir les ànsies de llibertat dels estudiants, i que es caracteritza pel total
desemparament dels imputats i l‟arbitrarietat dels seus procediments. Aquesta antigalla
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jurídica hauria d‟haver desaparegut fa anys de la normativa de les nostres universitats.
És intolerable que aquesta eina purament repressiva de la dictadura continuï encara en
vigor i que els dirigents acadèmics sense escrúpols en disposin per imposar la seva
autoritat
als
estudiants.
Per tot això, la Plataforma en Defensa de la Democràcia i la Llibertat d‟Expressió a la
ULL exigeix la immediata derogació del Reglament de Disciplina Acadèmica del 8 de
setembre de 1954 i la seva substitució immediata per normes que garanteixin els drets
democràtics bàsics, la defensa de les llibertats i el lliure exercici de l‟activitat sindical i
de representació dels estudiants, alhora que s‟exigeix igualment el sobreseïment dels
expedients oberts als membres de l‟AMEC.
Així mateix, informa que el dia 28 de març tindrà lloc una sessió extraordinària del
Claustre que tindrà com a punt únic de l‟ordre del dia “Exercici de la llibertat
d‟expressió i representació claustral a la ULL. Debat i resolucions que procedeixin”,
que se celebrarà a l‟Aula Magna de l‟Aulari de Guajara a partir de les 17.30 hores.
El dia 2 d’abril del 2012, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar per correu
electrònic el seu butlletí del mes d‟abril.
El dia 11 d’abril del 2012, la defensora de la Universitat Politècnica de Madrid
s‟acomiada de la resta de síndics després de vuit anys en el càrrec.
El dia 12 d’abril del 2012, la nova defensora de la Universitat Politècnica de Madrid es
presenta a tots els síndics de les universitats espanyoles amb un correu electrònic.
El dia 13 d’abril del 2012, la defensora de la Universitat Complutense de Madrid ens
informa del següent: “Aquest matí he enviat al ministre d‟Educació la carta que us
adjunto. També li he demanat al meu rector que, en els àmbits en què ens movem
(CRUMA, CRUE i Consell d‟Universitats), faci el possible, si ho estima
oportú, per modificar la decisió ministerial. No crec que aconsegueixi res, però m‟he
sentit obligada a prendre una posició i a sol·licitar que es reconsideri la decisió
d‟anul·lar la convocatòria de préstecs per cursar màsters. Us ho comunico per si algú vol
fer alguna cosa semblant des de la seva universitat o per si enteneu que com a CEDU
hem de fer alguna cosa en comú. Aquesta informació mou un ventall important
d‟opinions a favor de portar conjuntament el document al Ministeri d‟Educació.
El dia 15 d’abril del 2012, el defensor de la Universitat de Múrcia consulta a la resta
de síndics quin és el procediment que segueixen en les seves respectives universitats en
cas de vaga. Si els descompten el dia al PAS i al PDI; si no, si signen aquell dia
excepcionalment. Aquest tema crea un debat entre universitats, ja que es dóna el cas que
hi ha universitats que fan signar al professorat en cas de vaga; altres que no; el PAS que
no fitxa mai i que només el fan signar en cas de vaga i la resta d‟any el control és
directament del cap; altres que fins ara no se‟ls descomptava res si hi havia vaga general
i a partir d‟ara es descompta i no hi estan d‟acord. Una sèrie de mecanismes singulars
que res tenen a veure uns amb els altres.
El dia 26 d’abril del 2012, la defensora de la Universitat Carlos III de Madrid
s‟acomiada després de finalitzar el seu mandat.
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El dia 26 d’abril del 2012, la síndica Paz Battaner assisteix al Parlament de Catalunya
convidada pel Síndic de Greuges de Catalunya en la seva presentació de la Memòria
2011 al Ple del Parlament de Catalunya.
El dia 27 d’abril del 2012, el Síndic de Greuges de Catalunya ens fa arribar la
publicació de la Memòria 2011.
El dia 30 d’abril del 2012, la presidenta de la CEDU ens fa arribar la informació
següent: “Com sabeu, divendres passat la Comissió Executiva de la CEDU es va reunir
a la Universitat de Lleó per, entre altres temes, preparar la propera Trobada de
Defensors Universitaris, que enguany se celebra a la Universitat d‟Almeria. En aquesta
reunió es va decidir que les dates de celebració d‟aquesta, acordades amb el nostre
company de la Universitat d‟Almeria, seran del 19 al 21 de setembre. Amb la finalitat
de formar les taules de treball i les sessions plenàries, us demanem que ens feu arribar
els suggeriments que considereu sobre els temes que s‟hauran de tractar. Per a això
disposeu fins al dia 12 de maig per fer-nos-els arribar. La Comissió Executiva ha
proposat alguns temes com “Avaluació del rendiment després de la implantació de graus
i postgraus” o “Anàlisi dels canvis legislatius que afecten a la Universitat: com afecten a
estudiants i treballadors (PAS i PDI, en les seves dues categories laborals), a
investigadors en formació, becaris, etc.”. Evidentment, són això, propostes. Us animo a
tots a proposar temes, amb la finalitat que la Trobada sigui el que tots (o el major
nombre possible d‟assistents) volem”.
”En la mateixa reunió de la Comissió Executiva, vam decidir redactar un comunicat, per
mostrar el nostre rebuig a l‟últim Decret llei del Govern, que afecta, directament, el
model d‟universitat pública. Com en ocasions anteriors, vam sol·licitar l‟adhesió
individual dels socis de la CEDU per procedir a donar-li curs, tant davant del Ministeri,
com davant dels mitjans de comunicació. Us demano que, en el termini d‟una setmana,
manifesteu la vostra posició davant el text que més avall es reprodueix:
‘Los Defensores Universitarios de las Universidades públicas muestran su rechazo
al Real decreto-ley, relativo al aumento de tasas de matrícula, al régimen de
dedicación del profesorado y al procedimiento de creación, modificación y
supresión de centros y títulos de enseñanzas universitarias.
„Este rechazo implica tanto la forma en la que se ha elaborado la norma —sin
ningún contacto previo con las Universidades— como el fondo, ya que los cambios
legales afectan sustancialmente al modelo de universidad pública.
‘Asimismo entendemos necesario hacer un análisis detallado y sosegado del
impacto y las consecuencias de dichas medidas en el sistema universitario español
que se realizará en la próxima reunión de la Conferencia Estatal de Defensores
Universitarios’.”
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2.2.2. Informes rebuts d’altres síndics
El bon costum d‟enviar els informes anuals que els defensors universitaris i síndics de
greuges elaboren sobre les seves actuacions als seus col·legues d‟altres universitats, fa
rebre documents de moltes universitats espanyoles i catalanes. Hi ha informes que fan la
relació sobre un any natural i d‟altres que la fan sobre un curs lectiu; d‟altres –com
aquest de la UPF– atenen un període entre claustre i claustre. Aquests informes
mereixen ser llegits i analitzats perquè, sota l‟estil que cadascú pren, es dibuixa una
visió de cada universitat des d‟una banda negativa que no es veu normalment, que
moltes vegades queda obscura, si no amagada en altres tipus d‟informes. En la reunió de
síndics de les universitats que estan adherides a la Xarxa Vives, que va tenir lloc a Sant
Julià de Loira l‟estiu del 2011, la síndica va presentar un estudi de la tipologia dels
temes de les queixes, estudi que es prolongarà en la reunió prevista per a juliol a la
Universitat de Girona, amb l‟objectiu de tenir una classificació de temes que pugui
servir per a un examen global, tant del funcionament dels síndics com de les mateixes
universitats.
Evidentment, aquests informes són eines de comparació entre figures i organismes
semblants que enriqueixen i reforcen a tots els síndics.
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2.3. Assistència i participació en actes
2.3.1. Trobada anual dels síndics de greuges, defensors i mediadors
universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats a la Universitat d’Andorra
El divendres 8 de juliol del 2011 va tenir lloc la trobada anual de síndics de greuges,
defensors i mediadors universitaris de la Xarxa Vives, que va reunir a la Universitat
d‟Andorra representants d‟onze universitats de parla catalana, en el marc del Fòrum
Vives. La trobada va comptar amb la participació de representants de les universitats
d‟Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Lleida, Oberta de Catalunya,
Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, València i Vic.

Les sessions de treball van ser dues, precedides per l‟obertura, a càrrec del rector de la
Universitat d‟Andorra, Daniel Bastida. En la primera sessió, Josep M. Goicoechea,
mediador de la Universitat d‟Andorra, va presentar un estudi d‟indicadors en què els
participants van analitzar els índexs d‟utilització de les diverses sindicatures, les tasques
diàries, els casos oberts i els recursos humans i econòmics de què disposa cada una de
les sindicatures de greuges de les universitats de la Xarxa, extrets d‟una graella de
demanda d‟informació que les universitats li van remetre. Durant la segona sessió, Joan
Miró Ametller, síndic de Greuges de la Universitat de Girona, va tractar el debat sobre
les dificultats que s‟han viscut entre els estudiants com a greuges, derivades del segon
any d‟aplicació dels nous plans d‟estudis dels graus i els canvis administratius i
d‟organització que han provocat.
Posteriorment, la síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra, Paz Battaner, va
moderar un debat sobre la classificació temàtica dels problemes presentats als síndics i
les seves intervencions. La proposta de classificació s‟ha confeccionat a partir de les
memòries i dels informes anuals elaborats per les oficines dels defensors universitaris.
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La ministra d‟Educació, Joventut i Esports del Govern d‟Andorra, Roser Suñé; el
president de la Xarxa Vives i rector de la UPC, Antoni Giró, i el rector de la UdA,
Daniel Bastida, van participar a l‟acte de cloenda.
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2.3.2. XIV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios (CEDU)

El XIV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios es va celebrar a la Universitat
Politècnica de Cartagena els dies 27 i 28 d‟octubre del 2011. El defensor d‟aquesta
universitat va ser l‟amfitrió, Diego J. Alcaraz Lorente. Les sessions van tenir un format
de congrés i de caràcter plenari, amb l‟objectiu d‟impulsar la participació de tots els
assistents, defensors, síndics, valedors i col·laboradors. Van assistir-hi uns 70
participants.
La primera sessió de treball va ser a càrrec del Dr. Eduardo Gamero Casado, defensor
de la Universitat Pablo de Olavide, “La convivencia y el régimen disciplinario en la
Universidad: borrador del anteproyecto de Ley de convivencia y disciplina académica
en la enseñanza universitaria”. El Dr. Gamero hi ha col·laborat com a expert en la
comissió ministerial que ha redactat l‟esborrany de l‟avantprojecte de la Llei de
convivència i disciplina acadèmica a l‟ensenyament universitari, que en aquests
moments està sent discutit en diferents àmbits universitaris en compliment del que es va
anunciar en l‟Estatut de l‟Estudiant Universitari del 2010. Difícilment serà aprovat en
aquesta legislatura, que ja està acabada. El document presenta diversitat de mitjans de
resolució de conflictes dins de la universitat, com és la mediació interpersonal; ha tingut
cura de no presentar qüestions que obliguin a revisar els Estatuts de les universitats ni
que aquestes hagin d‟acceptar-ho formalment; seria d‟aplicació directa immediata una
vegada aprovat a les Corts. Planteja principis bàsics, ètics i de conducta i en el títol IV,
sobre infraccions i penalitzacions, entra en el detall de les faltes considerades molt
greus. Aquests detalls van ser discutits en la sessió. Com a penalització parla de
mesures de caràcter educatiu i de recuperació, que es van valorar com de bona voluntat i
molt difícils de complir. Una novetat són les faltes castigades amb penalització
econòmica –el que va ser també objecte de discussió–, fins al punt que els comptes
bancaris dels estudiants podran ser intervinguts en cas de penalització. Com que molts
defensors encara no havien tingut accés a l‟esborrany, es va facilitar una adreça web de
la qual es podia baixar, malgrat que el document encara no s‟ha fet públic.
La segona ponència va tenir format de taula rodona: “La figura del defensor: ayer, hoy y
mañana”. En van ser els ponents la Dra. María Jesús Lago Ávila, exdefensora de la
Universitat CEU-San Pablo; la Dra. María Teresa González Aguado, defensora de la
Universitat Politècnica de Madrid, i el Dr. José Manuel Palazón Espinosa, defensor de
la Universitat de Múrcia. La primera va reconèixer com li han ajudat aquest tipus de
trobades entre defensors, atès que era molt jove i professora novell en una universitat
que mai no havia tingut defensor; per tant, va haver de ser ella la que va deixar fixat el
perfil de la figura dins de la Universitat. La Dra. González Aguado va aprofitar el seu
torn per acomiadar-se de tothom, atès que deixava la presidència de la CEDU en
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aquesta mateixa trobada, i va projectar fotos de diferents moments viscuts a la CEDU.
El tercer membre de la mesa va parlar de la seva experiència i de quina manera
s‟haurien d‟integrar les oficines dels defensors en les qüestions difícils de les
universitats.
La tercera sessió es va desenvolupar el matí del dia 29. El Dr. Joan Miró Ametller, de la
Universitat de Girona, va parlar de les “Repercusiones de la aplicación del EEES”, és a
dir, dels conflictes que generen els canvis de plans, la desaparició de les llicenciatures i
diplomatures i com ell ha intentat resoldre-les quan ha pogut. Va diferenciar la
implantació progressiva dels títols de grau, quan cada curs s‟ha instaurat un nou curs a
la vegada que es tancava un curs corresponent de llicenciatura o de diplomatura, i la
implantació de sobte quan tots els cursos s‟han canviat en un sol any acadèmic. El Dr.
Miró va presentar també una classificació dels casos conflictius: qüestions de la sisena
convocatòria, assignatures sense docència que preveuen pràctiques de laboratori,
estudiants que es matriculen per primera vegada d‟assignatures que no han cursat mai
prèviament i per a les quals no hi ha docència presencial, queixes sobre la qualitat de les
tutories, estudiants de llicenciatura que, integrats a les aules on es fa docència de grau,
incrementen el grup; i també estudiants que han “de ser atrapats pel grau”. Altres fonts
de conflictes han estat: la possibilitat oferta als estudiants d‟obtenir el títol de grau i la
diplomatura en un sol curs; els canvis en el funcionament dels graus quant a mètode
docent, que no coincideixen amb els tradicionals; també queixes de professors per
aquest mateix motiu. La participació dels defensors va ser molt oberta, ja que tots tenien
experiències diferents dels casos que els havien arribat.
La segona part del matí es va dedicar a l‟assemblea de la Conferencia Estatal de
Defensores Universitarios. S‟hi van aprovar el darrer informe de la presidenta, els
comptes de l‟associació amb una rebaixa substancial de la quota anual que paguen els
membres i l‟aplicació de part del romanent com ajuda a la universitat que organitzi la
pròxima trobada. Van quedar elegits la presidenta, Rosa M. Galán, defensora de la
Universitat Complutense, i set membres més de la Junta Directiva.
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2.3.3. Trobades dels síndics de les universitats catalanes
Durant aquest període s‟han portat a terme dues reunions a l‟oficina del síndic de
Greuges de la Universitat de Barcelona.
La primera va tenir lloc el dia 18 d‟octubre del 2011, quan es va fer una reunió a
proposta del síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona per tal de tenir les últimes
notícies sobre la Conferència Estatal de Defensors Universitaris abans d‟assistir a la
reunió anual, que se celebraria dies després a la Universitat Politècnica de Cartagena,
per part dels síndics catalans que pertanyien a l‟executiva de la Conferència. Els temes
tractats com a preparació de la trobada estatal van ser l‟esborrany sobre l‟Avantprojecte
de Llei de convivència i disciplina acadèmica en l‟ensenyament universitari i les
repercussions de l‟aplicació de l‟Espai Europeu d‟Ensenyament Superior en el dia a dia
dels defensors universitaris.
La segona va tenir lloc a la seu del síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona el
dia 11 de gener del 2012 per tenir informació sobre els canvis socials i econòmics
sobrevinguts a la societat que podien afectar la governança de les universitats i de retruc
la funció dels síndics de greuges.

2.3.4. Jornades organitzades per l’IOI-Europe amb la
col·laboració del Síndic de Greuges de Catalunya
La síndica va assistir els dies 21 i 22 de novembre del 2011 a les Jornades organitzades
per l‟IOI-Europe, amb la col·laboració del Síndic de Greuges de Catalunya, sobre “La
defensa dels drets i les bones pràctiques en la presentació privada de serveis d‟interès
general. El paper de l‟ombudsman”, que van tenir lloc al Cercle d‟Economia de
Barcelona.
La inauguració de les Jornades va ser a càrrec d‟Artur Mas, president de la Generalitat
de Catalunya; Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya i president de l‟IOI-Europe,
i Josep Piqué, president del Cercle d‟Economia.
La conferència principal del dia 21 de novembre del 2011 la va impartir el comissari
europeu de Salut i Polítiques de Consum, John Dalli.
Posteriorment va tenir lloc la conferència “Reflexions per a una societat decent. Els
drets dels ciutadans en la presentació dels serveis públics privats”, a càrrec de Josep
Ramoneda, filòsof, escriptor i director del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), i Enric Argullol, professor de Dret Administratiu (Universitat
Pompeu Fabra). Va moderar Jordi Sánchez, adjunt general al Síndic de Greuges de
Catalunya.
Al migdia va tenir lloc la conferència “Defensa de la competència i dels consumidors,
entre d‟altres. Polítiques públiques i de governança”, a càrrec d‟Agnieszka Szklanna,
Comitè d‟Assumptes Legals i Drets Humans (Assemblea Parlamentària del Consell
d‟Europa); Elke Loeffler, conseller delegat de Governanace Internacional; Juan A.
Riviere, conseller de Política i Estratègia (Direcció General de la Competència,
Comissió Europea), i com a moderador es va comptar amb Miquel Nadal, membre de la
Junta del Cercle d‟Economia. A la tarda va tenir lloc la conferència “Experiències
público-privades en la defensa dels drets dels ciutadans. Diferents tipus de defensors”, a
133

càrrec de Josep Lluís Oller, doctor en Economia i defensor del client d‟Endesa; Peter
Tyndall, ombudsman de Serveis Públics de Gal·les; Rafael Durban, exdirector de
Relacions Institucionals (Comissió Nacional de l‟Energia); Helena Guardans, presidenta
del grup Sellbytel; Eric Houtman, ombudsman de l‟Energia de Bèlgica, i com a
moderador Anton Costas, professor d‟Economia Aplicada (Universitat de Barcelona).
El dia 22 de novembre es va parlar d‟“El marc per a una societat decent. Legislació i
bones pràctiques que poden aplicar els defensors”, a càrrec de Fergal O‟Regan, cap del
Departament Jurídic del Defensor del Poble Europeu; Juli Ponce, professor de Dret
Administratiu (Universitat de Barcelona); Carles Padrós, professor de Dret Econòmic
(Universitat Autònoma de Barcelona) i magistrat del Jutjat Contenciós Administratiu;
Brian Thompson, professor de Dret (Universitat de Liverpool); Philip Langbroek,
professor d‟Administració de Justícia i Organització Judicial; com a moderador,
Francesc Vendrell, director de Consum i Territori (Síndic de Greuges de Catalunya).
Les conclusions van ser a càrrec de Carles Ramió, professor de Ciències Polítiques
(Universitat Pompeu Fabra), i de Joan Ramon Borrell, professor d‟Economia
(Universitat de Barcelona).
La cloenda va anar a càrrec de Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya i president
de l‟IOI-Europe, i Josep Piqué, president del Cercle d‟Economia.
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3. CONSIDERACIONS FINALS
De tot el que precedeix i que representa l‟actuació de l‟oficina del Síndic de Greuges de
la Universitat Pompeu Fabra del 3 de maig del 2011 al 3 de maig del 2012, es poden fer
les consideracions següents:
Primera. El nombre de queixes i de consultes rebudes és equiparable al de l‟informe
anterior i podria representar el nombre normal de referència per als propers anys, si el
conjunt d‟estudiants, de PDI i de PAS no augmenta i la situació socioeconòmica es
manté. Això representa l‟activitat que es pot esperar de l‟oficina.
Segona. Les queixes dels estudiants incideixen en qüestions que tenen relació amb
temes de gestió acadèmica i de docència: matriculació, matrícula d‟assignatures
optatives, avaluacions, exàmens. Són notables les dificultats que va patir una estudiant
per veure reconegudes les seves excel·lents qualificacions en un canvi d‟estudi i, pel
contrari, l‟ampliació de dues places també per canvi d‟estudi, que va afavorir un
estudiant del mateix estudi.
Tercera. Un gran nombre de queixes té el seu origen en una informació oral rebuda per
l‟estudiant i pel postgraduat que l‟insta, el que es repeteix any rere any.
Quarta. Les queixes d‟altres col·lectius universitaris no han tingut molta presència
durant aquest període. Les que hi figuren són tanmateix representatives del moment de
canvi i de dificultats que es pateix.
Cinquena. Alguna d‟aquestes queixes posa en relleu la impossibilitat d‟oferir més
transparència per part de la Universitat, atès la immobilitat imposada per instàncies
superiors, que produeix paràlisi en alguns àmbits de l‟autonomia universitària.
Sisena. La bona disposició que s‟ha trobat en els òrgans de gestió i de direcció de la
UPF, que es vol potenciar el curs vinent amb el seguiment dels suggeriments i de les
recomanacions del Síndic de Greuges per fer més efectiva l‟actuació d‟aquest òrgan.
En la situació social i econòmica en què es troba la societat és molt previsible que les
dificultats augmentin per a tots, estudiants, professors, investigadors, personal
d‟administració i serveis. És en aquest sentit que la col·laboració entre tots pot ser una
sortida equitativa. La síndica vol continuar col·laborant amb els responsables
acadèmics, de l‟administració i de la direcció de la Universitat perquè la resolució de les
queixes que li arriben els representi una ajuda més en la feina col·lectiva de la qual són
responsables, però a la qual tots contribueixen.
És gràcies a la reflexió contínua sobre la col·laboració entre tots els éssers vius que es
poden extreure nocions morals de la lectura de la professora Margulis, que encapçala
aquest informe: aprendre de la cooperació entre els nostres ancestres microbians que,
ella, com a biòloga, va estudiar. Lynn Margulis incideix en la cooperació entre tots els
éssers vius, a través de la simbiosi. Suggereix, basant-se en hipòtesis molt potents, el
manteniment d‟aquesta llarga història de la simbiosi dins els nostres cossos, amb la qual
equipara el gènere humà a d‟altres éssers que són minúsculs i antics de milions d‟anys:
“No somos más que el reflejo de una antigua tendencia.” (Lynn Margulis i Dorion
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Sagan [1986]. Microcosmos. Barcelona: Tusquets, 1995, pàg. 54). “El vigor de la
simbiosi com a força evolutiva mina la noció corrent d‟individualitat com quelcom fix,
quelcom segur i sagrat. Un ésser viu no és simple sinó compost”, no és únic ni
independent, sinó un infinitèsim més entre els vivents de manera que, per sobreviure, ha
de ser cooperatiu (Lynn Margulis i Dorion Sagan [1995]. Què és la vida? Barcelona:
Proa, 1997, pàg. 230).
Crida contínua que fa Margulis per no veure‟ns com el cim de l‟evolució,
reconeixement pel contrari de l‟aportació, de la saviesa i de la necessitat de tots, fins i
tot dels éssers més petits i desapercebuts. I d‟aquí, la cooperació i no la competitivitat;
d‟aquí també la complexitat i la no individualitat, ni la unicitat, ni la independència.
“Sobreviure –diu ella– sembla que sempre requereix una xarxa més extensa, un nombre
més gran d‟interaccions amb membres d‟altres espècies; sembla que ens integra més en
la fisiologia global.” (Lynn Margulis i Dorion Sagan [1995]. Què és la vida? Barcelona:
Proa, 1997, pàg. 232).
L‟informe anual del Síndic, amb les seves dades sobre el que ha estat motiu de queixa,
vol integrar-se en la gran xarxa cooperativa que és la Universitat Pompeu Fabra, la
universitat catalana i tota la formació superior del nostre món en moments de canvis
importants i de direcció desconeguda avui per avui en la societat en la qual vivim.
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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
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,
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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
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
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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.
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.
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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
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
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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.
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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