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INTRODUCCIÓ 

 

 

Un any més, la Sindicatura de Greuges presenta al Claustre i al Consell Social l’Informe de 

les activitats desenvolupades per aquest òrgan. El present informe comprèn el resum dels 

assumptes i actuacions portats a terme des de l’1 de setembre del 2011, fins al 31 de juliol del 

2012.  

 

Res més lluny de la intenció d’aquesta Sindicatura que aquest resum i la seua exposició 

corresponent, siga un acte rutinari que acomplisca simplement l’obligació contreta envers 

l’òrgan que la va elegir, i davant els representants de la societat. L’informe té, no obstant 

això, la intenció d’informar el màxim òrgan de govern de la Universitat —el Claustre— així 

com els seus màxims representants socials —el Consell Social— de les incidències 

manifestades des de l’òptica incomoda de les queixes que es reben, amb la finalitat de 

guanyar en qualitat i millorar els engranatges del funcionament de tota la institució.  

 

En el context de crisi actual, en el qual la societat es manifesta desenganyada, crispada i 

desconfiada, cap esperar que llocs com les universitats aporten serenitat, confiança, ajuda i 

concòrdia. En particular, perquè el nostre alumnat constitueix el futur pròxim i tenim la 

responsabilitat social de coparticipar en la formació i desenvolupament com a adults i adultes. 

A les sindicatures ens correspon donar suport perquè açò siga possible, actuant de forma 

justa, eficaç i mantenint com a objectiu prioritari l’equitat, la racionalitat i el diàleg.  

 

 

 

RESUM D’ACTIVITATS  

 

 

Durant el curs 2011-2012, es van tramitar un total de 152 actuacions, d’entre les quals 77 

(50%) mitjançant el procediment de consulta amb gestió i 65 d’expedient de queixa (43%), 8 

cauteles (5%) i 2 expedients no acceptats a tràmit. Les resolucions d’expedients de queixa 

resoltes mitjançant mediació han estat 7 (4,6%). Les queixes no acceptades a tràmit (1,30%) 

ho han estat per temàtiques que no representaven, al nostre judici, cap vulneració de drets. En 

una ocasió, com he fet altres vegades, he atès una queixa presentada per una persona aliena a 

la Universitat (en aquest cas un problema d’accés als estudis universitaris), per considerar que 

des de la Sindicatura de Greuges podíem contribuir millor a les funcions de la universitat com 

a servei públic.  

 

Les actuacions desenvolupades s’han classificat, en funció de la mateixa exigència de la 

incidència presentada, en: cauteles, avanços de queixes que se solen convertir en fermes, però 

que, a vegades, les persones interessades no arriben a mai a fer-les efectives. També s’han 

considerat cauteles els relats de successos que explícitament la persona demandant només 

pretén posar en coneixement de la Sindicatura per a una possible futura queixa, la qual no 

sempre s’arriba a formalitzar, i no reclama, de moment, cap intervenció; consultes, 

certificacions de persones que han preguntat a diversos serveis i que necessiten encara més 

informació, en general, perquè la normativa que s’aplica no les afavoreix i s’afanyen a 

corroborar o a avançar una queixa sobre l’assumpte que els perjudica i, finalment, expedients; 

les vertaderes queixes, que exigeixen esforç de resolució, així com gestió amb els serveis o 

consultes interpersonals.  

 

En línies generals, les actuacions han augmentat respecte a l’informe anterior (de 129 durant 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=Greuges
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=interpersonales


 

 

Informe de la Sindicatura de Greuges al Claustre i al Consell Social 

 

 

 

2 

el curs 2010-2011 a 152 aquest curs, un increment aproximat del 15%). Aquest augment es 

deu a les consultes, que han passat de 54 a 77, en gran part atribuïbles, a l’inici de curs, a la 

transició de les llicenciatures i diplomatures als nous graus, o les derivades de consultes sobre 

la normativa de compensació i d’exàmens, aquestes últimes cap a final de curs. 
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El notable nombre de consultes podria tenir com a explicació, a més de fer referència a la 

saturació que els diversos serveis d’informació tenen al principi de curs, la consideració de 

“consultoria-assessoria”, i les característiques d’independència i confidencialitat de la 

Sindicatura, cosa que li confereix una especial fiabilitat per a assessorar en qüestions que, 

generalment, la persona interessada ja ha rebut resposta desfavorable per algun altre 

conducte.  

 

Com ha ocorregut en altres informes, i és habitual a les universitats espanyoles 

(comunicació d’altres sindicatures), el col·lectiu que proporcionalment més actuacions 

demanda, comparant amb la seua envergadura com a col·lectiu, és el del PDI, que sol 

rondar, en el nostre cas, el 2,3 %, seguit del PAS amb un 0,8%, mentre que l’estudiantat 

que sol·licita accions és del 0,7%, encara que, atès el seu nombre, les seues queixes 

constitueixen gran part del treball diari de l’oficina. 
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Les actuacions es distribueixen mensualment esbiaixades per les queixes o consultes, de 

l’estudiantat, de principi de curs (matrícula) i de final (avaluació i compensació). 
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Respecte a la distribució per centres de les incidències, s’observen diferències rellevants 

entre centres no atribuïbles a la densitat de la població que podria estar afectada. És la 

Facultat de Ciències Humanes i Socials la que més actuacions demana quan, després de 

posar-se en marxa la Facultat de Ciències de la Salut, ja no és el centre amb major nombre 

d’estudiants. 
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Aproximadament el 25% de les incidències (tant expedients com consultes) sol·licitades per 

l’estudiantat, estan relacionades amb l’avaluació. Suspensos no acceptats, coincidència 

d’exàmens, impossibilitat d’assistència a pràctiques, exàmens en estades externes, 

incompliment de guies docents, pràctiques de còpia i plagi…, són només algunes de les 

casuístiques amb què ens trobem. És veritat que aquest nombre de queixes no resulta 

significatiu atesa l’envergadura que les diverses activitats d’avaluació tenen en una 

institució universitària. No obstant això, es fa necessari recordar, de nou, al professorat, la 

necessitat de complir escrupolosament les normatives d’avaluació i seguir minuciosament 

les indicacions de les guies docents en aquests extrems. Així mateix, quan la normativa 

concreta que s’ha d’aplicar no detalla el cas concret, s’insta els vicedeganats i 

vicedireccions de titulació a recomanar procediments de consens per a resoldre 

pacíficament el conflicte que s’haja produït. 
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Respecte a la relació entre queixes i tipus d’estudis, continuen sent els plans d’estudis 

previs a l’EEES els que demanen més actuacions. La situació resulta d’interès atès que, 

durant el curs que es ressenya, hi ha hagut aproximadament el mateix nombre d’estudiants 
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de llicenciatures i diplomatures que de graus (6.250 i 6.700, respectivament) no obstant 

això, els expedients són preferentment dels vells títols a extingir. 

 La raó es troba en els canvis de plans d’estudis que, fonamentalment, afecten aquests 

estudiants (esgotament d’assignatures i convocatòries, compensació, etc.). Les queixes dels 

màsters han baixat de manera que, el curs passat van rondar el 23 %, i les d’aquest curs es 

troben al voltant de  l’11%. La raó sembla estar en l’experiència docent i els reajustaments 

de normativa, així com les instruccions, difoses des del Vicerectorat a instàncies d’aquesta 

Sindicatura, als directors que, afortunadament, han tingut un resultat molt favorable. 

 

Queixes i tipus d´estudis/Quejas y tipos de estudios

Graus/Grados 28%

Antics tílols/Antiguos títulos 

59%

Màsters/Másteres 11% Doctorat/Doctorado 2%

 Els resultats de les accions dutes a terme es descriuen en el gràfic adjunt de la forma 

convencional; s’han de destacar els set procediments resolts per mediació: quatre plantejats 

pel professorat fent esment a conflictes de disciplina amb l’alumnat i tres formulats per 

l’estudiantat, referents a relacions personals conflictives entre companys. 
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He de fer constar que, en general, tractem sempre de respondre amb rapidesa les incidències 

que ens arriben i per tant, és més importat l’eficàcia que els tràmit formals, de manera que 

molts dels casos es resolen telefònicament o per correu electrònic, i es recorre només en els 

casos d’expedients més complexos a procediments de gestió. Tot això no hauria segut 

possible sense la disponibilitat dels interlocutors a qui s’ha requerit actuació.  

 

 

CONSIDERACIONS GENERALS  
 

 

En els dos tipus d’actuacions bàsiques (expedients i consultes) es troben temàtiques referides 

a qüestions acadèmiques i administratives però també al comportament humà i relacions 

interpersonals. La crisi econòmica i la implantació dels plans derivats del EEES, podrien ser 

la causa de moltes de les queixes. En línies generals, les mesures preses per la Universitat i/o 

l’administració i que afecten seriosament els col·lectius de PDI i PAS no han estat objecte de 

queixes massives per part d’aquests col·lectius davant la Sindicatura de Greuges. Es pot 

suposar que els diversos col·lectius només han interpretat puntualment com a reclamacions a 

Sindicatura aquests greuges i han segut instàncies superiors, Rectorat o vicerectorats els que 

han regulat i solucionat els possibles desajustaments. 

  

La crisi econòmica ha motivat una bona part de les queixes dels estudiants. Sobre això, 

aquesta Sindicatura va dictar una comunicació titulada: «Els efectes de la crisi en els greuges 

del col·lectiu d’estudiants» en la trobada que la Xarxa Vives d’Universitats celebra cada any 

amb el síndics, en aquest cas a Girona, al mes de juny. Com a resum, allí es va comentar que 

les beques estaven suscitant nombroses protestes i que, el progressiu augment d’aquestes, era 

a causa de les dificultats econòmiques que s’estaven generant en les famílies davant la 

desestimació d’una beca o l’obligació de retornar la suma ja gastada per incompliment 

d’algun dels requisits necessaris, requisits que, per altra banda, són encara més exigents en 

l’últim Reial decret aplicable per al curs 2012/13 també en aquest capítol, s’han considerat les 

dificultats d’afrontar els pagaments de les taxes de matrícula. En el cas de la nostra 

Universitat tot just hi ha hagut actuacions sobre aquesta última temàtica que ha estat menor, 

gràcies a la sensibilitat dels serveis universitaris implicats.  

 

Els desajustaments derivats de la progressiva implantació dels plans d’estudi derivats del 

EEES, són bàsicament de dos tipus: un d’ells, motivat per les noves modalitats d’avaluació 

contínua i l’altre derivat de la situació de l’estudiantat que encara està cursant plans antics 

amb assignatures pendents (de diversos cursos) i no desitja incorporar-se al grau 

corresponent.  

 

Sense cap dubte, la implantació dels nous títols de grau està suposant un esforç significatiu 

per al personal docent, en gran part derivat de la diferent forma d’avaluació, respecte a les 

maneres tradicionals per tots conegudes i provades. En concret, el EEES  està propiciant un 

sector de queixes sobre el qual desitge ampliar informació i fer palesa la meua opinió referent 

a això. Es tracta dels processos d’avaluació contínua, per les discrepàncies que genera sobre 

l’avaluació de les convocatòries extraordinàries i la possibilitat que l’estudiant obtinga la 

màxima nota en totes i cadascuna de les convocatòries. El professorat, a vegades, sol 

mantenir la impossibilitat de tornar a avaluar alguns dels apartats que constitueixen el total de 

la nota (especialment les pràctiques), per no existir temps material per a repetir l’activitat 

abans de la nova convocatòria. Aquest tipus d’assumptes ha generat algunes de les escasses 

situacions en les quals les recomanacions de la Sindicatura no s’han seguit.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=interpersonales
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=EEES
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=Greuges
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=Xarxa
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=EEES
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Aquesta Sindicatura considera necessari que des dels àmbits universitaris es contemple 

l’avaluació contínua com un avanç rellevant en els processos d’ensenyament-aprenentatge 

que permeta disminuir les xifres del fracàs escolar, alhora que avaluar competències 

transversals (tan necessàries per a la vida extrauniversitària). Aquests avantatges s’estan 

veient desaprofitades no només per l’excessiu nombre d’estudiants que es corresponen amb 

cada grup i que fan molt laboriosa la tasca docent de seguir realment els avanços de tots i 

cadascun d’ells, sinó també per la impossibilitat d’aplicar algunes guies docents en la segona 

convocatòria i extraordinàries, i el dret de l’estudiantat a superar, amb la màxima 

qualificació, els diferents apartats contemplats en les guies docents. Des de la Sindicatura es 

recomana als docents que especifiquen en les corresponents guies les activitats del procés 

d’avaluació contínua que són recuperables i quines no ho són, així com la forma en que 

l’estudiantat pot arribar a obtindre la màxima nota en situacions no-convencionals.  

 

Respecte al segon dels punts, el referit als i les estudiantes de plans antics que no s’assimilen 

als nous graus, cada curs, veuen més estreta la possibilitat de finalitzar amb èxit els vells 

títols. A vegades, com és el cas dels cursos que es van implantar de forma més primerenca, 

l’assignatura suspesa no té docència i cap —o quasi cap— convocatòria. A vegades, el 

nombre d’estudiants suspesos és voluminós. Alguna cosa s’ha aconseguit modificant la 

normativa de compensació, però encara així, el curs actual presentarà seriosos problemes 

referent a això. Des de Sindicatura es recomana als docents que faciliten l’estudi d’aquest 

alumnat de la forma més àmplia possible, fent viables les seues possibilitats de rendir amb 

aprofitament en els continguts suspesos. A l’estudiantat afectat es recomana sensatesa i bon 

judici per a no prendre decisions equivocades, alhora que dedicació extrema i esforç per a 

aconseguir superar aquestes assignatures, si aqueixa ha estat la decisió.  

 

 

 

AGRAÏMENTS  
 

 

A les persones que han acudit a l’oficina a manifestar la seua queixa, la confiança posada en 

el nostre servei i en la figura de la Sindicatura. Agrair també, l’ajuda prestada pels serveis 

universitaris i les persones implicades en els processos de resolució. Expressament, manifeste 

el meu agraïment al Rectorat, als vicerectorats, als deganats i Direcció de l’Escola, 

vicedeganats i vicedireccions, secretàries, serveis, unitats administratives, personal 

d’administració i serveis, professorat i estudiantat.  

 

Finalment, el meu agraïment a María José Casanova per, no només atendre totes les persones 

que han acudit a la Sindicatura, sinó per les orientacions i suggeriments que ha estat capaç de 

donar a la major part de les consultes realitzades. Així com al Servei d’Assessoria Jurídica 

on, sempre que hi he recorregut, he trobat bon consell i assessorament. 

  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=trasversales
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=Vicedirecciones

