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1. INT
TRODUC
CCIÓ
Sr. rectoor i membress del Claustree,
En aqueest acte correespon presen
ntar l’inform
me de l’any 2014,
2
per aco
omplir l’oblig
igació estableerta en
l’articlee 199 dels Estatuts d’aqueesta Universiitat.
L’inform
me que preseentem recull l’activitat dee la Sindicatu
ura durant l’aany 2014.
A més ddels expediennts tramitats i als quals ees fa referenccia en els apaartats 2 i 3 d’’aquest inforrme, en
l’apartatt 4 es relacioonen les reu
unions que ess van celebrar durant l’aany 2014 enttre els síndiccs i els
defensoors universitaaris dels diferrents àmbits territorials.
t
d’u
una banda, l’ àmbit territo
orial de
A nivelll intern existteixen tres àrrees en què ees celebren trobades:
Catalunnya; per altraa, la de la Xaarxa Vives qque correspon
n a les Univeersitats que ees troben a l’àmbit
l
lingüístiic català, i que
q poden o no estar ubiicades dins del
d territori de l’Estat, i finalment, l’àmbit
l
estatal oorganitzat enn la CEDU (C
Confederacióón Estatal dee Defensores Universitari
rios).
Mes enlllà de les troobades l’inteercanvi d’infformació i co
onsulta de qüestions
q
enttre els síndiccs i els
defensoors universitaaris és constaant i molt enrriquidora.
DU (Red de D
Defensores, Procuradores y Titularess de Organism
mos de
A nivelll extern existteix la REDD
Defensaa de los Dereechos Univerrsitarios), quee té la seua seu
s a Mèxic.
En aqueesta organitzzació el síndiic de la UdL
L té la consid
deració d’associat honoraari -no és necessari
abonar cap quota-, la qual cosaa permet asssistir a les assemblees am
mb veu peròò sense vot. L’any
2014 noo s’ha assistitt a la reunió de celebradaa. . La Sindicatura de Grreuges d’aquuesta Universsitat no
ha assisstit mai a capp reunió, ja que
q suposa uuna despesa econòmica que
q no es coonsidera necessària
efectuarr.
A nivell europeu, existeix l’EN
NHOE (Europpean Networrk for Ombu
usdemen in H
Higher Educcation).
nual per ser m
membre i la Sindicatura de la UdL noo en forma part.
p
És necessari abonar una quota an
xposem al C
Claustre s’han mantingu
ut les novetaats incorporrades a
En aqueest informe que avui ex
l’inform
me presentat l’any
l
passat i que es referreix a l’any 2013.
2
Per una banda, s’ha separat, entrre els expediientes sotmessos a la consideració del síndic, aqueells que
s’han quualificat com
m a “expedients de queixaa” -categoriaa en què amb
b anterioritatt s’incloïen tots
t els
tramesoos per la Sinddicatura- i els “altres exppedientes” o “expedientees de no queeixa”, en els termes
ja concrretats en l’últtima memòriia presentadaa.
Per altraa banda, s’haa continuat amb
a
la distinnció introduïïda en l’inforrme presentaat l’any passat dins
l’apartatt 3, relatiu als
a EXPEDIIENTS ATE
ESOS EL 20
014 d’un sub
bapartat que inclou el grau
g
de
seguimeent per part dels
d òrgans de
d la UdL soobre les resolucions del síndic.
s
Comoo és sabut aq
questes
resoluciions no són vinculants però
p
sí es coonsidera opo
ortú que aqu
uesta dada ssigui conegu
uda pel
Claustree.
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2. ACTUACIO
ONS DE L’ANY
L
20014
Els expedients instrruïts han estaat 22 . Dins d’aquests es
e distingeixeen entre els 10 “expedieents de
queixes” i els 12 “aaltres expediientes”, en qquè s’ha insttat la interveenció del sínd
ndic sense formular
pròpiam
ment una queixa.
Cal preecisar que unn dels exped
dientes es vva registrar inicialment
i
como
c
a “Exp
xpedient no queixa
2/2014”
”, però en el curs de la seua tramitacció es va posar en relleu l’existència d’una contro
ovèrsia
real, perr la qual cosa es va arx
xivar com a “expedient de no queixa
a” i es va ddonar d’alta com a
“expediient de queixxa 4/2014”.
A continuació els expedients
e
s’enumeren pper separat, distingint-los
d
s segons els distints col·lectius
que inteegren la comuunitat univerrsitària.

2.1. EX
XPEDIENT
TS DE QUE
EIXA
2.1.1. PERSONA
AL DOCENT
T I INVEST
TIGADOR (P
PDI)
Dins d’aaquest col·leectiu es van presentar
p
les queixes segü
üents:
a) S
Sobre l’adscrripció de l’’Àrea de cooneixement de Personallitat, Avaluaació i Tracttament
Psicoològic (PETR
RA) a la Faccultat de Meddicina.
2.1.2. PERSONA
AL D’ADMIN
NISTRACIÓ
Ó I SERVEIS (PAS)
Pel que fa a aquest col·lectiu
c
la Sindicatura
S
vva rebre les queixes
q
següents:
a) S
Sobre la inadeequació del lloc
l de treballl, la recomaanació medica del canvi. (Inicialmentt va ser
regisstrada en la classificació
c
d’ altres exp
xpedientes NQ
Q 2/2014, peerò més tardd es va canviiar i va
passaar a ser expeedient de queixa 4/2014).
b) S
Sobre la gratuuïtat o l’ajut al pagament de la matríccula dels estu
udis universittaris al PAS.
2.1.3. ESTUDIAN
NTAT
En relacció amb l’esttudiantat es van
v presentarr les queixes següents:
a) S
Sobre la partiicipació i procés de seleecció en una convocatòria de beques d’introduccció a la
recerrca de la UdL
L.
b) S
Sobre l’organnització, transparència i inncomplimen
nt d’un progrrama de form
mació en un curs
c de
l’Insstitut de Bioddiversitat Tro
opical (IBT) .
c) S
Sobre l’anul·llació de la realització dee les proves ACOE en un
u centre sannitari de Lleiida i la
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solucció proposadda per assistirr avaluar-se een centres saanitaris de Baarcelona.
d) S
Sobre les quaalificacions d’un examenn d’un grau
u impartit a l’Institut Naacional d’Ed
ducació
Físicca (INEFC –L
Lleida).
e) S
Sobre la segona reassignaació de placess universitàriies.
Sobre la segona reassignaació de placess universitàriies.
f) S
Sobre la l’exppulsió d’un estudiant
e
en uuna classe prràctica.
g) S

2.2.

ALTRES EXPEDIEN
E
NTS

2.2.1. PERSONA
AL DOCENT
T I INVEST
TIGADOR (P
PDI)
a) S
Sobre l’exigènncia de respo
onsabilitat diisciplinària sol·licitada
s
per un professsor.
2.2.2. PERSONA
AL D’ADMIN
NISTRACIÓ
Ó I SERVEIS (PAS)
a) S
Sobre l’adequuació al llocc de treball, la signaturaa i autoritzacció per partiicipar en esttades a
l’estrranger, en lees Internation
nal Staff Weeek pel PAS.
b) S
Sobre la inaddequació deel lloc de trreball, la reecomanació medica del canvi (Aqu
uest és
l’exppedient al quuè s’ha fet referència
r
a l’apartat 2.1
1.2. a) precedent que es va transform
mar en
expeedient de queeixa).
c) S
Sobre les dessigualtats exiistents entre el PAS funccionari i el PAS
P
Laborall i la sol·liciitud de
passaar-lo tot a PA
AS Laboral.
2.2.3. ESTUDIAN
NTAT
Sobre el susppens d’un del
d Complem
ments de doccència exigitts per a quèè els estudiaants de
a) S
Ciènncies de Salut Animal de la UdL puguuin accedir als estudis de Veterinària de la UAB.
b) S
Sobre el niveell de qualitaat, el terminni de de pressentació i la possible prròrroga del Treball
T
Final de Grau (T
TFG).
c) S
Sobre la connvalidació dee les assignnatures de Pràcticum
P
baasada en l’eexperiència laboral
l
prèvia.
d) S
Sobre la discoonformitat am
mb la qualifiicació obting
guda en els ex
xàmens d’unna assignaturra.
e) S
Sobre els probblemes sorgiits amb el dirrector de la seua
s
tesi.
f) S
Sobre la sol·licitud de co
ontinuar ambb els estudiss a l’haver esgotat
e
totess les convoccatòries
d’unna assignaturaa i haver rebut prèviamennt la denegacció del rectorr a la seua peetició per con
ncedirli unna convocatòrria de gràcia.
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Sobre la sol·licitud de co
ontinuar ambb els estudiss a l’haver esgotat
e
totess les convoccatòries
g) S
d’unna assignaturra i haver reb
but prèviameent la deneg
gació del rector a la petiició per conccedir-li
una cconvocatòriaa de gràcia.
h) S
Sobre la revvocació de la condició de becari per
p la Conseelleria d’Edu
ducació Bascca i el
pagaament íntegree de la matríccula de grau,, efectuada en la UdL.
i) S
Sobre la realittzació de les hores de prààctiques en el
e Pràcticum i la seua quaalificació.
2.2.4 AC
CLARIMEN
NT
Cal teniir en compte que si bé en
n aquest aparrtat s’han enu
umerat un to
otal de 13 exppedients, el 2.2.2.b
2
no s’ha de computaar per la seu
ua transformaació en expeedient de queixa, per la qual cosa, la xifra
total de 12 altres exppedients és la correcta, taal i com conssta en el parààgraf primer d’aquest apaartat.
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3. EXPEDIENT
TS ATES
SOS L’AN
NY 2014
3.1.

EXPEDIIENTS DE
E QUEIX
XA

EXPED
DIENT DE
E QUEIXA 1/ 2014
Una esttudiant d’un grau de la
l Universittat de Lleid
da es va preesentar a laa Convocatò
òria de
beques d’introduccció a la recerca de la UdL, durant el curs 2013--2014. El Servei
d’Inforrmació i Ateenció Univerrsitària (SIA
AU) li va co
omunicar qu
ue com la ppersona assiignada
havia reenunciat la beca, l’havia aconseguiit.
Despréss li van com
municar que havia hagu
ut un error i la interessada demanaava a Sindiccatura
de Greu
uges una exp
plicació sobre aquests ffets.
ACTUA
ACIONS
El síndiic es va ficar en contacte,, en primer llloc, amb la tutora
t
del gru
up de Recercca que va infformarli que am
mb la becàriaa assignada en
e primer llooc ja havien fixat
f
l’horari i les tasquess a realitzar.
Despréss va demanarr un informe al SIAU perr saber el pro
ocediment dee la Convocat
atòria de bequ
ues.
El índicc va dictar la resolució següent,
RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
El 2 dee març de 20014, l’estudianta ________________ va presentarr un escrit a la Sindicattura de
Greugess, en el qual en síntesi ex
xposava que:
1. H
Havia particippat en la Co
onvocatòria dde beques d’introducció
d
ó a la recercca de la UdL
L, curs
20133-2014.
2. E
En la resolucció de la con
nvocatòria deel Consell dee Govern co
onstava com a admesa en
n llista
d’esppera en prim
mer ordre per al grup de reecerca Sistem
ma de Justíciia Penal de laa Facultat dee Dret i
Econnomia.
3. E
El 10 de febreer de 2014, li
l van comunnicar: “que la
l persona asssignada a la beca del grup
g
de
recerrca de Sistem
ma de Justíccia Penal haa renunciat i que a l’esta
ar en primerr ordre de la
a llista
d’esppera sóc la beneficiària.
b
I que em dó na un dia peerquè m’ho pensi
p
i em poosi en contacte amb
la tuutora correspponent”.
Al rebre aqueesta comuniccació es va p osar em con
ntacte amb la tutora del ggrup de recerrca i va
4. A
conccertar una cita pel 17 de febrer
f
de 20114.
5. L
L’11 de febreer de 2014 vaa comunicar a la Sra. ___
___________
_____, del SServei d’Inforrmació
i Ateenció Univerrsitària (SIAU
U) que s’havvia de trobarr amb la tuto
ora, i la ______ li va indiccar que
haviaa de presentaar la documeentació requeerida com méés aviat millo
or.
6. E
El 12 de febbrer va rebree una trucadda de telèfo
on de la fun
ncionària esm
mentada en què li
maniifestava: “quue hi ha hag
gut un error i que la tuto
ora i la perso
ona assignadda van arribaar a un
acordd de començçar el 17 de febrer
f
de 20114”.
7. D
Davant d’aquuests esdeven
niments acabba el seu escrrit sol·licitan
nt rebre una explicació raaonada
sobree el procedim
ment que s’ha realitzant rrespectant tott el procés dee la convocaatòria.
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II. ACT
TUACIONS
A) Aquuesta Sindicaatura es va ficar
f
en conta
tacte amb la tutora del grup
g
de recerrca del Sisteema de
Justícia Penal, i aquuesta va manifestar que l ’adjudicatàriia de la beca d’investigacció al conèix
xer que
li havia estat atorgada la beca ess va ficar enn contacte am
mb ella i van fixar l’horar
ari i les tasqu
ues que
havia dee realitzar.
Uns diees més tard, va
v rebre un missatge de la interessad
da, ________, en què li comunicavaa que li
havien ddit al SIAU que
q entrava com
c
a suplennt.
Al rebree la comuniccació i després de responndre el missaatge rebut, laa tutora es vaa posar en co
ontacte
amb el S
SIAU per a que
q li expliq
quessin que hhavia passat amb la primera candidatta que ja hav
via anat
a veure--la quan es va
v assabentar de la concesssió.
Amb poosterioritat el
e SIAU va comunicar a la _______
_____ que com
c
l’adjudiicatària de la beca
havia m
manifestat la seua
s
acceptaació a la tutorra, donaven aquesta incorporació mat
aterial per efeectiva i
lamentaaven comuniicar-li que al ser ella la suplent no li correspon
nia l’adjudiccació que li havien
comuniccat amb anteerioritat.
B) Iguaalment es vaa ficar en co
ontacte amb el SIAU i va rebre el 5 de maig dde 2014 l’in
nforme
sol·licitat, en que exxposava:
G
de 29
9 de gener dde 2014 va ap
provar la ressolució per laa qual s’info
ormava
“1. El Consell de Govern
d
ó a la recercca per al curss 2013/14.
de la cconcessió de les Beques d’introducció
2. La beca del gruup de recerca del Sistem
ma de Justícia
a Penal va ser
s atorgadaa a l’estudian
nt amb
NIF___________.
3. En lllista d’esperra per aquessta mateixa bbeca estava l’estudiant am
mb NIF __________.
4. La cconvocatòriaa, en el seu apartat
a
17, “
“Acceptació de la beca” informa quee les personees a les
quals s’ha conceddit aquest aju
ut tenen cincc dies hàbils,, a partir del primer diaa que es faci públic
l’acorrd del Conseell de Govern
n, per presenntar-se al Seervei d’Inforrmació i Ateenció Univerrsitària
per tall de signar l’acceptació de
d la beca.
5. El 30 de generr de 2014 ess va fer la ppublicació a l’e-tauler de
d la Univers
rsitat de Lleiida, de
manerra que els intteressats ten
nien fins al ddia 6 de febreer per a fer efectiva
e
la seeua acceptacció i la
corresp
sponent preseentació de la
a documentacció.
6. En aquest termini, la perso
ona a la quaal s’havia adj
djudicat la beca no s’havvia presenta
at en el
SIAU, i atès que el període d’inici estaava previst pel
p 10 de febrer
f
i ambb l’objectiu de no
perjuddicar al grupp de recerca
a, des del SI
SIAU es va procedir
p
a contactar
c
am
mb la person
na que
estavaa en llista d’eespera.
7. Seggons se’ns va comunicar posteriorrment (per informació de la profe
fessora ____
_____),
paral·lelament, la persona a la
a qual s’havvia atorgat la
a beca l’haviia acceptat ddirectament davant
d
la prof
ofessora respponsable dell grup de reccerca, sensee informar-ne al SIAU, ddonant per fet
f que
aquestta acceptacióó oral davan
nt la professoora era vàlid
da.
8. Pell que se’ns ha
h indicat, el
e fet que la persona a la
l qual se li va adjudicaar la beca esstigués
malaltta durant unss dies d’aqueest període, ttambé va inccidir en el retard en inforrmar al SIAU
U de la
situaciió.
Així dooncs, considdero:
1. Quee amb l’objeectiu que s’in
ncorporés enn data prevista el becari al grup de rrecerca i don
nat que
no hi hhavia docum
mentació al SIIAU, es va teelefonar a la persona quee estava en lllista d’esperra.
2. Quee el SIAU noo tenia coneiixement de l’’acceptació oral
o de la beeca per part de la person
na a la
qual se li va atorgaar davant la professora rresponsable del grup de recerca.
r
ment a travéss de la professsora i de la pròpia interressada de to
ot això
3. Un cop es va tenir coneixem
succeïït, es va tram
mitar l’acceptació formall i es va posa
ar en coneixeement telefònnic a la persona de
la llistta d’espera de
d què la becca quedava aatorgada seg
gons la publiccació de la re
resolució.
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4.·El SSIAU lamennta els fets , i considera
ra que, tot i que a la convocatòria
c
a queden cla
ars els
proceddiments d’accceptació dee la beca, aatenent a to
ot el que s’h
ha exposat, per a la prropera
convoccatòria es reevisaran acu
uradament pper tal de miillorar-los en
n tot el que sigui possib
ble- els
criteriis d’informacció i d’accep
ptació, tant pper al professsorat dels grups
g
de receerca implicats com
per a ll’estudiantatt que es preseenta a la connvocatòria.”
NSIDERACIIONS
III. CON
1a. Delss fets concuurrents es ded
dueix l’existtència d’unaa manca de coordinació
c
entre la tuto
ora i el
SIAU aal no haver tiingut aquest coneixemennt que l’adjud
dicatària de la beca haviaa manifestatt el seu
voluntatt d’acceptar.
Tot aixòò, va produirr al SIAU l’aaparença d’un
una renúncia tàcita a la beeca de la prim
mera adjudiccatària,
al no haaver formalitzzar la seua acceptació al Servei i en el
e termini esttablert.
2a. Es cclar que no s’ha respectatt el procedim
ment en els seus termes propis,
p
ja quee l’acceptació de la
beca havvia de realitzzar-se al SIA
AU i no a la ttutora i al meenys aquesta havia d’havver-ho comun
nicat al
SIAU.
ubstantiu laa conseqüènccia que s’ha produït
p
està aajustada als termes
Ara bé, des d’un punnt de vista su
en què eel Consell dee Govern va adjudicar laa beca, ja quee l’adjudicatàària segons eel seu acord, és qui
està gauudint de la beeca d’introdu
ucció de la reecerca del Sisstema de Jusstícia Penal.
IV . RESOLUCIÓ
Per tot aaixò,
RESOL
LC
Primer. Entendre quue la resolució raonada qque va demaanar la interessada s’ha ddonat per parrt de la
tutora i del SIAU enn els termes que constenn en aquesta resolució, sense que hag
agi que adopttar cap
decisió complementtària sobre aq
quest assumppte.
Segon. Recomanar tal com reconeix
r
el SIAU que es millorin
n els circuiits d’inform
mació i
d’accepptació tant peer al professo
orat dels gruups de recercca implicats com per a l ’estudiantat que es
presentaa a la convoccatòria.
Aquestaa resolució s’’han de notifficar a la perssona interesssada i remetrre còpia al SIIAU, a la tuto
ora del
grup de recerca i al rector
r
de la Universitat
U
pper al seu con
neixement.
d 2014
Lleida, 222 de maig de
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT DE
E QUEIXA 2/ 2014
Un gru
up d’estudiaants matricu
ulats en un curs de l’IInstitut de Biodiversitaat Tropical (IBT)
informaava a la Sin
ndicatura qu
ue havian p
presentat un
na reclamaciió i que connsideraven que
q no
s’havia complert am
mb el progrrama de form
mació i que havia hagutt una mancaa d’organitzzació.
ACTUA
ACIONS
El síndiic va demannar informacció al directoor de l’Instittut de Ciènccies de l’Eduucació i Cen
ntre de
Formaciió Contínua (ICE-CFC) de
d la UdL i vva emetre la resolució seg
güent:
RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
1. El 100 de març dee 2014, l’estu
udianta ___________ va enviar
e
un corrreu electrònnic a la Sindicatura
de Greuuges, en el quual exposavaa que:
Som
m un grup de
d persones, la majoria estudiants o ex-alumness d’universittats catalanees, que
esteem duent a terme una reclamació
r
a una entita
at que, segon
ns la nostra experiència
a, dona
pubblicitat enganyosa respeccte del produucte que ven.
Ja que en la pààgina web d’aquesta
d
emp
mpresa es don
na el nom d’algunes uniiversitats cattalanes
com
m a entitats que validen les seves prràctiques (en
ntre d’altres UAB, UB, U
UVic, UdL), creiem
quee és necessaari que tingueu aquesta iinformació per
p a què pu
ugueu prendrre les mesurres que
connsidereu opoortunes.
2. Al coorreu s’adjunntava un doccument en quuè s’identificcava l’empreesa denunciaada com a l’IInstitut
de Bioddiversitat Troopical (IBT) i els denunnciants maniffestaven quee el “Curs dde Biosegurid
dada y
manejo de fauna (Innternational Widlife Hanndler o IWR))” no s’haviia desenvoluupat de confo
ormitat
amb les condicions d’aquest
d
exp
posades a la ppàgina web.
deraven quee havia exiistit una orrganització inadequada,, poca
En la seua realitzzació consid
d programa de formació
ó i relacionaaven les carrències que, al seu
transparrència i incoompliment de
entendrre, s’havien produït
p
tant a nivell de peersonal de co
oordinació viia internet, coom d’impartició de
la part tteòrica del cuurs i del deseenvolupamennt de la part pràctica.
p
II. ACTUACIONS
ut de Ciències de l’Eduucació i Cen
ntre de
1. Es vva sol·licitar informació al director de l’Institu
Formacció Contínuaa (ICE-CFC)) de la UdL
L que va manifestar
m
qu
ue el curs s’’inclou en l’oferta
l
formativva de l’ICE--CFC a travéés de la seuaa Unitat de Formació
F
Con
ntínua i s’em
mmarca al Conveni
firmat l’1 de juliol de
d 2013, entrre l’IBT i la U
UdL.
ue s’estableiix al Conven
ni correspon a l’IBT la ggestió acadèèmica i
En la diistribució dee funcions qu
econòm
mica de l’activitat formatiiva, i a la UddL la difusió
ó de l’activitaat formativa,, la integració de la
gestió i oferta onlinne de l’activ
vitat formativva en la plaataforma del seu campuss virtual i facilitar
fa
l’aparelll logístic uniiversitari perr al desenvoluupament de les sessions presencials.
p
Igualmeent, el direcctor de l’IC
CE-CFC ass enyalava en
n referència al curs cooncret, objecte de
controvvèrsia que el
e seu desen
nvolupamentt era respon
nsabilitat de l’Institut IB
BT i indicaava les
personees a qui podiaa dirigir-se el síndic per oobtenir majo
or informació
ó.
2. Les ppersones relaacionades am
mb l’IBT, i a qui feia refferencia el director
d
de l’’ICE-CFC, em
e van
trametree un informee que constaa a l’expedieent i en què s’inclouen les al·legacioons formulad
des per
l’IBT a l’expedientt obert a l’O
Oficina Munnicipal d’Ateenció al Consumidor dee l’Ajuntam
ment de
Blanes, davant de laa qual havia formulat
f
unaa reclamació una de les persones interressades.
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La posicció exposadaa per l’IBT es concreta enn què pel quee fa a la partt teòrica del ccurs es van produir
p
petites iincidències, pròpies de to
ota activitat acadèmica, com
c
és la substitució d’uun professor per un
altre peer impartir unna classe, qu
ue posteriorm
ment es va recuperar
r
per qui va voller assistir-hi. Però
aquestes incidènciess no van teniir cap transceendència, de tal manera que
q en la dennúncia formu
ulada a
l’Oficinna de Blanes,, la pròpia deenunciant recconeix “que en general éss va respectaar el program
ma”.
En relacció amb la paart pràctica, es neguen lees afirmacion
ns realitzades en els term
mes en què co
osten a
l’expeddient.
III. CON
NSIDERACIIONS
1a. Aquuest expediennt de queixa s’ha iniciat ccom a conseq
qüència de laa denúncia fo
formulada davant la
Sindicattura contra l’Institut
l
de Biodiversitaat Tropical (IBT);
(
denún
ncia que és reproducció
ó de la
formulaada davant alltres entitats. S’ha de desttacat que si bé
b el correu al
a qual s’adjuunta la denún
ncia es
dirigeixx al síndic dee Greuges, laa denúncia vva dirigida “A
Als senyors representant
r
ts i personall de les
instituciions o entitatts a qui va diirigida la carrta”.
Al no hhaver-se dennunciat cap actuació reaalitzada per la UdL, la relació de lla qual amb l’IBT
s’estableix pel Convveni que s’ha fet referènncia a l’aparttat II d’aquessta Resolucióó, com a sín
ndic no
puc inteervenir perquuè la meua competència
c
es limita, en
ntre altres maatèries que nno afecten a aquest
cas, a lees queixes refferents a actu
uacions realiitzades per laa UdL.
Per tot això, no puc resoldre sobre si haan existit o no deficièn
ncies en unnes actuacion
ns que
correspoonen a una entitat
e
que no
o forma partt de la UdL, encara que tingui un connveni amb aquesta
a
Universsitat. Ara bé, això no vol dir que la U
UdL -no el síndic- no pug
gui controlarr el compliment del
Convenni, però aquesst control corrrespon a Reectorat, com a representan
nt del Conveeni signat.
2a. Sennse perjudicii d’allò que s’ha maniffestar abans,, si vull exp
pressar com
m a síndic que,
q
de
l’actuacció que s’ha fet
f de l’exped
dient, considdero:
a) A la part teòrrica del curss no s’han pproduït situaccions que pu
uguin fonam
mentar la den
núncia,
encaara que haginn hagut incidèències puntuuals.
b) A la part prààctica, en el contingut dde la denúnccia hi ha una manca de concreció, ja que
s’afirrma que “Duurante la parrte práctica del curso, in
ncumplimiento total de loo acordado, debido
a la no existenciaa de los proyyectos científficos que ofreecían”.
Si la rootunda afirm
mació no s’’especifica, resulta inaccceptable parlar d’incom
mpliments to
otals i
d’inexisstència de prrojectes científics, és d’uuna rotunditaat que difícilm
ment pot enccaixar en l’acctuació
d’una enntitat de la trrajectòria de l’IBT.
I pel quue fa als fets concrets que afecten a una de les
l interessad
des que va acudir a l’E
Estació
Biològicca de Yanaayacu -als qu
ue fa referèència la den
núncia presentada davannt de l’Oficina de
Defensaa de Consum
midors de Blanes,
B
peròò no en la presentada al
a síndic, coonvé destacar que
finalitzeen amb la pettició de què: “ se’m retorrni l’import íntegre que vaig
v pagar a l’IBT pel cu
urs”.
Aquestaa sol·licitud ha
h de ser ressolta entre laa reclamant i IBT, qui peer altra bandaa, en la inforrmació
remesa al síndic es refereix
r
a aq
quest tema i nnega la concurrència delss fets al·legaats com a fon
nament
de la peetició de la deevolució de la
l quantitat ssatisfeta a l’IB
BT.
IV . RESOLUCIÓ
Per tot aaixò,
RESOL
LC
Primer. Declarar-mee incompeten
nt per conèixxer la denúnccia formuladaa contra l’IB
BT.
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pon al rector
or qui, si ho estima
Segon. Declarar quee la competèència per al seu coneixeement corresp
C
ACIONS d’aaquesta
procedeent, podrà tennir en compte el continguut de l’apartaat 2) de les CONSIDERA
resoluciió.
Aquestaa resolució s’’han de notifficar a la perrsona interesssada i remetrre còpia al reector, al direcctor de
l’ICE-C
CFC i a l’IBT
T.
Lleida, 10 de juliol de
d 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT DE
E QUEIXA 3/2014
Un cateedràtic de laa UdL van presentar
p
un
na queixa peerquè es va aprovar l’aadscripció Àrea
À
de
coneixeement de Peersonalitat, Avaluació i Tractamen
nt Psicològicc (PETRA) en la Faculltat de
Medicin
na.
ACTUA
ACIONS
El síndiic va mantenir vàries entrrevistes amb la persona interessada, amb
a la deganna de la Facu
ultat de
d’Educaació, Psicoloogia i Treb
ball Social i amb el director del Departamennt de Pedag
gogia i
Psicologgia, i va connsiderar proccedent suspeendre la tram
mitació d’aqu
uest expediennt i acordar el seu
arxivam
ment i va dicttar la resolució següent:
RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
1. a) El 17 de març de 2014, un catedràtic dee la Universiitat de Lleidaa (UdL) i meembre de l’À
Àrea de
coneeixement de Personalitat,, Avaluació i Tractamen
nt Psicològic (PETRA) ddel Departam
ment de
Pedaagogia i Psicologia ((PIP) es va diriggir a la Sindiccatura de Grreuges maniffestant la seu
ua total
discrrepància a l’acord del Co
onsell de Govvern de la UdL,
U
de 23 ell març de 20011, en relaciió amb
la prroposta núm. 20 de l’ordrre del dia, enn el qual es va
v aprovar l’aadscripció dee l’Àrea PET
TRA al
Depaartament de Medicina, i exposant quee “Ni aquestta Àrea de co
oneixement, ni la llicenciatura,
ni ggrau en Psiccologia mai han estat nni estan a la
l Facultat de Medicinaa a la univversitat
espaanyola, segonns el nostre saber”.
s
Ambb posterioritaat a aquest accord d’adscriipció l’intereessat afirmava:
“Amb posterioritat a la incorporació dde PETRA per
p la Faculltat de Mediccina, he sab
but que
sennse que s’expposés en el Consell de G
Govern (jo era
e present), ni es debattés, ni se’n fes
f cap
meenció, ni es votés
v
al respeecte, en la reedacció dels acords del Consell de G
Govern, conssta que
es va dividir PETRA
P
en dos
d parts. U
Una de les dues
d
formada
a per la traansferència de
d tres
proofessors assoociats de l’Àrrea de Psiquuiatria a PET
TRA en contrra de la deciisió de la Co
omissió
de Personal Accadèmic on aquesta
a
propposta es va votar
v
i desesstimar (de seer necessari es pot
apoortar documeentació acreditativa)”.
b) L’extensa cartta continuav
va exposant qque la situació creada vaa tenir el rebuuig dels proffessors
de Psicologia, exxposada en una
u carta signnada per 415
5 professors, i remesa al _________,, rector
de laa UdL en aquuell moment..
Igualment, posavva de relleu que:
q
“E
El fet inèdit de
d l’adscripciió de PETRA
A a Medicina
a es va fer co
ontra la voluuntat de la Fa
acultat
de Ciències de l’Educació, on hi haviaa aquesta Àreea, l’Àrea dee Psicologiaa Social i l’À
Àrea de
Psiicologia Evoolutiva i de l’Educació, eel Departament de Psico
ologia i Pedaagogia (en Consell
C
de Departamennt extraordinari) i la Faccultat (en Jun
nta de Faculttat extraordiinària). Tanm
mateix,
les membres dee l’Àrea PET
TRA, per unaanimitat, vàrrem adreçar un documennt (que adjunto) al
recctor, en el quue expressem
m la nostra vooluntat de no
o ser traspasssats a la Faccultat de Med
dicina.
Cal considerarr que PETRA
A imparteix ddocència a Magisteri,
M
Ed
ducació Sociial i Treball Social
en matèries pròòpies de l’Àrrea”.
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c) D
Des d’un puunt de vista legal maniffestava que “la desubicació i particció d’una àrea
à
de
coneeixement” noo era possiblle d’acord am
mb els Estattuts de la Ud
dL, invocantt a favor d’aaquesta
tesi ll’opinió d’unn catedràtic de
d Dret d’aquuesta Univerrsitat.
d) Finalment, deesprés de ferr al·lusió a uun acord del Consell dee Govern aprrovant “el concurs
Àrea de Psiq
quiatria
públic de 4 placces de professorat associiat en el graau de Psicollogia per l’À
(Meddicina)” -quee ja havia estat examinaat en l’Expeedient de queixa 13/20133 i resolt el 12 de
maigg de 2014, doonant per fin
nalitzada la ccontrovèrsia a l’haver estat revocat l’aacord objectte de la
queixxa, pel proppi Consell dee Govern-, eel sol·licitantt concloïa demanant quee la Sindicattura es
pronnunciés emeteent un inform
me sobre la leegalitat o no de la particiió de PETRA
A.
2. En l’entrevista poosterior amb l’interessat li vaig indiccar que no erra competènccia meua l’eemissió
d’inform
mes jurídics, però sí la mediació
m
en conflictes que
q poguessiin suscitar-see i als efectees dels
quals ess consideravaa convenientt que es maniifestés, en fo
orma oficial davant
d
la Sinndicatura la posició
p
oficial dde la Facultatt i el Departaament interesssats.
3. El 222 d’octubre de
d 2014, la degana de l a Facultat d’Educació,
d
Psicologia
P
i Treball Social i el
directorr del Departaament de Ped
dagogia i Psiicologia es van
v dirigir a aquesta
a
Sinddicatura, mitjançant
una cartta, que es va completar amb
a
un correeu electrònic,, de 18 de no
ovembre, en els qual s’in
ndicava
el full dde ruta a seguuir prioritzan
nt: mantenir una entrevissta amb el reector de la U
UdL, tractar el
e tema
en el Coonsell del Deepartament de
d PIP i, despprés d’aquesstes actuacions, sol·licitar
ar, si fos proccedent,
que actuués el síndic com a mediaador.
4. El 199 de desembbre, la Direccció del Deppartament de PIP inform
mava a aquessta Sindicatu
ura que
havien m
mantingut unna entrevistaa amb el recttor i sol·licittava que queedés en suspeens les actuaacions,
confiantt en què el teema es podriaa resoldre seense que haveer de recórrer a l’ajut de lla Sindicaturra.
5. El 2 dde juliol de 2015
2
aquesta Sindicatura va acordar:
“Visst l’escrit, reegistrat el 22
2 d’octubree de 2014, de
d la degan
na de la Faccultat d’Edu
ucació,
Psicoologia i Trebball Social i del director del Departa
ament de Ped
dagogia i Psiicologia, refe
ferent a
la pparticipació de PETRA i consideraant que aquesta és també la qüeestió suscita
ada en
l’exppedient de queixa 3/2014, iniciada ppel catedràttic d’universitat de l’àreea de Person
nalitat,
Avalluació i Tracctament Psico
ològic (PETR
RA).
Acorrdo tramitar un únic exp
pedient de quueixa, amb la
l identificacció expediennt 3/2014, i que
q les
actuaacions succeessives s’han
n d’atendre aamb la Faculltat i el Depa
artament, donnada l’índolle de la
qüesstió, sens perj
rjudici de don
nar coneixem
ment de la tra
amitació al professor”.
p

II. ACT
TUACIONS
S’han rrealitzat les actuacions ja
j esmentaddes en l’aparrtat anterior en relació amb la receepció i
l’exameen de les comunicacio
ons rebudess, així com
m, s’han maantingut enttrevistes am
mb els
represenntants de la Facultat,
F
del Departamennt i amb el prrofessor.

III. CO
ONSIDERAC
CIONS
De connformitat am
mb els anteceedents expossat es proceedent que qu
uedi en susppens la tram
mitació
d’aquesst expedient i s’acordi el seu arxivvament, sens perjudici del dret de què les peersones
interessades puguinn sol·licitar la intervennció del sín
ndic si, a la vista de l’evolució de les
negociaacions iniciaddes, així ho considerin
c
prrocedent.
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Pel que ha estat exposat,
LC
RESOL
Arxivarr l’expedient, sens perjud
dici de què lees persones interessades,, a la vista dde l’evolució de les
negociaacions iniciaddes, puguin sol·licitar
s
possteriorment la
l intervenció
ó d’aquesta SSindicatura.
d
Aquestaa resolució s’han de notifficar a la perrsona interesssada, a la deegana de la FFacultat, el director
del Deppartament i all rector de laa UdL.
Lleida, 224 d’octubree de 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT DE
E QUEIXA 4/ 20114
Una meembre del PAS
P
de la Ud
dL va inform
mar al síndiic de greugees que per p rescripció mèdica
m
se li reccomana un canvi
c
de llocc de treball o al menys una
u millora en l’espai.
ACTUA
ACIONS
El síndiic va demanaar informació i tenir unaa reunió amb
b la interessaada en reiteraades vegades, però
no va esstar possible..
A la vissta de tot aixòò la queixa es va donar p er finalitzadaa mitjançant l’escrit següüent:
RESOL
LUCIÓ
ANTEC
CEDENTS
1. El 20 de febrer de 2014, laa Sra. _______________
_, membre del
d personal d’Administrració i
Serveis (PAS) de laa Universitat de Lleida, va presentaar un correu electrònic a la Sindicattura de
Greugess en què expposava que laa metgessa dde capçalera li recomanav
va un canvi dde lloc de treball o
en el seeu defecte deesenvolupar les tasques dde treball en
n un lloc amb
b llum naturral o bé encaara que
només hhagués una petita
p
finestraa exterior.
Afegia en l’escrit quue entre aqu
uella setmanaa i la següen
nt aportaria un
u informe m
mèdic sobre aquest
assumptte.
2. Amb data de 21 de febrer, lii vaig responndre, per corrreu electròn
nic, que s’obbrien actuacions en
relació aamb la qüesttió que susciitava i que qquan tingués l’informe deel metge m’hho comuniqu
ués per
concertaar una entrevvista.
3. Mitjaançant correuu de 24 de març,
m
li vaig recordar que esperava que
q aportés ll’informe meetge de
l’especiialista per cooncertar una entrevista. Iggualment, li indicava quee havia transscorregut méés d’un
més i haavia de agilittzar-se la tram
mitació del aassumpte quee havia plantejat.
4. El 244 de març dee 2014, la intteressada va comunicar a la Sindicatura en formaa molt conciisa que
feia méés de 15 diees que l’info
orme li haviia donat el metge
m
a la Gerència dee la UdL; sii bé la
Gerènciia, mitjançannt correu dee 25 de marrç, em va comunicar
c
que el metgee li havia en
ntregat
l’inform
me el 17 de març
m pel matíí.
5. Els diies 26 i 27 de març es vaan rebre dos ccorreus de laa interessada dirigits a la Sindicatura i altres
destinattaris en què feia
f al·lusió a què la Gerèència no voliia abonar-li part
p de les seeues remunerracions
per enteendre que haavia faltat al seu treball i exposava altres
a
fets que ella considderava que estaven
e
provocaant mòbbing laboral contrra la seua perrsona.
6. A la vista de tott això, la Sindicatura vaa acordar qu
ue l’expedien
nt passés a sser tramitat com a
expedieent de queixaa, dins del registre de la S
Sindicatura de
d 4/ 2014, ja que abans s’havia con
nsiderat
com un expedient dee consulta o no queixa 2//2014.
7. El 100 d’abril de 2014
2
la Sind
dicatura li coomunica a laa interessada:: “Per tal dee continuar amb
a
la
tramitacció del teu exxpedient, i després
d
de reebre els teus últims correeus, et demanno que m’enviïs un
correu een què, amb la major cla
aredat possibble, m’enumeeris les peticiions concretees que formu
ules”.
8. El 255 d’abril la interessada reemet un corrreu concís en
n què sense concretar taal i com se lii havia
sol·licitat les peticioons que form
mulava, maniifesta que haavia demanatt un canvi dee lloc de treb
ball i si
ho podieen parlar-ho amb la Gerèència.
9. El 288 d’abril mitjançant correeu electrònic se li comunica que es neecessari conèèixer el què pretén,
p
perquè ees ella qui s’’ha dirigit a Sindicatura
S
i no altres peersones i que té obertes lees portes perr parlar
amb el ssíndic.
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10. Maalgrat el tem
mps transcorrregut i delss requerimen
nts que reiteradament sse li han feet a la
interessada, tant peerquè aportéss l’informe m
mèdic i con
ncretes les peticions a laa Sindicaturaa o bé
concertéés una entrevvista, no va realitzar
r
cap aacció.
II. ACT
TUACIONS
Totes lees actuacionss han consisstit en la tram
mesa de corrreus que con
nsten a l’apaartat d’anteccedents
d’aquessta resolució.
III. CON
NSIDERACIIONS
1a. A laa vista dels requeriments
r
s practicats qque no han estat atesos en la forma que procedeeix, de
conform
mitat amb el que el Reglament d’orgganització i funcionamen
f
t de la Sindiicatura de Greuges
G
estableixx, acordo l’aarxivament de
d les actuaciions.
Aquest arxivament no
n impedeix
x en absolut qque si la inteeressada presenta un escrrit en què co
oncreta
les seuees peticions i aporta la documentaciió en què ess basa es po
ot acordar l’’obertura d’u
un nou
expedieent.
IV . RESOLUCIÓ
Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC
Primer. Acordar l’arrxivament dee l’expedientt incoat.
mpedeix quee la interessada pugui dirigir-se dde nou a aquesta
a
Segon. L’arxiu acoordat no im
Sindicattura, concrettant les seuess peticions i aportant els documents en
e què es fonnamenta i qu
ue doni
lloc a l’obertura de un
u nou exped
dient.
otificar a la persona intteressada i remetre
r
còpiia a Gerència, i a
Aquestaa resolució s’han de no
Rectoraat de la Univeersitat per al seu coneixem
ment.
Lleida, 12 de juny de
d 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT DE
E QUEIXA 5/ 2014
Una membre del personal d’’administracció i serveiss (PAS) de la UdL vaa a presenta
ar una
queixa, en què sol·licitava la gratuïtat
g
totaal o parcial de la matríccula d’un m
màster universitari
de la Un
niversitat.
ACTUA
ACIONS
El Sínddic va demannar informacció al Rectoorat i a la Gerència
G
de la Universittat i va em
metre la
resoluciió següent,
RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
Una inteegrant del PA
AS de la Uniiversitat de L
Lleida, s’ha dirigit
d
a aqueesta Sindicatu
tura i ha expo
osat en
síntesi eel següent:
a) A més de lees seues funccions com a PAS, és estu
udiant d’un màster
m
imparrtit a la Facu
ultat de
Lletrres d’aquestaa Universitatt i si bé l’anyy en què va començar
c
aq
quests estudiss (curs 2011-2012)
la m
matrícula era gratuïta,
g
entrre d’altres, pper al person
nal al servei de
d la UdL, een els cursoss 201213 i 2013-14 ha hagut de pag
gar la totalitaat de la matrrícula i afegeeix que si haggués sabut quan
q
va
iniciar els estudiss que hauria d’acabar paggant les matrrícules, potseer no els haguués iniciat.
e seu comprromís de quèè els retalls pressupostari
p
b) El rector haa manifestat el
is afectin el mínim
L i que les pparaules s’han
n de traduir en
e fets.
possible al personal de la UdL
g
dels treballadors de la UdL en
e els estudiss oficials pro
opis no
Conssidera que laa matrícula gratuïta
preseenta major despesa,
d
sinó una minoracció dels ingreessos i a méss , es perd foormació conttinuada
dels seus treballadors i la po
ossibilitat d’’impartir alg
guns màsters que no podden realitzar--se per
l’insuuficient nom
mbre d’estudiiants inscrits..
Cal ttenir en com
mpte que el co
ost de les maatrícules s’haan encarit en
ntre un 69% i un 291%, la qual
cosa encara fa més
m perjudiciaal la suspensiió de la gratu
uïtat.
Llei estableix i per
c) Que les univversitats teneen autonomiia universitàrria en els terrmes que la L
oca l’exemplle de la Univversitat ____
______
això han de tenirr mecanismees propis d’acctuació. Invo
d 100% de la matrículaa en la
que és una univeersitat públicca catalana i que assumeeix el cost del
majooria dels casoos.
d) Que el Regglament de formació
fo
conntinuada del PAS de la UdL no connté referènciees a la
dis oficials, pperquè l’any
y de l’aprovacció la matríccula ja era grratuïta.
matrrícula gratuïta en els estud
e) Per una altrra banda, en
n els estudiss universitariis també s’aadquireixen ppràctiques directes
d
amb mitjans infoormàtics, l’úss de les llenggües, etc. quee s’ofereixen
n al Pla de foormació del PAS,
P
a
l’Insstitut de Lleengües de la UdL o a l’Escola Oficial
O
d’Idiiomes en foorma de currsos i,
paraddoxalment, el
e Reglamentt de formacióó del PAS té en compte el
e pagament ddels cursos externs
e
i de lla EOI, menttre que deneg
ga la gratuïtaat de la matríícula en cursos oficials.
d) Conclou el seu
s estudi so
ol·licitant: “Q
Que se’m rettorni l’import abonat o unna part d’aqu
uest en
conccepte de taxees de matrícu
ula dels estuddis universittaris que estic cursant, am
mb els ajuts que es
puguuin crear opoortunament per la UdL”.
II. ACT
TUACIONS
S’ha soll·licitat inforrmació al Rectorat i a la G
Gerència de la Universitaat. El Rectorrat va contesttar que
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la inform
mació seria facilitada
f
perr la Gerènciaa i així ho va fer.
Per partt de Gerènciia, ens ha infformat la Diirecció de Peersonal i Eco
onomia i en l’ escrit tram
mès ha
manifesstat el següennt:
a) N
No s’han de confondre
c
less accions forrmatives que formen part al Pla de forrmació contiinuada
ddel PAS i els ajuts
a
que pug
gui concedirr la Universittat per aquestt Pla.
b) P
Pel que fa al
a Pla, el Reglament
R
dee formació continuada del PAS esstableix duees vies
dd’actuació, laa formació in
nterna i l’exteerna, en quèè s’exigeix ells requisits eestablerts a l’’article
11 del Reglam
ment (que no
o s’han compplert).
c) A
Amb referènncia a la matrícula
m
graatuïta la Ud
dL disposa “d’una norm
mativa d’ajuts de
m
matrícula al personal
p
de la UdL” (A
Acord de Con
nsell de Govern de 29 d’’abril de 201
11). En
aqquesta figureen com a perrsones benefiiciàries el peersonal laboraal i funcionar
ari.
A
Ara bé, “l’artticle 33 de la
a Llei 1/20122, de pressup
postos de la Generalitat
G
dde Catalunya
a per a
l 2012 prohibbeix abonar al personal (PAS i PDI)) ajuts socialls i en conseeqüència matrícula
ggratuïta d’esttudis universitaris. Aquessta prohibició encara està en vigor peer l’aplicació de la
L
Llei de pròrrooga dels preessupostos dee la Generallitat del 2013
3 i per la Lle
lei de Pressu
upostos
ddel 2014.
L
La Llei 1/20112 és d’apliccació a les uuniversitats públiques
p
i, per
p tant, el seu complim
ment és
obligat. A aqquests efectees les Univeersitats Púb
bliques catallanes van haaver d’adop
ptar la
m
mesura d’elim
minar l’ajut d’estudis unniversitaris dels
d seus treeballadors/ess i familiars de 1r.
ggrau”.
d) L
La interessadaa ja coneixiaa la nova norm
mativa al maatricular-se al
a curs 2012-22013, perquèè:
“
“Tot el PAS i PDI ha estat
e
informaat de les meesures de la
a Llei de preessupostos i de la
im
mpossibilitatt de fer frontt a aquests aajuts per esttudis universsitaris com ppot observar-se als
butlletins de Gerència
G
núm
m. 30 de febrrer de 2012 i núm. 34 julliol-agost (annnex 2).
E
Es va informaar als òrgan
ns de represeentació dels treballadorrs, Junta de Personal i Comitè
C
dd’Empresa, de
d les mesurees de contencció de despessa d’entre less que figuravva la impossibilitat
dd’atendre els ajuts per esttudis universsitaris.
E
En data 15 de
d maig de 2014 es va ennviar un corrreu electrònic a tots els treballadorss de la
U
UdL (PAS i PDI)
P
informant de les circcumstàncies de la matrícula gratuïta ”.
F
Finalitza el seeu informe manifestant
m
qque ni la Gerència, ni el Servei
S
de Perrsonal, ni la Secció
dde Formació han rebut cap
c petició dde la interesssada en els termes quee exposa dav
vant la
S
Sindicatura.
NSIDERACIIONS
III. CON
A)
La primera consideració
ó que s’ha de realitzar és la referent a si la leegalitat actualment
aplicablle permet a la UdL man
ntenir al mar
arge dels plaans de formaació, una noormativa d’ajjuts de
matrículla a favor deel seu personaal.
La concclusió que haa d’adoptar-sse en relació a aquesta qü
üestió, ha dee partir del ccontingut de la Llei
de presssupostos de la Generalitaat de Catalunnya per a l’aany2012, pro
orrogada perr a l’any 2013 i del
continguut de la Llei de pressupostos per a l’aany 2014.
D’aquesst examen reesulta que el text fonameental és l’artiicle 33 de la Llei de presssupostos dell 2012,
perquè aquest mateix text va esstar vigent ll’any 2013, com a conseeqüència de la seua pròrrroga i
perquè la Llei de prressupostos del 2014, enn el seu articcle 32 reprod
dueix l’articlle 33 de la Llei
L de
pressupostos del 20112.
En rresum la norm
ma a consid
derar per als anys 2012, 2013 i 2014
4 diu així: “A
Acció social i ajuts
per al menjar del
d personal: 1. En l’exxercici del 2012
2
no s’attorguen als empleats ajjuts en
conccepte de Fonns d’acció so
ocial, ni tamppoc altres ajjuts que ting
guin la mateeixa naturaleesa i la
mateeixa finalitat, sens perjjudici de laa contractacció de pòlisses d’asseggurances perr a la
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cobeertura de conntingències per
p accidentss dels emplea
ats. A aquest efecte, els bbeneficis econ
nòmics
no saalarials del personal
p
de les universittats públiquees es consideren integrannts del fons d’acció
d
sociaal de la univeersitat, en lees modalitatss d’ajuts que abans de l’eentrada en viigor d’aquessta Llei
siguiin equivalents al Fons d’acció
d
sociaal aplicable al
a personal al
a servei de l’Administra
ació de
la Geeneralitat”.
Entre lees modalitatss d’ajut equiv
valents al Foons d’acció social,
s
a què es refereix lla norma tran
nscrita,
s’inclouuen l’”ajut peer a estudis universitaris
u
s”.
Per aixòò, es dedueixx que la Lleii del Parlameent de Catalu
unya que no ha estat imppugnada i qu
ue està
vigent iimpedeix a les Universitaats Públiquees catalanes que,
q
al marg
ge dels seus pplans de forrmació,
mantingguin una norm
mativa d’aju
uts de matríccula d’estudiss universitariis a favor deel seu person
nal. I si
bé és ceert que la Coonstitució recconeix l’autoonomia de lees universitaats, ho fa “enn els termes que la
llei estaableixi (art. 27.10)”.
2
B) Desccartat l’ajut directe
d
generralitzat, quedda per examiinar si es pro
ocedent atenndre la preten
nsió de
realitzarr estudis universitaris sen
nse abonar lees despeses de matriculaa d’acord am
mb el Reglam
ment de
formaciió continuadaa del PAS dee la UdL, en la seua modalitat de form
mació externna que se con
nceptua
com “ell mecanismee de formaciió previst peer als casos en què no resulti
r
pertinnent l’organització
d’accionns formativees internes, siigui per l’esppecificitat deel tema siguii perquè el nnombre d’asssistents
a aquessta matèria concreta
c
sigu
ui molt reduuït i es compleixin els req
quisits estabblerts al Cap
pítol II,
article 111 d’aquest Reglament.”
R
”, (art. 1.5, paaràgraf 3).
Per la sseua part,, l’aarticle 12 d’aquest Regl ament establleix els requ
uisits per acccedir a la forrmació
externa en els termees següents:
“Cappítol II. Sisteema d’accés a la formacióó externa
Articcle 12. Criterris generals
1. A càrrec dell pressupost de formacióó es podran sol·licitar
s
aju
uts per a l’ass
ssistència a accions
a
form
matives no inncloses en ell Pla de Foormació, el contingut
c
dee les quals eestigui directament
relaccionat amb el
e lloc de treb
ball ocupat pper la person
na sol·licitant.
2. La sol·licittud, que ess troba a la web de formació, haurà d’annar acompa
anyada
obliggatòriament de:
 Programa del curs
 Institució, organisme o empresa qque impartirà
à el curs, aixxí com les seeues dades fiscals
fi
i
bancàries.
 Informe motivat
m
de la
a persona reesponsable de
d la unitat, manifestantt les raons per
p les
quals aconsella la realittzació del currs i la seva in
ncidència en
n el lloc de trreball.
3. La sol·licituud s’haurà de
d presentar a la Secció de Formació Integracióó i Ajuts sociials un
mes abans de laa seva realiització. En qqualsevol ca
as, no es va
alorarà cap sol·licitud que
q es
preseenti un cop començada
c
l’activitat.
4. L’ajut que pot
p rebre la persona soll·licitant és el
e que compo
orti el pagam
ment de mattrícula,
despplaçaments o dietes, d’aco
ord amb la nnormativa vig
gent.
5. Si la iniciattiva per acccedir a un ccurs extern relacionat
r
am
mb el lloc dde treball éss de la
Univversitat mateeixa, caldrà indicar-ho enn l’informe de
d la persona
a responsablee.
6.

Els criteris de
d selecció dels
d participaants seran ells següents:
 Que el cuurs sol·licita
at no sigui objecte, perr les seves especials caaracterístiqu
ues, de
planificacióó d’una acció
ó formativa innterna.
 Que el conntingut de l’activitat form
mativa tingu
ui relació am
mb les funcionns pròpies del
d lloc
de treball de
d la person
na sol·licitannt, i que es pugui apliccar la formaació rebuda
a en el
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desenvolupaament de les seves tasquees habituals.
 Que el conntingut de l’’activitat form
mativa perm
meti un desen
nvolupament professiona
al de la
persona sol·licitant en el seu àmbit llaboral o adm
ministratiu de
d la seva àreea de treball.
nals de
 Que l’activvitat formatiiva suposi unna manifesta millora de lees prestacionns profession
la persona sol·licitant i li permeti una millor adaptació a les condiciions tècniques que
podrien produir-se en ell seu lloc de treball.
7. Per tal de poder
p
efectu
uar el pagam
ment de les despeses del curs, la peersona interessada
haurrà de presenntar al Negociat Econòm
mic del Camp
pus de Recto
orat fotocòppia de la sol·licitud
d’auutorització deel curs junta
ament amb lles factures de despesess i el certificcat compulssat que
acrediti l’assistènncia o superració del curss.”
En el cas plantejat per la interessada no s’’han acreditaat que conco
orrin en la sseua sol·licittud les
exigènccies establertees en el precepte que acaaba de reprod
duir-se
C) No oobstant, el que
q s’ha exp
posat anterioorment, ha de posar-se de
d relleu el ttall radical que
q ha
suposat la normativva pressupostària del Parrlament de Catalunya
C
am
mb la situacció preexisten
nt a la
UdL, reespecte als ajuts
a
econòm
mics a favor del PAS peer cursar estu
udis universiitaris sense abonar
l’importt de les mattrícules. I a més,
m aquest canvi s’ha produït sensse tenir en ccompte cap mesura
m
transitòrria que haguués minorat els
e efectes im
mmediats de la nova norm
mativa establlerta pel Parlament
de Catallunya.
L’únicaa possibilitat legal que al
a meu judicci s’ofereix és la flexibiilització en lla interpretaació de
l’articlee 12.6 del Reeglament de formació o,, directamen
nt una modifficació directta d’aquest, encara
que siguui transitòriam
ment, mentree subsisteixi la normativaa de la Llei de
d pressuposttos.
S’ha de destacar quee la vinculació exigida peel Reglament citat amb “les funcions pròpies del lloc de
treball” i que “es pugui
p
aplicarr la formacióó rebuda en
n el desenvollupament dee les seues tasques
t
habitualls” o que “l’activitat
“
formativa
f
peermeti un desenvolupam
d
ment professsional de persona
p
sol·licitant en l’àmbbit laboral o administratiuu de la seua àrea de treb
ball” o que “p
“permeti una millor
adaptaciió a les conndicions tècn
niques que podrien pro
oduir-se en el
e seu lloc dde treball” permet
p
entendree aquesta viinculació d’u
una manera ampla o esstricta. Especialment aqu
questa interprretació
ampla éés possible en
e matèries que podríem
m anomenar-les “transveersals”, el cooneixement de les
quals poot resultar beeneficiós en el nivell de ppreparació del PAS en múltiples
m
lloccs de l’organiigrama
universiitari, així succceeix, a títo
ol enumeratiiu, amb la fo
ormació d’id
diomes, en m
mitjans inform
màtics,
etc. i quue no siguin degudament
d
coberts per lla “formació
ó interna” dell Pla de form
mació.
D) Finalment ha dee considerar-se la invocaació que fa la
l interessada d’un acordd formalitzat en la
“Mesa dde negociaciió del calend
dari laboral 2013 i de mesures
m
comp
plementàriess” en l’àmbitt d’una
universiitat pública catalana
c
en què,
q
entre alltres pactes, es finança per
p la univerrsitat el 100%
% i en
altres ell 50% dels estudis
e
de graaus i màsterss que no estiiguin relacionats amb el lloc de trebaall o el
àmbit fuuncional. Aqquests acordss s’inclouen een un annex a què es refeereix en el seeu apartat 1. a) “En
matèriaa de formacióó”. En aquest punt, com
m a síndic dee la Universiitat de Lleidaa, no puc sin
nó que
manifesstar que esttic mancat de
d competènncies per ju
utjar l’activitat desenvoolupada per altres
universiitats i que ell seu criteri sobre
s
la posssibilitat de mantenir
m
la matrícula
m
graatuïta amb caràcter
general i sense vincculació amb el lloc de ttreball o àreaa laboral en l’àmbit de lla UdL ja ha
h estat
exposadda en les connsideracions precedents.
p
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IV.

RESOLUCIIÓ

Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC
Primer. Desestimar la queixa forrmulada.
Segon. Recomanar al Rectorat i a la Gerrència que analitzin
a
les consideracioons contingu
udes a
l’apartatt III. C) d’aqquest escrit per
p si, ja siggui per via in
nterpretativa o normativaa, es pot proccedir a
una amppliació dels supòsits
s
d’acccés a la form
mació externaa.
Aquestaa resolució s’han de no
otificar a la persona intteressada i remetre
r
còpiia a Gerència, i a
Rectoraat de la Univeersitat per al seu coneixem
ment.
Lleida, 07 d’octubree de 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT DE
E QUEIXA 6/ 2014
Un gru
up d’estudiaants del gra
au en Mediicina va prresentar un escrit al ssíndic, en la
a qual
manifesstaven el seu
u desacord amb l’organ
nització de la prova AC
COE de maalalts simula
ats que
es fa l’ú
últim curs de l’ensenyam
ment.
ACTUA
ACIONS
Despréss de rebre alss interessats i tenir una enntrevista am
mb el coordinador del grauu, i la degan
na de la
Facultatt que van reealitzar un in
nforme sobrre el desenvo
olupament dels
d fets, el síndic va diictar la
resoluciió següent,
RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
A) Un ggrup d’estudiiants de sisè curs de la Faacultat de Medicina van presentar
p
unna queixa en relació
amb la ccelebració dee la prova ACOE
A
i sobree el seu valorr oficial en els
e estudis dee Llicenciatu
ura i en
el futur professionall.
B) Per resoldre la queixa form
mulada s’haa sol·licitat informació ala degana de la Faculltat de
Medicinna al coordinnador del Rottatori que la vvan facilitar en els termees que consteen a l’expedient.
En aqueests informees, la deganaa de la Facuultat, per un
na banda don
na trasllat a la Sindicattura de
l’inform
me que haviaa elaborat dirrigit al Vicerrectorat de Docència
D
i al rector -ja quue els estudiiants, a
més dee dirigir-se al
a síndic s’h
havien diriggit a aquestss dos òrgan
ns de govern
rn- i, per alltra, el
coordinador de Rotaatori ens ha informat en eels termes seg
güents:
“Sobbre mode, foorma i lloc dee realització de les provees ACOE
i. Aqquestes proves es realitzeen de forma coordinada
a amb l’Instittut d’Estudiss de la Salutt (IES),
ens dde la Consellleria de Salut, ara engloobat per la Direcció
D
Gen
neral de Plannificació i Recerca
en SSalut , de form
ma que la Fa
acultat assum
meix part dell pressupost que impliqueen les mateixxes i la
restaa ve cobertaa per un co
ontracte proograma del propi Institu
ut. Atesa laa seva comp
plexitat
tècnica, amb duees fases, una
a de prova esscrita i una altra
a
de multtiestació, no es poden reealitzar
de fo
forma simultàània a tot Catalunya,
C
i pper tant, la programació
ó exacta en dates noméss es fa
efecttiva en el seggon semestree del nostre ccalendari aca
adèmic.
ii. E
El mode de reealització preesenta dues ffases (veure Annexes 1 i 2), i en la fa
fase de multieestació
cal, pper a la sim
mulació de l’eentorn assisttencial, espa
ais similars a una consultlta mèdica ha
abitual
comppletament eqquipada (taula, cadires, nnegatoscopiss, llitera per examinació, tensiòmetree, entre
d’alttres). Aquestta fase multiiestacions s’’organitza en
n les denominades “rode
des”: en cada
a roda
20 eestudiants, duurant 4 hores, van realitz
tzant les diferents tasquess avaluadorees en situaciions de
simuulació assisttencials anom
menades esttacions. Cad
da estació po
ot tenir 1 ppacient simulat i 1
obseervador entreenats, per la
a qual cosa, pper cada roda s’exigeix la presènciaa simultània
a de 20
estuddiants, i no menys de 20
0 observado rs i uns 12-15 pacients simulats. Ennguany, cada
a roda
exiggia la utilitzacció de 14 con
nsultes mèdiqques.
Com sigui quue l’organitza
ació de l’IESS demana que les proves es facin de m
mode simultà
ània en
iii. C
cadaa centre, i doonat que enguany teníem 114 estudiants de llicencciatura, calieen, per l’ava
aluació
de toots ells, la reealització dee 6 rodes (200 estudiants per roda). L’IES
L
te unaa capacitat màxima
m
de reealització dee 3 rodes, i per
p tant, feiaa falta la utiilització de 42
4 consultes mèdiques siituades
en esspais contiguus, per donarr simultaneïttat a tota la prova.
p
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iv. Innicialment previstes pel 6 i 7 de junyy, aquestes 6 rodes (3 perr la tarda deel 6 i 3 pel mati
m del
7 dee juny), segoons es desprrèn de les coomunicacion
ns adjuntes (Annex
(
3), sse’ns presenten les
següüents incidènncies
a. per simulltaneïtat de realització
r
ddel congrés de
d cures pal·liatives, no hhi ha lloc a Lleida
pper a hostatjjar a l’equip d’avaluacióó de l’IES
b. degut a laa realització d’obres i a lles caracterísstiques de l’h
hospital Arnaau de Vilano
ova, no
hi ha 42 consultes
c
equipades am b les caraccterístiques de proximittat i disponibilitat
necessàries
v. Enn conseqüènncia, com a solució
s
menyys lesiva perr als estudian
nts, manteninnt la prova, s’opta
per traslladar la
l realització
ó de la fasee multiestaciions a una seu habilitaada per a l’’efecte,
situaada al Centree d’Assistènccia Primàriaa Maragall (B
Barcelona).
vi. A
Ateses les dif
ificultats ma
anifestades pper els estud
diants per a traslladar-sse a Barcelo
ona, es
disposa per partt de la Faculttat d’un trannsport col·lecctiu (veure An
nnex 4).
Sobrre el seu valoor a efectes acadèmics
a
i pprofessionalls.
vii. E
El valor de lees proves AC
COE, en term
mes acadèmiics i professionals queda palès per diiverses
publlicacions (Annnex 5). A talll d’exemple11
“Desspite being an
a expensive test formaat, evidence suggests tha
at the use of OSCE pro
oduces
reliaable results. The study also
a
suggestts that one reason
r
for th
he wide-sca le adoption of the
OSC
CE and the feeasibility of itts use in diffe
ferent contexts and situations is its inhherent flexib
bility in
term
ms of the num
mber of stud
dents that ca n be assesseed, the numb
ber of examiiners includeed, the
type of patients represented
r
and
a the form
mat of the exa
amination itsself, includinng the length
h of the
exam
mination, the number and
d duration off stations.”
viii. Pel que fa a la reperccussió sobree la qualificcació de les assignaturees Clínica Medica,
M
Quirrúrgica i Meedicina Primà
ària, segons queda manif
ifest en el fulll d’informacció del rotato
ori que
els eestudiants teenien a dispo
osició a l’Officina Docen
nt de la Faccultat (Annexx 6) , el seu
u valor
podiia arribar a oscil·lar fins
fi a un 255% de la qu
ualificació de
d la nota. Essencialmeent, la
repeercussió sobre la nota es calculavaa establint el promig de
d la qualifficació de to
ots els
estuddiants del cuurs, i a aqueells que queddaven 2 desvviacions està
àndard per ddamunt de la
a mitja,
se’lss hi procediia a augmeentar la quaalificació ob
btinguda a l’assignatura
l
a i a aquellls que
queddaven 2 dessviacions esttàndard perr sota (fet infreqüent, trret de la noo presentació), es
proccedia a dismiinuir la quallificació. De ffacto, donatt que cap d’a
aquestes situa
uacions extremes es
donaaven, aquestaa prova s’ha
a emprat bàssicament perr a distingir als
a millors es
estudiants i atorgar
a
les m
matrícules d’honor
d
a aquells
a
estuddiants amb millor qualif
ificació com
mbinada d’ACOE i
d’asssignatura.
ix. A
Ateses les difficultats de realització
r
de la prova, descrites
d
als punts anterriors, el sotasignat,
va op
optar per a fer
fe voluntària
a la realitzacció de la ma
ateixa, per a que cap estu
tudiant tingu
ués una
pèrddua en la sevva qualificaciió degut als m
motius esmen
ntats i fora de
d la voluntaat de la Facultat.
x. P
Pel que fa a l’escrit dee renúncia, cap estudia
ant l’ha pressentat, per bé que nom
més 19
estuddiants han reealitzat la prrova.
Sobrre la transceendència de la
l realitzacióó de les provves ACOE,
xi. pper a igualarr els estudis de
d la Llicencciatura, no hi
h ha cap info
ormació ofici
cial al respeccte. Tot
el quue tenim sonn comunicaccions oficiosses de part de
d l’agrupacció de Deganns de Faculttats de
Meddicina, com es va maniffestar als ddiversos reprresentants d’estudiants dde 6e. Tanm
mateix,
aqueestes informaacions apuntten a que poodria esser possible
p
que la realitzaci
ció d’ACOE podria
p
consstituir un mèrrit curricularr, fet que es vva traslladarr als represeentants”.
C) Postteriorment, la
l Sindicaturra va sol·liccitar un info
orme al coordinador de Rotatori so
obre la
incidènccia pràctica que havia tiingut realitzzar la prova ACOE al curs 2013-144 sobre l’exp
pedient
acadèmiic dels estuddiants. A l’infforme que enns va remetree manifestava que:
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“D’aacord amb ell que es va comunicar
c
aals representtants de l’estudiantat, laa repercussió
ó de la
provaa ACOE sobbre l’expedien
nt acadèmic ha estat la següent:
s
A) pper als 16 estudiants
e
dels
d
que l’Innstitut d’Esttudis de la Salut (ens de la Geneeralitat
en la mateixxa, s’ha augmentat
orgaanitzador de la prova) en
ns ha certificcat la seva participació
p
un ppunt numèricc (sobre un total
t
de 10) la qualificacció de les asssignatures dde Clínica Mèdica,
M
Quirrúrgica i Meddicina Primà
ària
B) per a la restaa dels estudiiants la no rrealització de
d la prova no
n ha impliccat cap canvi en la
quallificació de lees assignaturres, facilitadda per els tuto
ors de cada rotació”.
r
II. ACT
TUACIONS PRACTICAD
P
DES
A més dde les sol·licituds d’inforrmes referits a l’apartat ANTECEDEN
A
NTS d’aquessta resolució
ó, m’he
reunit am
mb una representació dels estudiantss i per altra banda
b
amb laa degana de lla Facultat i amb el
coordinador de Rotaatori.
NSIDERACIIONS
III. CON
1. Resppecte a la cellebració de laa prova ACO
OE.
Hi ha uuna dada objectiva
o
que ningú negga i és quee altres cursos acadèm
mics la prova s’ha
desenvoolupat en cenntres hospitaalaris de Lleeida i aquestt curs a Barcelona. Aquuesta circumsstància
suposa, indubtablem
ment, la incom
moditat d’unn trasllat i, en
e principi, el
e seu cost. A
Ara bé, l’exisstència
d’aquessts inconvennients ha d’analitzar-se
d
e tenint en compte les circumstààncies concu
urrents
determinnants del cannvi geogràficc produït al llloc de celeb
bració de la prova,
p
perquèè si aquest canvi té
una justtificació objeectiva raonab
ble, ha de reccolzar-se l’acctuació dels òrgans
ò
acadèèmics compeetents.
Com a síndic, despprés d’examiinar l’inform
me detallat, emès
e
pel co
oordinador ddel Rotatori, per la
concurrència de les circumstànccies fàctiquees exposades en aquest, arribo
a
a la cconclusió de què la
decisió de no celebbrar-se les prroves a Lleiida, com s’h
havia fet altrres anys, sem
mbla raonablement
fonamenntada.
Per altraa banda, el perjudici pro
oduït per la decisió no sembla
s
desproporcionat, perquè un trasllat
d’un diaa a Barcelonna no sembla un inconvennient dissuassiu per a qui tingués la vo
voluntat de reealitzar
la provaa, i més, tenint en compte que la Faacultat va ficcar un autobú
ús a disposicció de les peersones
que es vvolguessin deesplaçar, de forma
f
gratuït
ïta.
2. Sobrre el valor dee la prova AC
COE a efectees acadèmicss i profession
nals.
Les prooves ACOE (Avaluació de la compeetència objecctiva i estructurada) tennen com a ob
bjectiu
avaluar de forma objectiva
o
la competència
c
a dels estudiiants de Med
dicina a l’úlltim any dells seus
estudis. Consta d’uuna fase esccrita i una aaltra de pràcctica en quèè, mitjançannt la utilitzaació de
consultees mèdiquess i actors qu
ue ocupen eel lloc de paacients es reeprodueixen situacions que
q es
plantegeen a l’exerciici pràctic dee la medicinna. Es tracta de proves molt
m valoradees per la com
munitat
científicca (un dels annexos
a
a l’’informe em
mès pel coord
dinador del Rotatori
R
connté 620 referrències
bibliogrràfiques sobrre la seua utiilitat a l’enseenyament de la medicinaa), i la seua iintroducció general
g
a la Unniversitat de Lleida ha dee ser elogiadda. La seua valoració
v
a efectes
e
acadèèmics és la d’unes
proves vvoluntàries, però
p
la seua participacióó es valora en
n la forma qu
ue es detallaa, pel que fa al curs
2013-144, al documeent “Planificació del Rota
tatori 2013-2
2014”. Concrretament, a ll’apartat 5.5 que es
refereixx a l’Avaluaació, subapaartat 5.5.1 qque es dedicca a l’exam
men ACOE ees fa constaar que
“Aquesttes proves es
e realitzaran durant el tercer trimeestre previ avís
a
a tots eels estudiantts amb
suficient antelació. El seu valo
or contribuirrà entre un 15-20-5 a la nota de lees assignatu
ures de
Medicinna i especialiitats mèdiquees; Cirurgia i especialita
at quirúrgiqu
ues i Medicinna Primària”
”.
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Ateses aaquestes daddes, vaig sol·licitar un infforme al coorrdinador quee em va remeetre amb els termes
que connsten als ANT
TECEDENT
TS d’aquesta resolució.
A la vissta de tot aixxò, cal concloure que ell valor de less proves a efectes acadèèmics s’ha reealitzat
adequaddament, sensse que la no
o participacióó, atenent al
a seu caràcter voluntari hagi impliccat cap
canvi enn la qualificaació de les assignatures
a
i la participaació ha supossat un augme
ment que encaaixi als
criteris aavaluadors continguts
c
a la
l planificaciió del rotatorri.
Finalmeent i pel quee fa al valorr de la realittzació de less proves AC
COE per iguualar els estu
udis de
Llicenciiatura als dee noves titullacions, tal com s’exposa tant a l’iinforme de lla degana, com
c
al
coordinador no exissteix normatiiva ni inform
mació oficiall sobre com pot afectar lla realització
ó de la
prova a aquesta qüeestió. Sí que, sembla serr, hi ha inforrmacions oficioses de quuè la realitzaació de
l’ACOE
E podria connfigurar-se co
om a un mèèrit curriculaar i tal com exposa el cooordinador aquesta
a
dada es va posar en coneixement dels represeentants dels estudiants.
gulació oficiaal sobre el tem
ma els òrgan
ns de la UdL no poden faacilitarEn quallsevol cas, si no hi ha reg
la. Sí éss cert que serria molt desiitjable que s’’aclarís la incertesa existtent com méss aviat millor, però
no està a les mans de
d la UdL, ja que correspoon a altres in
nstàncies oficcials.
IV . RESOLUCIÓ
Per tot eel que s’ha exxposat,
LC
RESOL
Primer. Comunicar a les personees interessaddes l’explicacció i informaació rebuda qque s’ha inco
orporat
als ANT
TECEDENTS d’aquesta resolució.
Segon. D
Desestimar la
l queixa form
mulada.
Tercer. Recomanar que els òrgaans competennts de la Facu
ultat de Med
dicina col·labborin, en la mesura
m
de les sseues possibbilitats, en laa concreció de la transccendència qu
ue la realitzaació de les proves
ACOE hha de tenir per als estudiaants.
s
de nottificar a les persones intteressades i a la deganaa de la Facu
ultat de
Aquestaa resolució s’han
Medicinna i al coordiinador de Ro
otatori i remeetre còpia a Gerència, i a Rectorat dee la Universiitat per
al seu cooneixement.
Lleida, 12 de setembbre de 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT DE
E QUEIXA 7/ 2014
Un alum
mne en nom
m d’un grup
p d’estudian ts de l’Institut Naciona
al d’Educaciió Física (IN
NEFC)
de Lleid
da va preseentar una qu
ueixa a la S
Sindicatura de Greugess, en què maanifestava la seua
sorpressa perquè en
n un examen
n de recuperració no l’ha
avia aprovatt cap estudiaant.
ACTUA
ACIONS
El síndiic es va posaar en contactte amb el capp d’Estudis i la Direcció de l’INEFC
C que va emeetre un
informee sobre aquesst assumpte.
El síndic va dictar laa resolució seegüent,
RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
1. El 133 de juny dee 2014, un estudiant
e
d’IN
NEF de Lleiida es dirigeeix a la Sinddicatura, mitjançant
correu eelectrònic en què substan
ncialment expposa:
“Hablo en nom
mbre de un grupo num
meroso de alumnos
a
(unas 75 persoonas) que se
s han
encoontrado ante una situació
ón poco comúún e incluso insultante. Un
U examen dde recuperacción de
la assignatura Biiomecánica de
d la Actividdad Física y el Deportee en el que lla totalidad de los
exam
minados (75)) han obtenid
do una nota menor al 4,,7, es decir 100% de aluumnos preseentados
que no superan la prueba pllanteada porr el profesorr. A juicio dee todos nosootros, no es que
q no
nos hayamos esfforzado lo suficiente
s
coomo para su
uperar la no
ota mínima dde 5, sino que
q las
cuestiones planteeadas duran
nte el examenn eran realm
mente de un nivel superi
rior a lo quee se ha
trataado a lo largo del curso de
d la asignattura.
En rresumen, nueestra duda ess: ¿Es legal ssuspender a la totalidad de los alumnnos presenta
ados en
un exxamen de reccuperación?”.
2. Els eestudiants intteressats, el 17 de juny, vvan entregarr un escrit refferent als ressultats de l’examen
de Biom
mecànica a la
l Direcció d’Estudis
d
d’IINEF. Consideraven quee l’examen dde recuperacció del
segon pparcial havia tingut una dificultat
d
exaggerada i, com
m a conseqüèència, cap deels 75 estudiiants el
va aprovvar. Entenienn que, tal com
m assenyala l’article 4 de la Normatiiva reguladoora de l’avalu
uació i
la qualif
ificació dels estudiants a la UdL, l’aavaluació com
m a activitat docent ha dd’originar l’èèxit del
rendimeent acadèmicc i no l’havieen pogut dem
mostrar per la
l dificultat de les provees, per la quaal cosa
sol·licitaven la repettició de les proves.
p
n plantejar ells interessats al cap
3. El 199 de juny, vaaig sol·licitarr informació sobre la qüeestió que van
d’Estuddis d’INEF dee Lleida i li vaig
v recordarr de nou el 26 de juny.
4. Aqueell mateix diijous, 19 de juny,
j
vaig m
mantenir una entrevista am
mb l’estudiannt que havia enviat
el correuu i que va inniciar l’exped
dient.
5. El 227 de juny, el cap d’Estudis d’INE
EF de Lleid
da va trameetre un correeu electròniic a la
Sindicattura en què manifestava:
m
“Te informo sobre el estado de la instanccia presentada por el Alumno ___________, presentada
el 177 de junio 20014.
En laa cual solicitta repetir el examen
e
de reecuperación de la asigna
atura de Biom
mecánica.
Esta asignatura el curso 12
2/13 tuvo unn porcentajee de suspenssos de 40%.LLa opinión de los
estuddiantes sobree la calidad
d de profesorr es 4,46 sob
bre 5. Exceleente. Contesstaron 84 alu
umnos.
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Este curso está en
e el mismo porcentaje
p
dee suspensos.
s realizó el día 16 y 17 de junio.
La reevisión de diicha prueba se
El díía dieciocho me entreviste con el dellegado del cu
urso y el pro
ofesor. Sobree si había occurrido
alguna situación especial, am
mbos me conffirmaron quee no. El exam
men tipo testt. Objetivo.”
”
6. El 2 de juliol els estudiantss van reenviiar a la Sind
dicatura unaa còpia de laa resposta del
d cap
d’Estuddis al seu escrrit presentat el 17 de junyy:
Te coomunico quee la instancia
a presentadaa ha sido denegada.
Se hha realizado una revisió
ón del exam
men por med
dio del profeesor, alumnoo del curso y cap
d’Esstudis.
Conssiderando el examen objeetivo.
Teniendo en cueenta la opinió
ón de los esttudiante sobre esta asign
natura y el pprofesor. Y que
q los
resulltados son iguales quee los años anteriores 40% de su
uspensos. Noo considero
o nada
exceppcional en laa evaluación
n.
7. El 7 de juliol els estudiants van
v enviar unn correu electtrònic a la Siindicatura, enn què exposaaven la
l’exposiició global sobre
s
els fets. Concloïeen que: “estto se queda así y no haay vuelta attrás” i
denunciiaven la injusstícia comesaa, segons llurr criteri.
II. ACT
TUACIONS
He manntingut una enntrevista am
mb el represenntant dels esttudiants interressats, obtinngut un inforrme de
la Direccció d’Estuddis d’INEF Lleida,
L
examiinats tots elss correus eleectrònics apoortats i consu
ultat la
normatiiva de la UdL
L sobre avalu
uació i qualifficació de la docència.
III. CON
NSIDERACIIONS
Primeraa. La qüestió que directam
ment es plannteja en el co
orreu electròn
nic inicial i qque ha donatt lloc a
la incoaació d’aquesst expedient és si resultta legal susp
pendre a tots els alumnees presentats a un
examenn de recuperaació.
A la Noormativa sobre avaluació
ó i qualificacció de l’estud
diantat de la
a UdL, aprovvada pel Con
nsell de
Govern extraordinarri, de 2 de ju
uny de 2009,, i que està vigent
v
fins accabar aquest curs 2013-2
2014 (a
v
la novaa normativa aprovada peel Consell dee Govern, dee 26 de
partir deel proper currs entra en vigor
febrer dde 2014) no s’estableix cap límit nni percentatg
ge d’aprovatss o suspesoos en els ex
xàmens
d’avaluaació als alum
mnes.
Ara bé, resulta inusuual que a l’ex
xamen de reccuperació d’un parcial caap dels 75 esstudiants presentats
unts. Si es prrodueix aquest fet, hi haa alguna circcumstància que
q no
obtingui la qualificaació de 5 pu
ormalitat, i p otser haguéss calgut fer alguna indagaació concretaa sobre
s’adequua als paràmeetres de la no
el fet dee produir-se aquest
a
inusuaal resultat.
És cert que en la quualificació fin
nal de l’assiggnatura del to
otal de 198 estudiants
e
maatriculats: no
o s’han
ue hi ha un 556,8% d’aprrovats i
presentaat 8, han aprrovat 108 i han suspès 822, la qual cossa, suposa qu
un 43,2%
% de suspesoos, restant ells no presentaats,.
Aquestss resultats que
q
deriven
n de la quaalificació fin
nal si que son admissiibles, però no fa
desaparèixer els interrogants qu
ue sorgeixen sobre l’exam
men de recu
uperació del segon parciaal que,
m, no infringgeix cap no
ormativa quee limiti els resultats d’exàmens, pperò que produeix
insistim
objectivvament, una manifesta
m
sittuació d’anom
malia.
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Segona.. Els estudiants es basen
n en l’afirmacció de què l’examen ten
nia ‘una dificcultat que su
uperava
els nivells exigibles..
untes formulades a l’exaamen, en forrma de
Per tantt, la qüestió central que es suscita éss si les pregu
test, tennien un niveell d’exigènccia que no ccoincidia am
mb els coneiixements exiigibles de laa Guia
Docent.
n
de co
oneixement qque s’han exigit a
Tercera. Com a sínndic no puc entrar a vallorar si els nivells
ors als que deriven
d
de laa Guia Doceent. En
l’exameen de recupeeració del seegon parcial són superio
primer llloc, perquè no tinc, òbviiament, els cconeixementss tècnics neccessaris i, en segon lloc perquè,
p
encara qque hipotèticament els tingués,
t
no entra en less meues funccions realitzzar aquest tip
pus de
valoraciions.
L’actual normativaa estableix la “Demandda d’impug
gnació” com
m a via d’iimpugnació de la
ó existent, daavant la “Co
omissió
qualificació quan lees proves d’aavaluació noo s’ajusten a la regulació
r
de l’article 39 al 41 de laa Normativa
a reguladoraa de l’avalu
uació i
d’Impuggnacions”, regulada
Qualificcació de l’estudiantat de la UdL que , com ja he comentat
c
abaans, ha estatt vigent fins el curs
2013-20014, i deixaràà d’estar-ho el proper currs 2014-2015
5.
Quarta. Els estudiannts interessats no van innterposat aqu
uesta demanda d’impugnnació i van decidir
d
q van preseentar a la Dirrecció d’Estu
udis.
sol·licitar la repeticiió de l’exameen, mitjançannt un escrit que
ol·licitud forrmulada figu
ura incorporaada als Anteecedents d’aaquesta
La respposta denegaatòria a la so
Resolucció, considerra que l’exam
men va ser oobjectiu i al·ludeix a “l’o
opinió dels eestudiants so
obre el
professoor” (la quallitat del quall ningú haviia qüestionaat) i sobre laa igualtat dee resultats en
n anys
anteriorrs.
Segons el meu pareer, la resposta havia de contenir alg
guna consideeració especíífica sobre el
e punt
d
a lees exigències de la
central de la posicióó dels estudiiants (adequaació o no deel nivell de dificultat
Docent), moltt especialmeent tenint enn compte l’aanomalia objjectiva de qquè en un examen
Guia D
encara qque es preseenten 75 alum
mnes, cap d’’ells obtingu
ui la qualificació de 5, i no limitar-se a fer
una connsideració gloobal de caràccter estadísticc.
Per tot aaixò,
LC
RESOL
1r. Quee no existeix normativa que
q estableixxi un límit o percentatgee en els resuultats d’un examen
sobre ell nombre d’aaprovats i susspesos.
2n. Quee la discrepànncia sobre sii els nivells dd’exigència de les proves contingudees als exàmeens són
conform
mes amb la Guia
G
Docentt ha de tram
mitar-se mitjaançant la dem
manda d’imppugnació dav
vant la
Comissiió d’Impugnnacions.
3r. La rresposta donnada als estu
udiants per lla Direcció d’Estudis a la seua sol ·licitud per repetir
l’exameen, havia de ser més con
ncreta, en elss termes estaablerts en la consideraciió quarta d’aaquesta
resoluciió.
Aquestaa resolució s’’han de notifficar a les perrsones intereessades, a la Direcció d’E
Estudis de l’IINEFC
Lleida, i al rector peer al seu coneeixement.
Lleida, 222 de juliol de
d 2014
El síndic
Aquilué Ortizz
Javier A
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DIENT DE
E QUEIXA 8/ 2014
EXPED
Una esttudianta es va dirigir al
a síndic perr sol·licitar-lli que declarés la nul·liitat de la “S
Segona
Reassiggnació de places
p
de medicina
m
perr a titulats universitarris” realitzaada per l’O
Oficina
d’Orien
ntació per a l’accés a la Universitatt.
ACTUA
ACIONS
El síndic va sol·licittar un inform
me a l’Oficinaa de Preinscrripció i va em
metre la resollució següen
nt:
RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
El 24 dee juliol de 20014, l’estudiaanta ______________ va enviar un co
orreu electrònnic a la bústiia de la
Sindicattura de Greuuges i en el teext adjunt, enn síntesi, sol licita que el síndic:
a) D
Declari la nul·litat
n
de la Segona Reassignació de placess de mediccina per a titulats
t
universitaris i de totes les acttuacions que es facin amb
b posterioritaat.
Acordi retrotraaure el procéés d’admissióó de titulats universitaris
u
b) A
per cursar eel grau en Meedicina
a l’estat anterior a la segona reassignació.
r
.
Acordi una seegona reassig
gnació de less places de medicina
m
resservades per a titulats, i que es
c) A
cobrreixin segonss l’escrupolóss ordre dels eestudiants tittulats de llistta d’espera.
NSIDERACIO
ONS JURÍD
DIQUES
II. CON
Primeraa. La sol·liccitud formullada és còpiia literal -amb les excepcions relaatives a les dades
personaals i a la dataa- de la queiixa presentadda a aquestaa Sindicaturaa -Expedient 14/2013. Peer tant,
com la qüestió és idèntica
i
a laa plantejada i resolta en
n la queixa referida,
r
la rresposta ha de ser
idènticaa. Per tot aixòò, es reprodu
ueixen a conntinuació les consideracio
ons i la resolu
lució conting
gudes a
l’expediient de referèència.
Segona.. Ni la Llei Orgànica
O
d’U
Universitats 6/2001, mod
dificada per la Llei Orgàànica 4/2007
7, ni la
Llei 1/22003 de 19 de
d Febrer d’U
Universitats dde Catalunyaa, ni els Estatuts de la Unniversitat de Lleida
publicatts al DOGC,, de 8 de seteembre de 20003, ni el Reglament d’O
Organització i Funcionam
ment de
la Sindiicatura de Grreuges de la UdL confereeixen cap competència all síndic de gr
greuges per anul·lar
a
actes ddictats pels òrgans univ
versitaris coompetents, ni per acorrdar retrotreeure proced
diments
adminisstratius en geeneral, ni d’admissió dee titulats univ
versitaris en particular, nni per acord
dar una
segona rreassignació de les places de medicinna reservadess per a titulatts.
D’altra banda, l’assignació de places conntrovertida per
p la reclam
mant ha estaat relacionad
da per
l’Oficinna d’Orientacció per a l’A
Accés a la U
Universitat que
q és òrgan depenent dde la Secretàària del
Consell Universitarii de Cataluny
ya, òrgan inttegrat a l’Ad
dministració de
d la Generaalitat de Cataalunya,
a travéss del Departtament d’Economia i Cooneixement (articles 83 i 84 del D
D. 301/2011, de 12
d’abril)..
Aquestaa oficina gesstiona el pro
océs objectee de la reclaamació per encàrrec
e
de gestió del Consell
C
Universsitari de Cataalunya, estab
blert a la Lleei 1/2003, dee 19 de febreer i de confoormitat amb el que
disposa l’article 1344.
Del quee s’ha expossat es dedueiix que no seent òrgan dee la Universiitat de Lleidda com a sín
ndic de
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greugess no puc exerrcir les meues funcions enn relació amb
b la seua actu
uació.
Per tot ll’exposat,
LC:
RESOL
1. Decllarar la meuaa incompetèn
ncia per al cooneixement de
d la reclamaació formulaada i acordarr el seu
arxiuu.
2. Aqueesta resoluciió, com és obvi,
o
no imppedeix que laa interessadaa pugui interrposar els reecursos
que cconsideri proocedents, d’aacord amb laa legislació ad
dministrativaa general.

Lleida, 225 de juliol de
d 2014
El síndic de greugess
Javier A
Aquilué Ortizz
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DIENT DE
E QUEIXA 9/2014
EXPED
Una esttudianta es va dirigir al
a síndic perr sol·licitar-lli que declarés la nul·liitat de la “S
Segona
Reassiggnació de places
p
de medicina
m
perr a titulats universitarris” realitzaada per l’O
Oficina
d’Orien
ntació per a l’accés a la Universitatt.
ACIONS
ACTUA
El síndic va sol·licittar un inform
me a l’Oficinaa de Preinscrripció i va em
metre la resollució següen
nt:

LUCIÓ
RESOL
Al meu correu electtrònic de sínd
dic de Greugges de la Uniiversitat de Lleida
L
he rebbut un escrit que va
dirigit ““A LA JUNT
TA OFICINA
A DE ORIEN
NTACIÓN PARA ACCE
ESO A LA U
UNIVERSIDA
AD”.
El conttingut de l’eescrit és unaa reproduccióó literal, sallvant les refferències rellatives a les dades
personaals, com els que
q s’han iniiciat els Expeedients 14/20
013 i 8/2014
4 a aquesta SSindicatura i en què
com a sííndic em decclaro incomp
petent per connèixer les pretensions forrmulades perr la interessaada.
En aquest cas, l’esscrit va dirig
git a la “A LA JUNTA
A OFICINA
A DE ORIEN
NTACIÓN PARA
ACCES
SO A LA UN
NIVERSIDA
AD”, però s’’ha tramès a la direcció electrònica “sdg@sdg.u
udl.cat”
que és eel correu del síndic de greeuges de la U
UdL.
Per aixòò,
RESOL
LC no tramitaar l’escrit preesentat i reennviar-lo a l’À
Àrea de Gestió Acadèmicca per la tram
mitació
que corrrespongui.
Lleida, 30 de juliol de
d 2014
El síndic de greugess
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT DE QUEIXA
Q
10
0/14
Un estu
udiant de l’Institut Naccional d’Ed
ducació Físicca (INEFC) de Lleida va presenta
ar una
queixa a la Sindicatura de Greuges,
G
en
n què manifestava que havia rebbut una resposta
inadequ
uada del proofessor i l’ha
avia fet foraa d’una classse pràctica de
d l’ensenyaament.
ACTUA
ACIONS
El Sínddic va rebre a l’estudian
nt, al coordinnador del grrau en Cièn
ncies de l’Acctivitat Físicca i de
l’Esportt i al directorr del Departaament d’Espoorts i Rendim
ment i els va sol·licitar unn informe.
Despréss de rebre l’innforme va diictar la resoluució següentt,
RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
S
Un estuudiant de l’IInstitut Naciional d’Eduucació Físicaa de Catalun
nya-Lleida ((INEFC-Lleida) va
manifesstar a la Sinddicatura de Greuges
G
que a l’accedir a una classe pràctica
p
que havia de reaalitzarse la pisscina de les instal·lacion
ns esportives del centre, es
e va donar compte
c
de qquè havia obllidat el
barret i les ulleres dee natació quee s’exigeixenn per realitzaar la pràctica programadaa.
Va pregguntar-li al professor
p
si sabia on poddia trobar un
n barret i un
nes ulleres, i el professo
or li va
responddre en aquestts termes: «¿
¿Me ves con cara de ressolverle los problemas
p
a la gente?» i es va
baixar eels pantalonss dient «¿ves que tengo aalgún gorro o algunas ga
afas por aquuí?» i es va pujar
p
la
samarreeta dient el mateix.
m
L’intereessat va busccar un barrett i unes ullerres i un cop les va trobarr, en un pareell de minutss, li va
comuniccar al professsor que ja lees havia trobaat i li va reprrovar la seuaa conducta, i tot seguit vaa rebre
una conntestació desppectiva del professor.
Al rebree aquesta ressposta l’estud
diant es va doonar mitja vo
olta per anarr a dutxar-se i abans d’iniiciar la
pràcticaa, va fer un gest
g aixecant la ma com ddient: «no vu
ull discutir»; el professorr va considerrar que
feia un ggest despectiiu, i el va exp
pulsar de la ppràctica.
L’estudiant opinavaa que no hav
via donat mootius per a l’eexpulsió i vaa decidir rom
mandre a la piscina
p
perquè, a més, l’exxpulsió supossava una seggona falta d’assistència
d
a l’assignatuura que, seg
gons el
professoor, suposava suspendre una
u part de l’aavaluació.
Davant la negativa de
d l’estudian
nt a abandonaar el recinte de
d la piscinaa, el professoor va deixar sols
s als
alumness que havien de realitzar la pràctica.
Tant l’eestudiant inteeressat en aq
questa queixxa com els altres
a
estudiaants que estaaven presentss en la
pràcticaa van presenttar una reclamació a la ccoordinador del
d Grau en Ciències de l’Activitat Física
F
i
de l’Espport i al dirrector del Departament
D
d’Esports i Rendiment. Els estudiaants van rebre una
respostaa del directorr del Departaament, però l’interessat no la va con
nsiderar satissfactòria, perrquè es
va limittar a exposar les dificultaats per a què ppogués prosp
perar la reclaamació, i en cas de fer-ho
o, a les
dificultaats que podriia tenir amb el
e professor.
L’estudiant finalitzaa el seu escriit, fent esmeent de la inju
ustícia que, segons
s
ell, vva rebre de part
p del
professoor, el menysppreu constan
nt que maniffesta respectee als estudiaants i el perjuudici que li suposa
suspenddre l’assignattura.
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TUACIONS
II. ACT
a) He m
mantingut unna entrevistaa amb l’estuddiant interessat, que es va
v ratificar een els fets i em va
lliura unna còpia de l’escrit
l
que va
v presentar aal cap del Deepartament i a la coordinnadora del Grrau, en
què expposava els fetts ja referits a l’apartat annterior i signats per 16 estudiants méss.
b) Vaigg enviar escriit per correu
u electrònic a la coordinaador del Grau
u i al cap dell Departamen
nt, a la
vista de les dades exxposades per l’interessat en què deia:
«crec que, per taal de garantir el dret a reebre un tractte correcte ta
ant els estuddiants en parrticular
com els ciutadanns en genera
al, el directoor de Deparrtament i la coordinadorra de grau han
h de
realiitzar les acttuacions opo
ortunes per conèixer l’a
abast i la realitat
r
dels fets denuncciats i,
adopptar les decissions congruents amb elss fets produïtts.
Per tot això, us recomano que
q realitzeuu les actuacio
ons encamin
nades a l’escclariment deels fets,
amb l’audiència necessària al
a professor i als testimon
nis que pugu
uin haver- hi..
Així mateix, us sool·licito que m’informeu de les actuaccions que es realitzen».
c) En rresposta a laa recomanacció formuladda, vam reb
bre a la Sin
ndicatura unn informe so
obre la
reclamaació interpossada per l’estudiant interressat i que signava el director
d
de ll’INEFC Lleeida, al
de la Junta Directiva
qual s’aafegia una rellació de les «Actuacions
«
D
dell centre».
d) Pel qque fa a l’infforme sobre la
l reclamacióó el text és ell següent:
“En relació a la reclamació s’han
s
realitzzat les següen
nts actuacion
ns:
diant reclamaant ________
__.
1. Entrevista amb l’estud
________.
2. Entrevista amb el proffessor objectee de la reclamació Dr. __
g
d’ estuudiants sign
nants de la reclamacióó interposad
da per
3. Entrevista amb un grup
________ el dia 4 de No
ovembre de 22014.
S’expposen els seggüents fets:
1. L’estudiant _____ es reafirma
r
en tot el que exposa en la
l reclamaciió. Explica que al
nar de que noo portava les ulleres ni el
e casquet dee bany per a poder
arrribar a classe es va adon
fer la classe i que
q al deman
nar-li al profe
fessor on en podria
p
troba
ar un, aquest li respon dee forma
groollera, abaixxant-se els pa
antalons i aiixecant-se la
a samarreta. Quan tornaa després de trobar
el m
material quee li feia falta,, l’estudiant s’atansa al professor
p
per a comunicaar-li que ja està
e en
disp
sposició de fer
f la pràcttica i li reccrimina la seva
s
actitud. Després dd’això s’iniciia una
disscussió entre el professorr i l’estudiannt fins que aq
quest últim es
e gira i marrxa cap a la dutxa,
fennt un gest am
mb la ma per a parar la diiscussió (l’esstudiant desccriu el gest ccom “no vull seguir
disscutint”). Enn aquest moment el prof
ofessor li demana que abandoni
a
la classe, fet al que
l’esstudiant es nega al con
nsiderar quee no hi ha cap
c motiu que
q ho justiffiqui. El pro
ofessor
com
munica a la resta d’estu
udiants que ffins que ___
_____ no ab
bandoni la ppiscina no in
niciarà
novvament la seessió. De forrma paral·leela demana que
q no es tingui presa een considera
ació la
faltta d’assistènncia a la pràcctica en la quue es donen els
e fets expossats.
2. El professoor Dr. ____
____ es reaafirma en la
l seva possició i decllara haver actuat
corrrectament. exposa
e
que l’estudiant
l
__
_________ ess presenta ell dia 4 de Noovembre de 2014
2
a
reaalitzar la prààctica de l’asssignatura T
Teoria de l’E
Entrenament III sense el material neccessari
(seense ulleres i casquet dee bany quann la pràctica
a es realitza
a a la piscinna). L’estud
diant li
dem
mana al proffessor si disp
posa del maaterial que ha
a oblidat i sense el que no pot realiitzar la
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prààctica. El prrofessor li diu
d que ell no porta a sobre aqueest material, però que si
s s’ha
preeocupat de portar
p
tot el que a ell lii resulta neccessari per a poder imppartir la classse i li
moostra la seva roba esportiiva i el seu baanyador. L’eestudiant surrt de la piscinna per a buscar les
ulleeres i el cassquet i que quan
q
ho acoonsegueix torrna a entrarr en la classse i li comun
nica al
proofessor que ja
j disposa del
d material. El professorr recrimina a l’estudiannt la deixadeesa i la
maanca de previisió. Durant la conversa l’estudiant es
e gira per dirigir-se
d
capp a la dutxa fent
f un
gesst amb la maa que el proffessor interprreta com un menyspreu. Davant els ffets, el profeessor li
dem
mana a l’esstudiant quee abandoni lla classe, ind
dicació que l’estudiant rrebutja. Davvant la
neggativa de l’estudiant, el professos
p
atuura la sessió
ó i comunica a la resta dd’estudiants que
q no
s’inniciarà la prràctica fins que
q no es coompleixi la seva
s
indicacció. Els estuddiants surten
n de la
pisscina i seuenn en els lateerals de la mateixa, sense que ___
________ abbandoni la classe.
Daavant l’actituud dels estudiiants, el proffessor suspèn
n la sessió.
3. Es convoquuen un total de set (7) estudiants per
p a una entrevista.
e
A
Assisteixen trres (3)
estuudiants que manifesten tots ells no haver vist directament
d
el gest per ppart del pro
ofessor
d’aabaixar-se els pantalonss i manifesteen opinions diverses reespecte els ffets i no es posen
d’aacord en la consideració
c
de si hi ha m
motiu o no peer expulsar a l’estudiant de la sessió.
Conclusions:
ap cas que el professoor tingués un
u gest
1. Els estudiannts entrevisttats no obseerven en ca
nversa amb l’estudiant i cap d’ells va
v ser testimooni directe del
d que
reccriminable enn la seva con
decclara el reclaamant.
2. El reclamannt reconeix el fet de qque va preseentar-se en la pràctica sense el material
neccessari per a realitzar-lla, fet que eel professorr li reclama en el que entenem com una
corrrecta actuacció per part del
d professorr.
3. Pel que relaaten els testim
monis, i recooneix l’estud
diant, en un moment
m
de laa conversa existeix
e
un gest que el professor
p
i un
n dels testim
monis interpreeten com de manca de reespecte, enca
ara que
enttenem que noo va ser la in
ntenció de l’eestudiant.
4. Entenem quue l’actuació de l’estudiannt de no sorttir de la classse quan el pprofessor li demana
d
no és una actuació correctta i motiva uun enfrontam
ment del que surt perjudiicat tant ell com
c
la
ressta de compaanys.
5. Entenem quue el professo
or Dr. __________ està en
e el seu dret d’expulsarr un estudian
nt de la
sevva aula en el moment en el
e que considdera que ha existit una manca
m
de resppecte cap a la
l seva
auttoritat.
6. Identifiquem
m clarament un problemaa en l’assign
natura Teoria
a de l’Entrennament III generat
g
perr l’enrarimennt de la relacció entre el pprofessor Drr. _______ i els estudiantts de l’assign
natura,
enrrariment quee porta a mag
gnificar els ccomportamen
nts per ambd
dues parts.
7. Considerem
m que, sense que vagi en pperjudici dee les reclama
acions que l’’estudiant __
______
i
am
mb posteriorritat als fets, la seva actu
uació no va estar correccta per
haggués pogut interposar
doss motius fonnamentals: es presenta en una prràctica sense el materiial necessarri i no
abaandona la claasse quan ell professor li demana.
Resoolem que el professor
p
Dr. ________ oobservant qu
ue l’estudian
nt ____________ no va prreveure
el m
material neceessari per a realitzar la pràctica i interpretant
i
en un gest de l’estudiant una
mancca de respeecte, li dema
ana a l’estuudiant que abandoni la
a sessió en una actuació que
conssiderem justifficada. I quee no dona a lloc la recla
amació que els
e estudiants
ts fan sobre que
q no

35

se’lss prengui enn consideracció la falta dd’assistència
a a la pràcttica, donat qque tots ellss sense
exceppció van deccidir recolzarr la posició ddel seu comp
pany.
Voleem també maanifestar con
n a equip direectiu de l’ IN
NEFC Centrre de Lleida, el nostre ma
alestar
frontt el que coonsiderem siituacions irrregulars i no
n desitjablees i que reaafirmem el nostre
comppromís de trreballar cap al respecte dde les person
nes i la dignificació de la nostra pro
ofessió.
Tanm
mateix manif
ifestem el no
ostre ferm ccompromís de
d treballar en la milloora de la siituació
geneerada al voltaant de l’assig
gnatura Teooria de l’Entrrenament III,
I, per tal de ggarantir la qualitat
q
dels estudis que oferim i la normalitat
n
een la relació entre les peersones de laa nostra com
munitat
educcativa.
Per a que en queedi constància, elaborem
m aquest info
orme per a donar a conèiixer els fets a totes
aqueelles instànciies que així ens
e ho reclam
men”.
e) En reeferència am
mb les actuaciions de la Juunta Directivaa del Centre han estat less següents:
“Hem
m pres mesuures al respeecte d’aquestt fet, realitza
ant un escrit a tot el perssonal docentt i PAS
recordant l’absoolut comprom
mís amb el rrespecte entree tots els coll·lectius. Un ffet que a Lleeida és
un siigne d’identiitat. El respeecte i la no ddiscriminació
ó com a trets identificadoors d’una insstitució
públlica en el cam
mp de la form
mació.
També hem escrrit i parlat am
mb els estuddiants per eviitar fets que puguin fer eenrarir el cliima de
conccòrdia al cenntre.
Finaalment s’ha parlat
p
amb ells implicats pperquè, tot i que hi ha pu
unts de vista diferents, aq
questes
i comentariss que no són del tot
situaacions es resoolguin pels camins
c
adequuats evitant afirmacions
a
correectes i que poden afectarr a tercers o a col·lectius”.

III. CON
NSIDERACIIONS
Un cop practicades les
l actuacion
ns detallades a l’apartat precedent
p
com
m a síndic coonsidero:
Primer. Que per paart dels òrgaans de goveern de l’INE
EFC Lleida s’ha compleert la recom
manació
ura per a quèè es realitzesssin les actuaccions encam
minades a aclaarir els
formulaada per aquessta Sindicatu
fets.
Segon. Que les connclusions a que s’arribaa en l’apartaat “Actuacio
ons de la Juunta Directiiva del
centre”, després de les entrevisttes realitzadees, s’ha de considerar
c
co
om a correctees en la messura de
què si bé reprova a l’estudian
nt la seua cconducta de no acatar l’ordre
l
d’exp
xpulsió donaada pel
professoor i el recolzzament a aqu
uesta conduccta per part d’altres estu
udiants, tambbé manifesta el seu
C-Lleida el “ferm
malestarr per la situuació produïïda, i declarra, com a eq
quip directiu
u de l’INEFC
comprom
mís de trebaallar en la miillora de la ssituació geneerada al volttant de l’assiignatura Teo
oria de
l’entrennament III, peer tal de garantir la quallitat dels estu
udis que oferrim i la norm
malitat en la relació
r
entre less persones de
d la nostra comunitat
c
edu
ducativa”.
En resuum, i amb referència
r
esspecífica a aquesta asssignatura, ha de normal
alitzar-se la relació
r
professoor/alumnes i,
i en el sup
pòsit no dessitjable què suggereixen
n conflictes futurs, els òrgans
competeents per viggilar que aqu
uestes relaciions es deseenvolupin d’acord amb ll’exigible reespecte
recíprocc, haurien d’iintervenir, fins i tot si esccau, aplicantt les normes disciplinàries
d
s.
Tercer. Evidentment la via correecta, recomannable i a la qual
q m’adherreixo totalmeent com a sín
ndic és
la que aapareix en l’apartat de l’informe quee va remetre l’INEFC-Lleida sobre lees actuacions de la
Junta Directiva del centre.
c
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El respeecte i la no discriminació
d
ó en les relaccions entre tots
t els col·leectius del ceentre és l’exiigència
comú i qque, per tantt, tots han de respectar-laa. Els conflicttes que pugu
uin sorgir hann de resoldree’s dins
d’aquesst respecte exxigible i imp
prescindible per al funcio
onament norrmal de l’acttivitat de quaalsevol
centre ddocent.
Per tot aaixò,

RESOL
LC
1r. Connsiderar que les recoman
nacions form
mulades per aquesta
a
Sind
dicatura sobrre les actuaccions a
practicaar per l’INEF
FC-Lleida al sol·licitar-li el seu inform
me s’han com
mplit.
2n. Recomanar així mateix la vigilància del compliment per part de tots
t els col·leectius impliccats del
recíprocc deure de respecte mutu,, en la línia dde les actuaciions ja realitzades per la Junta Directtiva.
3r. En eel supòsit dee què sorgisssin conductees contraries al deure dee respecte, aqquestes haurrien de
perseguuir-se, exigintt les possiblees responsabiilitats discipllinàries.
Aquestaa resolució s’han
s
de notiificar a la peersona intereessada, al director de l’IINEFC Lleid
da, i al
rector per al seu conneixement.

Lleida, 22 de gener de 2015
El síndiic
Javier A
Aquilué Ortizz
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3.2. A
ALTRES EXPEDIE
E
ENTS
EXPED
DIENT NQ
Q 1/2014
Una meembre del PAS
P
va dem
manar inform
mació a la Sindicatura
S
perquè dessprés de dem
manar
particip
par en unes estades de treball univversitari a l’’estranger, la
l Gerènciaa no li va concedir
l’autoriització.
Finalmeent, se li va autoritzar
a
l’esstada.

RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
______________, meembre del Personal
P
d’A
Administració
ó i Serveis (PAS)
(
de la UdL, va po
osar en
coneixeement d’aqueesta Sindicattura que es vva dirigir al gerent, l’11 de febrer dde 2014, perr a què
signés ll’autoritzacióó per particip
par a les “Sttaff weeks” de la Univerrsitat Haagaa-Helia de Ciiències
aplicadees de Helsinkki, i a la seuaa sol·licitud aacompanyav
va la documen
ntació adientt.
Amb daata 28 de febrer
f
de 20
014 va rebree una comu
unicació de la Gerènciaa en la qual se li
manifesstava que la participació
ó referida “nno s’adequavva a la finalitat de les eestades del PAS a
altres U
Universitats”
”, però que po
odia remetree un informe a la Gerència “detallant aquelles qüeestions
concretees que treballareu o teniiu intenció dde treballar a Hèlsinki, quines millore
res suposaran
n en la
vostra ggestió diàriaa al Departam
ment i quinees tasques i funcions
f
us comprometeeu a millorarr o per
tant a im
mplementar al
a vostre llocc de treball ddesprés de l’eestada a Hèllsinki”.
Al rebre aquesta coomunicació, la interessaada va preseentar, amb data
d
3 de ma
març, un escrrit a la
Gerènciia, raonant laa procedènciia de l’autorrització sol·llicitada i va posar els feets en coneix
xement
d’aquessta Sindicaturra.
Abril la Gerèència va comu
unicar a la innteressada qu
ue:
El 4 d’A
“AUT
TORITZO la participació
ó Sra. _____________, a la Interna
acional Stafff Week 2014
4, a la
Univeersitat HAAG
GA-HELIA dee Ciències applicades de Hèlsinki
H
(Fin
nlàndia), conndicionada a:
a
a) Quue en el term
mini d’un mees des de laa tornada dee la seva estada, presentti l’informe que la
mateixxa interessaada posa de manifest, reeferent a less tasques qu
ue haurà aprrès durant la
l seva
estadaa a la Univerrsitat HAAG
GA-HELIA dee Hèlsinki (F
Finlàndia).
b) Quue en el term
mini de sis mesos des de la tornada de
d la seva esstada, presennti un inform
me amb
les acccions que ha
h d’implementar en el seu lloc de treball i que hagin supposat una veeritable
millorra en la quaalitat del servvei que des dde la Secrettaria de Ciru
urgia s’ofereeix. Aquest in
nforme
hauràà de portar el vistiplau deel Director ddel Departam
ment.”
II. ACT
TUACIONS
Com a ssíndic he exaaminat la doccumentació aaportada per la interessad
da i he mantinngut una enttrevista
amb ellaa.
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RESOL
LUCIÓ
Atès quue s’ha conceedit l’autorittzació instadaa, no consid
dero proceden
nt realitzar ccap actuació;; sense
perjudicci que, si am
mb ocasió de
d l’avaluacióó del complliment de lees condicionns de l’autorrització
atorgadaa sorgissin discrepàncies
d
s, la interesssada podria acudir de no
ou a aquestaa Sindicaturaa si ho
estimés procedent per a la defensa dels seus drets.
d 2014
Lleida, 225 de març de
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 2/ 2014
Una meembre del PAS
P
va tram
metre un coorreu electrrònic a la Siindicatura een què dem
manava
una enttrevista amb
b el síndic per parlar soobre la seua baixa i les recomanacio
r
ons mèdiques que
havia reebut.
Despréss de l’intercaanvi de variss correus ele ctrònics i qu
ue la entrevissta finalmennt no es va portar a
terme peer indisposicció de la interressada, el sííndic va emeetre el docum
ment següent,,

FAIG C
CONSTAR
Que exaaminats els darrers
d
correeus electròniics rebuts dee la Sra. ___
_______ i dee la Gerènciaa de la
Universsitat, vaig accordar conveertir l’Expeddient de “no
o queixa” 2//2014 en Exp
xpedient de queixa
4/2014.

Lleida, 8 d’abril de 2014
2
El síndic de greugess
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 3/ 2014
Una fun
ncionària del PAS es va
v adreçar a la Sindicattura perquèè consideravva que hi ha
avia es
desiguaaltats maniffestes entre el PAS fun
ncionari i el PAS Laborral i demannava passarr tot el
col·lectiiu a PAS Laaboral.

ACTUA
ACIONS
El síndiic després de
d mantenir una entrevissta amb la interessada, es va citar amb la cap
p de la
Direccióó d’Economiia i Personal, amb la capp del Servei de
d Personal i amb la cap del Servei de
d PAS
de la UddL.
Despréss de revisar laa informació
ó i els inform
mes elaborats,, el síndic vaa dictar la ressolució següeent,
LUCIÓ
RESOL
ECEDENTS
I. ANTE
A) Una funcionària del personall d’administrració i serveis (PAS) de la Universitaat de Lleida (UdL)
va trameetre un escrit el 27 de maarç de 2014, en el qual amb
a
ocasió de la informac
ació rebuda per
p part
de la Juunta del PAS
S-Funcionarii sobre l’elabboració del II Pla d’Igu
ualtat entre D
Dones i Hom
mes va
manifesstar la seua soorpresa “si tenim
t
en com
mpte les desig
gualtats que venim patintt i arrossega
ant, des
de fa annys, el col·lecctiu PAS-F, superen
s
en esscreix les arg
gumentades en aquest esscrit”.
A l’escrrit, la interesssada consideerava que le s desigualtatts existents entre
e
el PASS Laboral i ell PASFuncionnari són supeeriors a les existents
e
entrre dones i ho
omes a què es
e referia el document ellaborat
per la JJunta PAS-F
F i per això sol·licitava “que em deeixi exposar la meua oppinió, preocu
upació,
indignació i manifesstar l’autèntiica desigualttat en altres àmbits”.
à
B) Despprés de tenirr una entrev
vista amb laa interessadaa vam convenir que preesentaria un
n escrit
concretaant el fonament de les deesigualtats deenunciades.
C) Mitjaançant un esscrit de 19 de
d maig, dem
manava que la
l Sindicaturra elaborés ““un estudi rigorós”
per fer una valoraciió de les differències en el tracte PA
AS-L/ PAS-F
F, i manifesttava la seua oberta
disconfoormitat amb la situació existent, sennse que li seervís la “frasse feta” de qquè els labo
orals es
regeixinn per una alttra legislació
ó i fins i tott incloïa la proposta:
p
“jo
o li proposoo que ens pa
assin a
laboralss de manera progressiva.. Perquè no??”.
Els puntt en què es concretaven
c
les desigualttats més sign
nificatives, seegons la inteeressada, s’in
ncloïen
en un doocument annnex i es referiien a les qüeestions següents:
1. A
Accés a la UddL en qualitaat de personaal funcionari i accés en qu
ualitat de perrsonal laboraal.
2. Q
Quantificacióó dels trienniss a percebre segons es peertanyi al col·lectiu funciionarial o lab
boral.
3. P
Pagues extress: El col·lecttiu laboral téé dret a tres pagues extres a l’any, ssi bé en l’acttualitat
teenen les paguues reduïdes..
4. Juubilacions: Els
E laborals tenen la poossibilitat de prejubilar-se als 60 anyys amb tot el
e sou.
A
Abans havienn treballar un
n mes l’any i en el momen
nt actual “un
ns dos o tres mesos l’any”.
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5. G
Gratificacionss: Els laboralls perceben uuna gratificació per jubilaació de 6.0000 €.

II. ACT
TUACIONS PRÀCTICAD
P
DES
A) A paart de l’entrevvista amb la interessada ss’han realitzaat les actuaciions següentts:
- Una sol·licitud d’inform
mació a la Geerència de laa UdL que vaa remetre unn informe em
mès per
l’’Assessoria Jurídica
J
que s’ha incorpoorat a l’exped
dient.
- Una entrevissta amb l’Asssessoria Juríídica.
- Dues entrevistes amb el Servei de Peersonal.
n
apllicable, substtancialment
B) He cconsultat la normativa
-ll’Estatut bàssic de l’empleeat públic, approvat per Llei
L 7/2007, de
d 12 d’abrill,
- el Decret leggislatiu 1/19
997, de 31 d’’octubre, pel qual s’aprov
va el text reffós de textoss legals
vigent en mattèria de funciió pública dee Catalunya,
u 1/1995, de 224 de març, pel qual s’ap
prova el textt refós de la Llei
L de
- el Reial decrret legislatiu
l’’Estatut dels treballadors,
- el VI Conveeni col·lectiu del PAS-Labboral subscrrit per les un
niversitats púúbliques catalanes enntre les que es troba la UdL-,
U
i aproovat pel Consell de Goveern (Acord 2205/2013, dee 24 de
juuliol i Acordd 256/2013 de
d 30 d’octuubre) i pel Consell
C
Social, mitjançannt Acord de 26 de
juuliol de 20133 i Acord de 28 d’octubree de 2013.
P
Posteriormentt, existeixen modificacioons de l’articu
ulat aprovatss pel Conselll de Govern (Acord
(
229, de 29 d’ooctubre i l’A
Acord 61/201 5, de 25 de març),
m
així com pel Conssell Social dee 18 de
ddesembre de 2014 i el 24
4 d’abril de 2015. Les versions
v
a less quals he tin
ingut accés figuren
f
coom a “pendeents de revisiió per l’auto ritat laborall i de publica
ació al DOGC
C”)
- el Reial deccret llei 20/2
2012, de 13 de juliol, peer garantir l’estabilitat ppressupostàrria i de
fooment de la competitivita
c
at,
- la Llei 27/20011, d’1 d’ag
gost, sobre aactualització
ó, adequació i modernitzaació del sisteema de
SSeguretat Soccial,
- la Llei 3/20112, de 6 de ju
uliol de mesuures urgents per
p a la refo
orma del merrcat laboral.
NSIDERACIIONS
III. CON
A) La qqüestió que s’’ha plantejat en aquest exxpedient es refereix
r
a les desigualtatss existents en
ntre les
condicioons de treballl establertes per al PAS: el funcionarriat sotmès al
a règim de ddret administtratiu i
el persoonal laboral sotmès al rèègim de dreet laboral i, a més d’aqu
uesta desiguaaltat global, també
desigualtats concretees que ja han
n estat relacioonades a l’ap
partat I, puntt C.
xistents entree el personaal al servei de les
B) Ambb referència a la dualitaat de règimss jurídics ex
adminisstracions púbbliques, en general, i de les univ
versitats púb
bliques, en particular, he de
manifesstar el següennt:
1. La dualitat de
d règims –ffuncionarial i laboral- deel personal al
a servei de lles administrracions
púbbliques es vaa introduir a la
l Llei 109/11963 de Basees dels funcio
onaris civils de l’Estat (B
Base I).
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Am
mb el desenvvolupament d’aquesta
d
Baase, l’article 7 del Decreet 315/1964, de 7 de feb
brer, va
estaablir que “sóón treballado
ors al servei de l’adminisstració civil els
e contractaats per aquestta amb
aquuest caràcter, d’acord am
mb la legislacció laboral, que
q els serà plenament
p
applicable. En tot
t cas,
l’addmissió de treballadorss al servei de l’admin
nistració civ
vil haurà dd’estar autorritzada
regglamentàriam
ment”.
2. Aquesta adm
missió legal de l’existènncia de perso
onal laboral al servei de l’administraació ha
tinggut una conntinuïtat legiislativa, fonnamentalment contingudaa, a nivell eestatal, en la
l Llei
30//1984, de 2 d’agost, de mesures
m
per a la reformaa de la funció pública, eespecialmentt, en el
seuu article 15; la Llei 23/1
198, de 28 dde juliol, de reforma de la citada annteriorment Llei
L de
meesures compllementàries, per la Llei 442/1994, de 31
3 de desem
mbre i, a niveell de Catalun
nya, el
Reiial decret leggislatiu, 1/19
997, de 31 d’ooctubre.
El pas importannt es dona am
mb l’Estatutt bàsic de l’eempleat públlic, aprovat pper Llei 7/20
007, de
12 d’abril, quue modificatt, en sentit restrictiu dels
d
drets, per
p la “Norrmativa antticrisi”
connstitueix el text
t
legal vigent que coonsagra la du
ualitat dels règims
r
jurídiics del perso
onal al
serrvei de les addministracion
ns públiques,, aplicable a les universitats públiquess.
Al personal laboral
l
li resulta apliccable la normativa lab
boral i el cconveni coll·lectiu
(suubstancialmennt Real decrret legislatiuu 1/1995, dee 24 de marçç, que aprovva el text reefós de
l’E
Estatut dels Treballadorss, VI Conveeni de les universitats
u
publiques dde Catalunyaa i les
retaallades tambbé establertess per la “Norm
mativa anticrrisi”.
Tam
mbé s’ha de tenir en com
mpte, en matèèria de segurretat social, aplicable
a
no ttan sols al peersonal
labboral, sinó taambé al perssonal funcionnari, la Llei 27/2011, d’’1 d’agost, ssobre actualiització,
adeequació i moodernització del
d sistema dde la Segurettat Social.
3. La conseqüèència que s’o
obté de la lecctura de la no
ormativa mencionada és que l’Estatu
ut bàsic
de l’empleat púúblic vigent recull com a resultat d’u
una evolució
ó legislativa iiniciada al 1963
1
la
duaalitat de perssonal al serveei de les adm
ministracionss públiques i, en concret,, de les univeersitats
púbbliques, a less quals els resulta aplicabble (article 2..1).
Perr això, la duualitat de règ
gims jurídics resultants téé un suport legal (articlees 1, 7, 9, 10, 11 i
altrres) i l’existèència dels do
os col·lectius a la UdL estta ajustat a aquesta legaliitat.
La propposta realitzzada per la interessada a que s’ha fet referènccia literal enn l’apartat 3.
3 dels
ANTEC
CEDENTS d’aquesta
d
ressolució, en el sentit de què, de maanera progreessiva, es passi al
funcionariat a persoonal laboral, resulta juríídicament in
nviable per a la UdL. Aqquesta possiibilitat,
encara qque hipotèticcament tingu
ués un suportt majoritari, no
n pot realitzzar-se a la U
UdL perquè exigeix
e
una novva llei que aixxí ho permettés. I és obvii que les univ
versitats no poden
p
dictarr normes juríídiques
amb vaalor de llei. Per tant, no
n procedeixx realitzar cap
c proposta en el senntit afirmat per la
interessada.
uguin examiinar-se els su
upòsits
Ara bé, que no puggui realitzar-se l’assimilaació no impeedeix que pu
concretss de desigualltat als quals al·ludeix la interessada en el seu esccrit. A aquestt examen es dedica
la consideració següüent:
C) 1. “A
Accés a la UdL
Ud en qualittat de funcioonariat i accéés en qualita
at de personaal laboral”
En aqueest tema ha de
d tenir-se en
n compte quue l’Estatut bàsic
b
de l’em
mpleat públic en el Capíto
ol I del
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Títol IV
V (articles deel 55 al 61) unes
u
normes sobre l’accéés a l’ocupacció pública qque són comu
unes al
personaal funcionari i laboral.
Les univversitats púbbliques, com les administtracions públliques i els organismes
o
i entitats a less quals
s’aplicaa l’Estatut bààsic de l’emp
pleat públic “selecciona
aran al seu personal
p
funncionari i laboral”
mitjançaant procedim
ments garanteeixin els prinncipis constiitucionals d’igualtat, mèèrit i capacitaat, així
com els següents:
Publicitat de les
l convocatòries i de less seues basess,
a) P
b) T
Transparènciaa,
c) Im
mparcialitat i professionaalitat dels meembres dels òrgans
ò
de sellecció,
d) Inndependència i discrecion
nalitat tècnicca en l’actuacció dels òrgaans de seleccció,
e) A
Adequació enntre el contin
ngut dels proccessos selecttius i les funccions o tasquues a desenvo
olupar,
f) A
Agilitat, sens perjudici de l’objectivitaat en els proccessos de seleecció (articlee 55).
Els proccessos selectius han de teenir caràcter obert i garan
ntir la lliure concurrència
c
a, sens perjud
dici del
què s’esstableix per a la promocció interna i de les mesu
ures de discrriminació poositiva previsstes en
relació aamb les persones amb disscapacitat.
Igualmeent, els òrganns de selecció deuen vetllla pel complliment del prrincipi d’iguaaltat d’oporttunitats
entre sexes (article 61.1).
6
Les norrmes concreetes dels pro
ocediments dde selecció es desenvollupen, en foorma comú per al
personaal funcionari i el personal laboral en eels apartats 2, 3, 4 i 5 del mateix articlle 61.
La diferrència existeent entre els sistemes sele
lectius de fun
ncionaris i de
d personal llaboral es recull en
els aparrtats 6 i 7 del mateix articcle.
a) E
Els sistemes selectius
s
de funcionaris ssón els d’oposició i conccurs oposicióó. Només en
n virtut
dde llei podràà aplicar-se, amb caràctter excepcion
nal, el sistem
ma de conccurs que con
nsistirà
úúnicament en la valoració de mèrits.
Els sistemes selectius deel personal llaboral fixe seran els d’oposició,
d
cconcurs opossició o
b) E
cooncurs de vaaloració de mèrits.
m
Com poot observar-se, la diferènccia existent éés que, en el cas dels fun
ncionaris, el ssistema de concurs
mitjançaant la valoració dels mèrits té caràcteer excepcionaal i necessitaa una llei quee l’autoritzi.
En el caas del personnal laboral fiixe el sistem
ma de concurrs de mèrits és
é un sistem
ma alternatiu que es
configurra en peu d’iigualtat amb el sistema dd’oposició i concurs
c
oposició.
Aquestaa diferència és objectivaament certa i pot ser com
mpartida o no
n compartidda, però en relació
amb ellaa deuen fer-sse les reflexio
ons següentss:
É
És la Llei quii estableix laa diferència i per tant l’acctuació d’un
na universitatt pública quee ajusti
la seua actuacció a la lleei no podriaa fonamentaar cap retreet per part meua, perq
què les
adm
ministracionss públiques en general
al i les uniiversitats pú
úbliques en particulars estan,
connstitucionalm
ment, sotmesses a la Lllei i la seu
ua actuació de conform
mitat amb aq
questa,
òbvviament, no es
e poden fon
namentar queeixes davant la Sindicaturra.
S
Si es consideerés que la diferència
d
leggalment estaablerta és injjusta seria ne
necessari can
nviar la
Lleei, i aquesta decisió, resu
ulta innecesssari recordar-lo, no em correspon
c
ni com a síndiic, ni a
les universitats,, ni a cap altrre poder púbblic que no siigui el parlam
mentari.
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U
Una altra qüeestió diferentt és el cóm s ’apliquen elss sistemes seelectius, tant en relació amb
a
els
funncionariat coom amb el personal laaboral, perq
què si algun
na persona, física o ju
urídica
inteeressada connsidera que en algun prrocés selectiu concret no
n s’han resspectat les normes
n
apllicables i s’hha produït un
na lesió en eels drets o in
nteressos d’aalgun membbre de la com
munitat
uniiversitària sii es podrà accudir a la S
Sindicatura de
d Greuges, sens perjudiici d’interposar els
reccursos que enn dret resultin
n procedentss.
F
Finalment, éss necessari precisar quee les normees de l’Estatut bàsic dee l’empleat públic
refe
ferents a l’aaccés a l’em
mpleat públicc aplicabless ant al perrsonal funcioonari com laboral
l
connstitueixen “ius
“
cogens”
”, és a dir, dret necessaari que deu ser respectat
at en l’elaboració i
apllicació dels convenis
c
coll·lectius que,, indubtablem
ment, poden establir norm
mes convenccionals
regguladores dell procés seleectiu del perssonal laborall, amb respeccte a les norm
rmes sobre seelecció
estaablertes en laa Llei.
En resum
m:



L
Les diferènccies existentts sobre elss procedimeents selectiu
us d’origen legal han de ser
rrespectats i, com
c
a síndicc, no puc atenndre les queiixes sobre el contingut dee la Llei.
E
Es poden presentar queeixes a aqueesta Sindicaatura sobre els procedim
ments concrrets de
sselecció si no se respecteen els precepptes aplicablles i es lesion
nen els dretss de qualsevol dels
m
membres de la comunitatt universitàriia,.

2. “Triiennis”
L’exam
men d’aquestt concepte retributiu pporta a la conclusió de
d què, certtament, exissteixen
diferènccies segons es
e pertanyi all PAS funcioonariat o al PAS laboral.
Veiem, en primer llooc, quines só
ón les diferènncies en la seeua quantificació per l’anny 2015.
En el supòsitt del PAS fu
uncionariat lles dades a considerar pel
p que fa a jornades a temps
a) E
coomplet són els
e següents:
U trienni meensual
Un

a
un trienni en paga extra

imporrt anual d’un trienni
t

Grupp A1

42,65 €

26,31
2
€

564,42 €

Grupp A2

34,77 €

25,35
2
€

467,94 €

Grupp C1

26,31 €

22,73
2
€

361,18 €

Grupp C2

17,90 €

17,73 €

250,26 €

Grupp E

13,47 €

13,47 €

188,58 €

L’im
mport total anual
a
de trieennis corressponent a caada grup resulta de sum
mar el resulltat de
multtiplicar l’impport mensuaal del triennni per dotze mensualitatts i el resulltat de multtiplicar
l’impport dels trieennis corresponents a les pagues extrees per dues mensualitats.
m
b) E
En el supòsit del PAS labo
oral les dadees a consideraar son les seg
güents:
U trienni meensual
Un

import anu
ual d’un trienn
ni

Grupp I

55,49 €

776,86
7
€

Grupp II

46,41 €

649,74
6
€

Grupp III

46,41 €

649,74
6
€

Grupp IV

46,41 €

649,74
6
€

L’im
mport total annual d’un trieenni correspoonent a cadaa grup -si bé s’observa quue els grups II,
I III i
IV eestan equiparrats en el con
ncepte remunneratori de triennis- és el resultat de multiplicar per 14
el triienni mensuaal, ja que no existeix dife
ferència entree el trienni corresponent a les dotze pagues
p
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ordinnàries i a les dues extraorrdinàries, quee es meriten en un any.
Des del punt dee vista quan
ntitatiu, conssiderant el concepte
c
retrributiu triennnis aïlladam
ment de
qualssevol altre concepte
c
inteegrant de la retribució to
otal, és evideent que existteix una difeerència
quanntitativa a favvor del PAS Laboral, el ccas més extrrem de la quaal és el que re
resulta de com
mparar
l’impport d’un trrienni anual meritat perr un PAS laboral integ
grat en el gr
grup inferior d ela
classsificació (Gruup IV) que suma
s
649,74 € i el meritaat per un PA
AS funcionarii integra en el
e grup
supeerior de la claassificació (G
Grup A1) quee suma 564,4
42 €.
c) Existeix unaa altra difereencia distintaa de la referrida en l’apartat precedennt i és la forrma de
quanntificar els trriennis quan el PAS funncionari o el laboral en el
e desenvoluupament de la
l seua
carreera professional ascendeiix de grup paassant a integ
grar-se en gru
ups superiorss.
En eel cas del PA
AS funcionaari l’import del trienni es calcula de
d conformittat amb la quantia
q
apliccable a cadaa un dels gru
ups en els qu
quals successsivament ha anat prestannt els seus serveis,
s
menttre que en ell cas del PAS
S laboral la tootalitat dels triennis acreditats se cobbren de confo
ormitat
amb l’import dell trienni correesponent al ggrup superiorr al què hagi accedit.
p
de vistaa purament oobjectiu, quee en la
d) Del que s’hha exposat reesulta evidennt, des d’un punt
uneració pell concepte dee triennis exiisteix una diferència favo
orable al PA
AS laboral.
remu
Ara bé, perquè es
e produeix aquesta
a
diferrència i quin
nes possibilitaats d’actuaciió té la Sindicatura
de G
Greuges en reelació amb aq
quest tema.
La ddiferència és una conseqü
üència de l’aaplicació del règim legal establert perr a la determ
minació
de lees retribucionns del person
nal funcionarri i del person
nal laboral.
Ambb referència al
a personal funcionari
f
enn general, ap
plicable al PA
AS funcionarri en particular, els
triennnis són un concepte
c
rettributiu inclòòs en les rettribucions bààsiques i connsisteixen “een una
quanntitat, que serrà igual per a cada subgrrup a grup dee classificaciió professionnal en el supòsit de
què aaquest no tinngui subgrup, per cada trees anys de seervei” (articlees 22.2 i 23.bb de l’Estatu
ut bàsic
de l’empleat púbblic).
La seeua quantia els determin
na per a cadaa exercici preessupostari laa Llei de preessupostos geenerals
de l’Estat (articlee 21.1 de l’Estatut bàsic dde l’empleat públic).
En reelació amb el
e personal laaboral, l’articcle 27 de l’E
Estatut bàsic estableix quue “les retrib
bucions
del ppersonal labooral es determ
minaran d’accord amb la legislació
l
lab
boral, el connveni col·lecttiu que
siguii aplicable i el contractee de treball, respectant en
e tot cas el que s’establleix en l’artiicle 21
d’aqu
quest Estatutt”. L’articlee 21 citat, amb referèència al perrsonal laborral, estableiix que
“l’inncrement de la massa salarial del ppersonal lab
boral haurà de repercutiir per a l’exercici
presssupostari enn la llei dee pressuposttos correspo
onent i no poden acorrdar-se increements
retribbutius “que globalment suposin
s
un iincrement dee la massa saalarial superiior als límitss fixats
anuaalment en la Llei
L de presssupostos gen erals de l’Esstat per al peersonal.
De ttot això es dedueix quee l’import ddel trienni ell fixa la llei i per al ppersonal labo
oral es
deterrmina d’acorrd amb la no
ormativa labooral, la qual cosa, permett que la seuaa fixació es faci
f per
convveni col·lectiiu, sempre i quan la maassa salarial –la quantia de la qual lla remuneracció per
triennnis forma paart –no s’incrrementi globbalment en quantitat
q
supeerior a l’estab
ablerta en la Llei
L de
presssupostos gennerals de l’Esstat.
A laa UdL la fixació dels triennis
t
s’haa realitzat de
d conformittat amb els criteris legalment
estabblerts, aplicaant al PAS fu
uncionari l’im
mport estableert en la Lleii i al PAS lab
aboral l’estab
blert en
el Coonveni laborral aplicable, la qual cosaa determina que
q no obserrvo, com a ssíndic, cap acctuació
dels òrgans com
mpetents de la UdL quee suposi unaa violació dels
d
drets deels membress de la
comuunitat univeersitària, inteegrats en ell PAS funciionari, sinó l’aplicació del sistemaa legal
estabblert que és el
e que generaa les diferènccies remunerratòries pel co
oncepte de trriennis.
Les hhipotètiques propostes o recomanaciions de canvi del sistemaa legal establlert queden fora
f
de
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la meua competèència, ja que com a síndicc he de vetllar “pel bon funcionamen
f
nt de les activitats i
serveeis de la Uniiversitat” i que
q pot fer reecomanacions “a les unita
ats i els servveis universittaris” i
sugggeriments “als òrgans de govern”, éss a dir, la seu
ua actuació ess concreta diins de l’àmbiit de la
UdL
L, sens què pugi
p
fer sug
ggeriments alls òrgans legislatius quee han aprovaat el sistemaa legal
apliccat pels òrganns competents de la univversitat.
3. En relació am
mb la resta de qüestioons de “Pa
agues extra
aordinàries”,
”, “Jubilacio
ons” i
“Gratifi
ficacions a peercebre” am
mb ocasió de la jubilació
ó.
S’abordden conjuntaament les qüestions
q
reestants perq
què, indepen
ndentment dde les diferrències
existentts en cada unna d’elles, la possibilitat dd’intervenir o fer recomaanacions com
m a síndic, jaa els he
exposat en els apartaats precedentts.
Ara com
m ara, s’ha de
d subratllar que
q les succeessives norm
mes dictades “retallant” eels drets reco
oneguts
en el coonveni col·llectiu aplicable, així com
m, també lees “retallades” establertees en la leg
gislació
aplicablle als funcioonaris ha deeterminat quue les afirmaacions de laa interessadaa no s’ajustiin a la
situacióó existent deels canvis normatius
n
quue s’han pro
oduït, així succeeix
s
am
mb les tres pagues
p
boral en com
mparació amb
b les dos del personal fu
funcionari (p
per cert
extraorddinàries del personal lab
amb connceptes distiints integrantts de la quanntia de cada paga extraorrdinària), o aamb les cond
dicions
de jubilaació d’un o altre
a
col·lectiiu en els term
mes concrets que detalla la interessadda.
A efectes de la meua intervencció com a sííndic, no es considera necessari ni úútil fer una anàlisi
detalladda de les differències quee puguin ressultar aplicaables a data d’avui, ja qque, encara que es
puguin cconstatar differències, la conclusió
c
a qquè s’arribarria seria la mateixa que jaa s’ha arribatt en els
apartats precedents:: la llei ha optat
o
per unn model de coexistència
c
de dos classses de perso
onal al
servei dde les adm
ministracions públiques, el funcionaarial i el laaboral, amb diferents normes
n
reguladoores que pooden produirr diferenciess ja siguin de
d caràcter econòmic -jja que el Conveni
Col·lecttiu, dins del marc legal, confereix a les parts negociadores un
u àmbit de decisió méss ampli
del que deriva de l’aplicació diirecta de les normes legals aplicablees als funcioonaris -o d’u
un altre
tipus- coom succeeixx amb l’accéss a la condicció d’empleatt públic (més flexible, coom ja s’ha viist, per
al persoonal laboral),, o com l’esttabilitat en l a condició de
d funcionarii de carrera ((la immobiliitat del
qual, exxpressament garanteix l’aarticle 14 dee l’Estatut bààsic de l’emp
pleat públic)) o la determ
minació
de funciions que pott exercir un o un altre cool·lectiu que suposa l’exiistència de fu
funcions reseervades
al persoonal funcionaari(art 9.2 de l’EBEP).
Els òrgans o organnismes que poden
p
intervvenir en relaació amb less qüestions suscitades són
s els
òrgans pparlamentariis, estatals o autonòmicss i/o, dins deel marc legaal establert, lles representtacions
sindicalls i agents social amb cap
pacitat de neggociació delss convenis co
ol·lectius.
Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC
1. Que la proposta concreta
c
form
mulada per lla interessadaa de què als funcionaris
f
sse’ls converteixi en
laboralss de forma prrogressiva, av
vui en dia, nno té cap basee legal que lii doni suport..
2. Que les diferències existentss entre el perrsonal laboraal i funcionari al servei dde la UdL (i de les
entitats públiques en
e general) se fonamentten en la no
ormativa apllicable, que s’imposa so
obre la
normatiiva pròpia quue pot dictar la universiitat en l’exercici de la seua
s
autonom
mia universitària, i
sobre el contingut dels conven
nis laborals que pugui subscriure,
s
sense que coom a síndic tingui
competèències per diictar resoluciions que es ddirigeixin als òrgans exterrns a la UdL .
Lleida, 30 de juliol de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 4/14
Un professor de l’E
Escola Politècnica Supeerior es va dirigir
d
a aqu
uesta Sindiccatura, mitja
ançant
un corrreu electròn
nic, per sol·llicitar inform
mació sobree la possiblee exigència dde responsa
abilitat
disciplinària a dos persones qu
ue li havien ffaltat al resp
pecte.
LUCIÓ
RESOL
I. ANTE
ECEDENTS
El Sr. __
__________________, pro
ofessor d’ _____________
___, en el graau d’Arquitecctura Tècnica de la
Universsitat de Lleidda, va sol·liicitar, via coorreu electrò
ònic, tenir una
u reunió a la Sindicattura de
Greugess, el 19 de maig
m de 2014..
Vaig acccedir a la sool·licitud i en
ns vam reunirr el 22 de maig. Al llarg de la reunióó l’interessat em va
explicarr uns fets, enn els quals po
odia deduir-sse l’exigènciia de responssabilitat discciplinaria con
ntra les
dues peersones impliicades i que, en síntesi, consistien en
e possibles insults i ameenaces dirigides al
professoor ______________.
Igualmeent em va innformar que s’havia incooat un exped
dient disciplinari per deppurar les possibles
responsabilitats exiggibles.
II. ACT
TUACIONS
A més dde l’entrevistta referida, vaig
v sol·licitaar informació
ó a l’Assesso
oria Jurídicaa de la UdL, que va
confirm
mar la incoaciió de l’exped
dient contra una de les dues
d
persones implicadess en els fets, ja que
l’altra nno era membbre de la com
munitat univeersitària, i l’eexistència dee la resolucióó sancionado
ora que
no s’havvia recorreguut.
NSIDERACIIONS
III. CON
1.En prrimer lloc, ha
h de destaccar-se que uuna de les persones
p
imp
plicades no és membree de la
comunittat universittària, per la qual cosa, en relació a la seua co
onducta, com
m a síndic no
n puc
realitzarr cap actuaciió; ja que ells Estatuts dee la Universsitat i el Reg
glament de fu
funcionamen
nt de la
Sindicattura limiten la
l meua posssibilitat d’inttervenció a l’’àmbit de la comunitat unniversitària.
2. En reeferència a l’aaltra personaa implicada qque sí és mem
mbre de la co
omunitat univ
iversitària i a qui se
li ha inccoat un proccediment discciplinari finaalitzat amb una
u resolució
ó sancionadoora no recorrreguda,
l’articlee 24 del Regglament d’org
ganització i funcionameent de la Sindicatura de Greuges esttableix
que el ssíndic deneggarà de pla qualsevol quueixa quan la
l qüestió qu
ue plantegi sigui objecte d’un
expedieent disciplinaari.
IV . RESOLUCIÓ
Per tot aaixò,
RESOL
LC
A) Decllarar la meuaa incompetèn
ncia per conèèixer els fetss imputables a la personaa implicada que no
és memb
mbre de la com
munitat univeersitària.
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B) Dennegar la queiixa respecte de l’estudiaant que si es membre de
d la comuni
nitat universiitària a
l’haver estat la seua actuació objjecte d’expeddient discipliinari.
C) Tot això, sens perjudici
p
dell dret del prrofessor ___
_________, si ho considdera procedeent, de
plantejaar els fets davant
d
els òrrgans judiciaals per si pogués
p
consttituir conducctes sancion
nadores
penalmeent, ja que l’’existència d’una sanció disciplinàriaa no és incom
mpatible ambb la sanció penal,
p
a
l’obeir a fonaments distints i no constituir, peer tant violacció del principi “non bis ídem”.

Aquestaa resolució s’han de no
otificar a la persona intteressada i remetre còppia al rectorr de la
Universsitat per al seeu coneixemeent.
Lleida, 220 de juny de
d 2014
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 5/2014
Una esttudianta en el grau en Ciència
C
i Saalut Animal,, que volia accedir
a
al grrau de Veterrinària
de la U
Universitat Autònoma de Barceloona, no va
a aprovar el
e complemeents de docència
establerrts i demanaava informa
ació sobre l’aadequació d’aplicar-los
d
s a la Normaativa d’Avalluació.
Actuaciions
El síndiic de greugees va manten
nir una entreevista amb la interessadaa i varis conntactes amb el cap
d’Estuddis i amb el coordinador del
d Grau, els quals a més li van trameetre els inform
mes sol·licitaats.
Despréss de recollir la
l informació
ó el síndic vaa dictar la ressolució següeent,
Resolucció
I. ANTE
ECEDENTS
A) Una alumna del Grau en Cièències de la S
Salut Animall (CSA) es va
v dirigir a aqquesta Sindicatura,
mitjançaant un correuu electrònic de
d 18 de junyy de 2014, i vam mantenir una entrevvista el 19 dee juny.
La qüesstió que va suuscitar i per la qual sol·llicita la meuaa intervenció
ó pot sintetitzza-se en els termes
següents:
G
en CSA
A i només li falta entregar el projecte per finalitzzar els seus estudis
e
1. És aalumna del Grau
de graau.
2. El seu desig éss continuar la
l seua form
mació titulantt-se a Veteriinària, a l’em
mpara del Conveni
existennt entre la Universitat de Lleida i la Universsitat Autònoma de Barccelona (UAB
B). En
aplicacció a aquest Conveni perr poder incorrporar-se als estudis de Veterinària
V
qque s’imparteeixen a
la UA
AB, a més d’haver
d
superar totes lees assignatu
ures del grau
u en CSA ha de superrar els
compllements de doocència disseenyats especcíficament en
ntre els dos centres.
3. La iinteressada i una altra co
ompanya no han superat un dels com
mplements i pper només un
na sola
assignnatura, no podden incorporrar-se als estuudis de Veterinària a la UAB.
U
4. Hann parlat ambb el professorr responsablle de l’assign
natura, amb el coordinaddor de la titu
ulació i
amb el director de l’ETSEA seense haver obbtingut la solució al prob
blema que less planteja no
o haver
superaat una assignnatura dels co
omplements.
B) Aqueesta Sindicattura va sol·liicitar inform
mació al cap d’Estudis
d
i al coordinadoor del Grau que,
q de
forma cconjunta, vann concloure que
q “les estuudiants interressades coneixien aquesstes condicio
ons des
del prinncipi dels seuus estudis dee grau (neceessitat de sup
perar tots ells complemennts de docèn
ncia) i,
finalmennt, no han assolit els coneixements
c
s necessariss perquè no han superaat la totalita
at dels
complem
ments de doccència” i enttenen “que ell problema no
n suposa rea
alment cap ggreuge, sinó que es
tracta dd’una assignaatura suspesa
a”.
Acompaanyen l’inforrme complett emès pel prrofessor resp
ponsable de l’assignatura
l
a suspesa. D’’aquest
informee resulta, en síntesi,
s
que:
1. U
Un dels compplements de docència esstablerts es va
v desenvolu
upar a travéss del “Semin
nari en
Ciènncies i Tecnoologies dels Aliments”,
A
laa matèria del qual es va distribuir
d
en 10 hores lectives, i
la doocència està a càrrec d’un
n grup de proofessors del Departament
D
t de Tecnologgia dels Alim
ments.
Les classes es van imparttir els dies 6 i 7 de maig i to
ota la inform
mació referrent al
desennvolupamennt del seminaari es va ficarr a disposició
ó dels estudiaants matricul
ulats el 2 de maig,
m
a
l’esppai corresponnent del camp
pus virtual.
2. L’’examen es va
v convocar el 14 de maiig i es va reaalitzar el 22 de maig i ess va comuniccar a la
tipollogia i formaa de valoració de l’exam
men a tots ells estudiants, mitjançantt un missatgee, amb
“priooritat alta”.
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3. L
L’examen es va corregir el mateix diaa de la realittzació, i la in
nteressada fiigurava a la relació
r
de lees notes amb la qualificacció de suspesses. Després de la convoccatòria de revvisió de l’examen i
es vaa mantenir laa qualificació
ó de suspens per a la interressada.
4. E
El professor responsable,
r
mitjançant correu electtrònic de prioritat alta, eel mateix diaa de la
publicació de lees notes, va convocar l’ examen de recuperació,, del “Seminnari en Cièn
ncies i
Tecnnologia dels Aliments” pel
p 5 de junny, detallant hora i lloc de la realitzzació, així com,
c
la
tipollogia i la form
ma de valoraació.
5. D
Després de lees gestions reealitzades peer la interessaada, el professor responssable es va raatificar
en laa posició següüent:
“..., pper la nostraa part, i per aquest curs,, la matèria està impartiida i avaluadda, les avalu
uacions
han estat revisaades, i els reesultats són definitius. Si
S qualsevoll òrgan com
mpetent de la UdL
c
diferent d’aquesta, jja ens ho farà
à sabem i farrem el que coorrespongui”.
dispoosa alguna cosa
Conclouu en el seu innforme detalllat, concretannt la seua valoració en trees punts:
“a) No em sem
mblen correcctes les sollucions ex-p
post. Si a priori
p
s’haguuessin estab
blert n
al i amb quaalsevol valor que l’ETSE
SEA li vulguii donar), nosaltres
convvocatòries (aamb n natura
haurríem preparaat, passat i corregit n eexàmens, o el nombre amb
a
el qual tothom queedés ja
aproovat. En no tenir cap instrucció al rrespecte, enss hem cenyiit a la doblee convocatòrria per
garaantir el dret a recupera
ació reconeggut a la Normativa d’A
Avaluació dee la UdL. Tampoc
T
trobaaria estranyy que, sota unes condiccions prefixxades, s’hag
gués previst algun sistema de
comppensació. Noo em sembla
a gens encerrtat, però, im
mplementar-llo a posterioori per resoldre el
probblema ad hocc.
b) Sii és un objecctius de la UdL
Ud que aqueests complem
ments els aprovi tothom, i que la seva
a única
funciió sigui ordeenar els cand
didats els annys que superrin les placees ofertes perr la UAB, exp
xpresso
ja d’entrada les meves reserves, però nno hi posaréé objeccions si aquesta instrucció se’m fa
arribbar de form
ma explícita, per escrit i abans d’in
niciar la docència del SSeminari. Amb 26
canddidats i 30 places et puc asseguurar que ha
auríem emp
prat una meetodologia docent
radiccalment diferrent.
c) C
Com no pot seer d’altra manera, els prrofessors imp
mplicats en aq
quest Seminaari ens cenyyirem a
allò que acordinn o disposin els
e òrgans coompetents. Això
A
sí: recla
amarem instrruccions preecises i
per eescrit. Com pots
p suposarr, que la mattèria que enss han encomanat tingui 1 crèdit o en
n tingui
60 (ccosa sobre laa qual les esstudiantes seembla que fa
an diferència
a, en el seu eescrit al Sínd
dic) no
alterra el més míínim res del que he dit aanteriormentt. Si és desmesurat o no que no puguin fer
Veterinària per un sol crèdiit, no serem nosaltres ni qui ho vallori ni qui aarbitri mesurres per
posaar-hi remei.”
”

II. ACT
TUACIONS
A més ddels informes sol·licitats, he mantinggut una entreevista amb laa interessada i contactes amb el
cap d’Estudis i amb el coordinad
dor del Grau .
III. CON
NSIDERACIIONS
A) És eevident que com
c
a síndicc no puc enttrar a valoraar si la qualificació donaada pels proffessors
competeents quan avvaluen una activitat
a
deterrminada ho han fet correctament o iincorrectameent. La
meua inncompetènciaa és obvia, no
n solament en el pla jurrídic -cap no
orma, com éss lògic, li atrribueix
aquesta possibilitat-, sinó també en el pla dells coneixemeents professionals.
a
les quallificacions do
onades
La única possibilitatt existent d’iintervenció ccom a síndicc en relació amb
d
de
pels proofessors que avaluen es liimita, en apllicació de la meua compeetència per ggarantir els drets
les persones que forrmen la comu
unitat univerrsitària, a com
mprovar si s’ha produït aalguna infraccció de
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les norm
mes reguladoores de les av
valuacions i si s’han reallitzat les reviisions d’exàm
mens i exàm
mens de
recuperaació que resuultin procedeents.
En aquuest cas, es destaca quee no s’ha fformulat cap
p queixa en aquest sent
ntit per la persona
p
interessada, que noo denúncia que
q s’hagin infringit elss procedimeents. És méss, tampoc planteja
directam
ment que la seua
s
qualificaació no siguii procedent. El seu desco
ontent es cannalitza per un
na altra
via: la cconseqüènciaa que suposaa suspendre uun complement de docèn
ncia d’un crèèdit que l’im
mpedeix
avançarr durant un cuurs en els seu
us estudis ofi
ficials.
Ara bé, aquesta consseqüència no
o és imputablle als professsors, sinó qu
ue deriva d’unn sistema esttablert.
Els proofessors hann respectat rigorosament
r
t les exigèn
ncies contingudes en laa normativa sobre
avaluaciió i, per tant,, no es pot attendre cap quueixa sobre la
l seua actuació.
B) Arribbats a la connclusió anterior, queda uun tema pen
ndent que ess planteja am
mb ocasió d’’aquest
expedieent, encara quue no constitueix un objeecte directe, i que guarda relació amb un aspecte concret
c
dels com
mplements de docència.
El temaa és si s’ha de
d modificarr un sistemaa en què es pot
p produir la
l conseqüènncia de què per no
superar un seminarri docent de 10 hores ( 1 crèdit) no
o es pot curssar els estuddis oficials que es
pretenenn continuar, durant un cu
urs acadèmic .
A la noormativa de l’Avaluació
l
d
en els
e graus i m
màsters de laa UdL,
i la qualificcació de la docència
aprovadda pel Consell de Goveern, de 26 dde febrer dee 2014 s’estableix l’avaaluació mitjançant
compennsació que esstà prevista en
e els articlees 3.3 i 3.4 per
p facilitar la
l continuaciió del acarreera o la
seua finnalització. El
E seu objecctiu comú éss resoldre determinats
d
supòsits en què la man
nca de
superaciió de pocs crrèdits puguin
n tenir la connseqüència d’abandonar els
e estudis a lla UdL o retarda la
seua finnalització.
Es podrrà estar o no d’acord am
mb el sistemaa de compenssació, però la dada objecctiva és que aquest
sistema està establerrt a la nostraa universitat.. Ara bé la normativa
n
citada no contéé referència alguna
al cas ddels complem
ments de crèd
dit que no ess poden inclo
oure a cap dee les dues hip
ipòtesis estab
blertes,
malgrat que produeiixen conseqü
üències més ttranscendentts que el que es deriva d’uun suspens simple.
s
SOLUCIÓ
V . RES
Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC
Primer. Desestimar la queixa forrmulada per considerar que
q l’actuació dels òrganns universitarris s’ha
realitzatt de conform
mitat amb la normativa
n
viggent.
Segon. Recomanar que s’estud
diï l’aplicaciió de la no
ormativa d’A
Avaluació peer compensaació al
supòsit especial delss Complemen
nts de Docènncia, adaptan
nt-los a les seeues peculiarritats.
s
de nottificar a la ppersona interressada, al cap
c d’Estudiss de l’ETSE
EA i al
Aquestaa resolució s’han
coordinador del grauu en CSA i remetre còpiaa a Rectorat de
d la Universitat per al seeu coneixem
ment.
Lleida, 12 de setembbre de 2014
El síndic
Aquilué Ortizz
Javier A
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EXPED
DIENT NQ
Q 6/2014
Una esttudiant de la
l Facultat de
d Lletres h
havia de preesentar el trreball d’inveestigació deel grau
(TFG) al Negociatt acadèmic docent el m
mateix dia que
q va comp
parèixer a lla Sindicatu
ura de
Greugees per expossar que el treball
t
no teenia la quallitat suficien
nt per supeerar-lo a cau
usa de
diverses causes i deemanava si ho
h podia ajoornar.
LUCIÓ
RESOL
I. ANTE
ECEDENTS
1.____________, estuudiant de graau en Ciènciies Audiovisuals, va man
ntenir una coonversa amb mi, en
relació aamb el seu trreball de finaal de grau (T
TFG) i em vaa exposar unaa sèrie de cirrcumstànciess que li
van imppedir elaboraar-lo amb el nivell
n
de quaalitat suficien
nt per poder ser
s aprovat, i demanava un
u nou
termini per presentaar-lo sense neecessitat d’abbonar les tax
xes d’una nov
va matrícula
L’entrevvista es va mantenir
m
el mateix
m
matí een què, a les 14 hores, accabava el terrmini per preesentar
el TFG.
Com a ssíndic, i així ho vam acorrdar amb la iinteressada, li
l vaig recom
manar que pre
resentés un escrit al
degà dee la Facultat de Lletres en
e què demannés el que pretenia
p
i quee, una vegadda presentat, lliurés
una còppia ala Sindiccatura per a què
q es pogueessin realitzarr les gestionss oportunes.
Un cop transcorreguut un terminii prudencial , el 27 de jun
ny de 2014, mitjançant
m
ccorreu electrò
ònic de
la Secreetaria de la Sindicatura li vam comuniicar:
“En l’entrevista que vas mantenir ambb el síndic de greuges fa uns diess, vau queda
ar que
preseentaries un escrit al Deeganat de laa Facultat de
d Lletres en
n què sol·liccitaries ajorrnar la
preseentació del teu treballl TFG i quue posteriorrment presen
ntaries una copia a aquesta
a
Sinddicatura.
Com
m no ho hem
m rebut, (heem intentat localitzar-te al mòbil 69 112841,, i no hem pogut
comuunicar-nos amb
a
tu), t’en
nviem aquestt correu elecctrònic per manifestar-te
m
e que, d’acorrd amb
el Reeglament d’oorganització i funcionam
ment de la Sin
ndicatura de Greuges (arrticle 19), si no ens
tram
mets la còpia de l’escrit abans
a
referiit en un term
mini de deu dies,
d
arxivarrem les actua
acions.
Peròò encara quee s’arxivin less actuacionss podràs form
mular una no
ova intervencció del síndic quan
ho coonsideris proocedent”.
A data dd’avui, ha paassat amb esccreix el term
mini conferit sense
s
que haagi presentat la còpia de l’escrit
l
que sol··licitàvem, peer la qual cosa es procedeent, i així ho
o resolc:
xpedient corrresponent.
1. Arxxivar les actuuacions i l’ex
2. L’aarxiu acordatt no impedeix que la intteressada pug
gui sol·licitaar una nova iintervenció meua
m
i
que dooni lloc a un nou expedieent.
Aquestaa resolució s’’han de notifficar a la perssona interesssada.
Lleida, 17 de juliol de
d 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 7/2014
Una esttudiant de la
l Facultat d’Educació,
d
, Psicologia i Treball So
ocial demannava que el síndic
actués de mediadoor amb la Direcció
D
dee la Faculta
at perquè considerava que era po
ossible
convalidar el Pràctticum amb l’experiència
l
a laboral prrèvia de què disposava.
ACIONS
ACTUA
El síndiic es va possar en contaacte amb la interessada i amb la deegana de la Facultat quee li va
trametree un informee al respecte. El síndic va dictar la resolució següeent,

RESOL
LUCIÓ
I. ANTE
ECEDENTS
A) Una estudiant deel grau en Ed
ducació Infanntil s’ha dirig
git a la Sindiccatura i ha exxposat el seg
güent:
e estudis de
d Grau d’E
Educació Inffantil a la Universitat de Lleida des
d del
“Estiic cursant els
setem
mbre de 2010 i treballo “com a tècnnica” de les Escoles Bresssol de l’Ajuuntament de Lleida
des ddel febrer dee 2009.
He aanat compagginant estudii i activitat laboral amb
b esforç i hee aconseguitt aprovar to
otes les
assiggnatures ambb una mitjan
na de 7.22. T
Tanmateix, em
e trobo amb
b greus dificcultats, pels motius
que eexposaré tott seguit per poder
p
aprovaar les assigna
atures de Prà
àcticum, ja qque es deman
na una
estadda en un centre educatiu en un horarri que coincid
deix amb el de
d la meva taasca laboral..
De lles tres assiggnatures, Pra
acticum I, III i III, m’han
n convalidat la primera ((PI) perquè tinc el
títol de Cicle Supperior en Edu
ucació Infanntil.
Per ppoder cursarr les altres dues
d
(PII i PIIII) haig de deixar
d
l’activvitat laborall durant dos cursos
conssecutius ja quue P II es cu
ursa al segonn quadrimestre de tercerr i PIII al prrimer quadriimestre
de qquart, i he de
d sol·licitarr una conge lació de la plaça i esta
ar un períodde de tempss sense
trebaallar. El probblema amb què
q em troboo és que no puc
p repetir ell procedimennt de congela
ació de
plaçaa esmentat dues
d
vegadess, ja que, seggons la norm
mativa de l’a
ajuntament, si es sol·liciita una
segoona congelacció de la plaçça en una esccola bressol, hi ha la posssibilitat de pperdre la pla
aça i el
lloc dde treball.
Per tal de soluciionar el prob
blema laboraal, vaig inten
ntar trobar una
u sortida a la meva siituació
per lla via de connvalidar PII, ja que conssidero que tin
nc assolits ells coneixemeents i compettències
que marca la guia
g
docent d’aquesta aassignatura, donada la meva experriència en escoles
e
bresssol, però noo vaig obten
nir el vist-i-pplau de la universitat per
p la convaalidació d’a
aquesta
assiggnatura. És per
p aquest motiu
m
que li hhe fet arriba
ar la instànciia amb la sool·licitud de la
l seva
mediiació per tall d’aconsegu
uir aquesta cconvalidació o de poder fer
f el períodde de pràctiq
ques al
centrre educatiu on
o treballo. Si
S pogués sollucionar perr una de les opcions
o
expoosades el seguiment
de P
PII, podria demanar
d
de congelar laa plaça durrant el primer semestre per tal de poder
dediccar-me excluusivament a cursar
c
PIII. E
Estaria 6 meesos sense treballar, peròò em guarda
arien la
plaçaa i podria accabar uns esstudis que m ’interessen i que he anatt cursant com
mpaginant-lo
os amb
la meeva feina en una escola bressol.
b
En eel context acttual de preca
arietat laboraal, és un greu
u problema exposar-me
e
a perdre una
a feina,
peròò, per altra baanda, també em dol no ppoder tancar uns estudis que
q he cursaat amb interèès.
És pper aquestes raons que he
h gosat adrreçar-me a vostè
v
per dem
manar si pott fer una meediació
que eem permeti poder
p
acaba
ar el Grau d’’Educació In
nfantil sensee perdre la fe
feina en una escola
bresssol”.
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B) A ssol·licitud d’’aquesta Sin
ndicatura, la degana de la Facultat de Ciènciees de l’Educcació i
Psicologgia ha inform
mat que:
“l’asssignatura obligatòria
o
Pràctiques
P
III del Grau
u d’Infantil no és equivvalent i, perr tant,
convvalidable per l’activitat laboral de l’estudiant en
e una Escola bressol, jja que en l’E
Escola
bresssol la seva tasca
t
és d’au
uxiliar, mentrre que a Prà
àctiques II deel Grau d’Inffantil la seva
a tasca
form
mativa consissteix a dissen
nyar una unittat/projecte formatiu
f
perr als nens de 0 a 3 anys.
Per altra bandaa, l’estudian
nt té l’opció de demana
ar reducció de jornada (amb reduccció de
salaari, naturalm
ment) a fi de fer les horees/crèdits dee Pràctiques II. Aquestaa és una opcció que
altrees alumnes han
h utilitzat amb
a anteriorritat”.
TUACIONS
II. ACT
Com a síndic he exxaminat la sol·licitud
s
foormulada perr l’estudianta, i l’inform
me que ha em
mès la
degana de la Faculttat a petició meua, sobree la viabilitatt de convalid
dar l’assignaatura obligatò
òria de
Pràctiquues II, atesa l’experiència
l
a de la sol·liccitant en esco
oles bressol.
NSIDERACIIONS
III. CON
1a. L’innterès de l’aalumna en co
oncloure elss seus estudiis i conservaar el lloc dee treball a l’’escola
bressol és molt com
mprensible dees d’un puntt de vista hu
umà, però aq
quest interès no pot supo
osar un
fonamennt suficient per
p a què les normes i criiteris de conv
validació queedin incompllides.
Tal com
m exposa l’innforme de la degana, l’asssignatura de Practiques II
I del grau enn Educació Infantil
I
conté unna part formativa que con
nsisteix en ddissenyar unaa unitat/ projecte per als nens de zero
o a tres
anys, tasca que no es correspon amb
a
la que rrealitza la intteressada a l’escola bress ol.
La concclusió que s’obté és quee la convaliddació pretesaa no es adm
missible des dd’un punt de vista
acadèmiic.
2a. Com
m opció per poder realittzar les Pràcctiques II i mantenir
m
el lloc
l
de trebaall, l’informee de la
Facultatt apunta a la possibilitat de sol·licitarr una reduccció de jornad
da i salari a l ’escola bresssol a fi
de tenirr temps per fer
f les horess/ crèdits de l’assignaturra Pràctiques II. Sembla que aquestaa opció
l’han uttilitzat altres alumnes amb
b anterioritatt.
Per tot aaixò,
RESOL
LC
Primer. Declarar quue, després de la mediaació realitzada, no resullta factible lla convalidaació de
l’assignnatura Pràctiqques II del grrau en Educaació Infantil per
p l’activitaat realitzada pper la interesssada a
l’escolaa bressol.
Segon Informar a laa interessada sobre l’opcióó de sol·licittar una jornad
da reduïda all seu lloc de treball
per podeer compaginnar així una activitat
a
laborral i la superració de l’assignatura Prààctiques II.
Aquestaa resolució s’han
s
de notiificar a la peersona interessada, al Deeganat de la FFacultat i all rector
per al seeu coneixem
ment.
Lleida, 224 de juliol de
d 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 8/2014
Un estu
udiant es vaa dirigir a la
a Sindicaturra perquè no
n estava d’acord amb les qualificacions
dels exààmens d’unaa de les assig
gnatures dell grau i dem
manava la seua intermeddiació.

LUCIÓ
RESOL
I. ANTE
ECEDENTS
Una estudiant com
mpareix a aquesta Sinddicatura per exposar la seua discoonformitat amb
a
la
qualificació rebuda als exàmens d’una assignnatura.
Li maniifesto que coom a síndic de
d greuges noo puc interveenir a valoraar si les qualiificacions só
ón o no
adequaddes. Tan sols podria inteervenir si noo s’haguessiin respectat les normes sobre la forrma de
realitzacció dels exààmens o els drets reconneguts respeccte a les rev
visions o im
mpugnacionss de la
qualificació establerrtes a la no
ormativa reguuladora de l’avaluació
l
i qualificaciió de l’estud
diantat,
aprovadda per la UdL
L, la qual cossa no es donaa en el cas pllantejat.
Per tot això, ja l’hhe ‘informat que la seuaa disconform
mitat ha de plantejar-la per la via de les
revisionns i impugnaccions estableertes.
A més dd’informar-laa sobre aquesst fet, no és nnecessari ado
optar cap resolució, per laa qual cosa:
Acordo arxivar l’exppedient.
Lleida, 222 de setembbre de 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 9/2014
Un inveestigador en
n formació de
d la Univerrsitat de Lleeida exposa a la Sindicaatura, mitja
ançant
un corrreu electròn
nic de 12 de setembre de 2014, un
u conjunt de
d problem
mes sorgits amb
a
el
directorr de la seua tesi.
En una entrevista peersonal que vam
v manteniir el 17 de seetembre, em va informar més detallad
dament
sobre laa situació existent i em vaa manifestar que ja haviaa iniciat unes altres gestioons en altres òrgans
de la Unniversitat, enncaminades a solucionar el problemaa, per la qual cosa preferiia, de momen
nt, que
la Sindicatura no reaalitzés cap acctuació.
El 22 dde setembre va trametree un correu electrònic a la Sindicattura en què ratificava la seua
voluntatt de què la Sindicatura no realitzéss cap activittat per contiinuar amb eel cas, fins que
q no
manifesstés el seu proopòsit de quèè actués sobrre el problem
ma platejat.

LUCIÓ
RESOL
A la vvista dels anntecedents exposats,
e
ressolc arxivar l’expedientt iniciat finss que, l’interessat
manifessti el seu desiig de què la Sindicatura
S
ppugui realitzar les actuacions oportunnes.
Lleida, 225 de setembbre de 2014
El síndic
Aquilué Ortizz
Javier A
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EXPED
DIENT NQ
Q 10/2014
Una esttudianta de l’ETSEA ha
avia esgotatt totes les convocatòries d’examen dd’una assign
natura
i el recttor li havia denegat
d
la convocatòria
c
a de gràcia, per la qual cosa demannava al sínd
dic que
fes de m
mediador peer resoldre el
e tema.
ACIONS
ACTUA
El síndiic de greugess es va entreevistar-se am
mb la interesssada i va reb
bre un inform
me de la proffessora
favorable a la conceessió de la co
onvocatòria.

LUCIÓ
RESOL
I. ANTE
ECEDENTS
La Sra. _____________, estudian
nta del Grau en Enginyerria Agrària i Alimentàriaa de l’ETSEA
A, es va
adreçar a la Sindicaatura de Greu
uges de la U
Universitat dee Lleida per exposar la siituació perso
onal en
què es trrobava i quee es pot resum
mir de la mannera següent:
1. No vaa superar l’assignatura deel primer currs _________
______ en ells tres primer
ers curos acad
dèmics
en què ss’havia matriiculat, la quaal cosa, en prrincipi l’impeedeix matricu
ular-se al currs 2014-2015
5.
2. Per aiixò, el 17 dee juliol de 2014 va sol·liccitar al rectorr poder matriicular-se d’aq
aquesta assign
natura,
però el R
Rectorat va resoldre
r
deneegar la seua sol·licitud.
3. Atesaa la denegaciió, l’estudian
nta va acudirr a la Sindicaatura i, desprrés d’una entr
trevista perso
onal va
aportar tal i com li vaig
v
indicar,, la còpia dells escrits preesentats davaant el Rectorrat, la resolucció del
rector, aaixí com, unna relació deels fets i connsideracions personals, reelacionats am
mb el cas plantejat
(aquestss documents s’incorporen
n a l’expedieent obert).
Per a cooneixement del
d Rectorat,, a aquesta reesolució s’accompanya un
na còpia de ll’escrit adreççat a la
Sindicattura de Greuuges que contté els fets i coonsideracion
ns personals exposades peer la interesssada.
4. Iguallment va mannifestar que la professorra de l’assign
natura li entrregaria una nnota sobre l’actitud
de l’estuudianta interessada en rellació amb l’aassignatura de
d _________
_____.
Com a ssíndic, vaig contactar am
mb la professsora i va man
nifestar que m’enviaria uuna nota, que ja he
rebut i qque queda incorporada a l’expedient ((s’adjunta un
na còpia a aq
questa resoluc
ució).

NSIDERACIO
ONS
II. CON
Primeraa. El rector ja s’ha pro
onunciat sobbre la sol·liicitud formu
ulada denegaant-se-la, peerò tal
resoluciió no és ferm
ma , ja que,, deixant de banda el po
ossible recurrs contenció s administraatiu, és
possiblee interposar davant
d
el rector recurs dee reposició.
Segona.. Si examineem els fets qu
ue concorrenn, resulta claar que la inteeressada no hha superat to
otes les
assignattures de priimer curs durant
d
els prrimers tres cursos acad
dèmics, ja qque li falta la de
______________, obbjecte de la sol·licitud d’autoritzaciió d’una quarta matricuula que li haa estat
denegadda.
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L’autoriització de laa matrícula sol·licitada
s
tté el seu enccaix en les facultats quee li confereiixen al
rector laa disposició final segonaa de les Norm
mes de perm
manència de la Universitaat de Lleida (Acord
(
15/20111 del Conselll de Govern
n, de 27 de ggener de 2011) a l’estab
blir que “Elss casos partiiculars
seran reesolts pel recctor o rectora
a de la Univeersitat a insttància de la persona
p
interressada”.
A judicii d’aquesta Sindicatura
S
el sentit primoordial que téé aquesta disp
posició final és permetre que el
rector ppugui atendree certes situaacions que eencara que no
n siguin jurrídicament exxigibles, si puguin
p
resultar humanamennt atendibles..
La interressada, a méés de l’escritt en què sol·llicita la interrvenció del síndic, ha apoortat una relaació de
les circuumstàncies concurrents,
c
i una nota dee la professorra de l’assign
natura.
Tercera. Tal i com acabo d’exp
posar, la cooncessió d’un
na quarta matrícula de ll’assignaturaa no té
perquè fonamentar--se en la leegalitat estriicta. És méss la facultatt concedida al rector, segons
considerro com a sínndic té un caamp propi d’’aplicació en
n aquells sup
pòsits en els quals no es donen
estrictam
ment els reqquisits legals, però que eestan properss a complir-se en les disstintes possib
bilitats
existentts, tal com exxposa la interressada.
Per unaa altra banda,, l’informe de
d la professoora de l’assignatura conssidera que l’ estudianta faaria tot
el possibble per aproffitar una nov
va oportunitatt per aprovarr l’assignaturra si li fos cooncedida.
Per totaa això, com a síndic conssidero que poodria accedirr a la sol·liciitud de _____
___________
___ per
matricullar-se de l’aassignatura de
d ________________, laa qual cosa podria articcular-se mitjançant
l’estimaació del recuurs de reposició que, ssegons ha manifestat
m
daavant aquestta Sindicaturra, vol
interpossar.

SOLUCIÓ
III. RES
Per tantt, RESOLC
Recomaanar que es tingui
t
en com
mpte les connsideracions que contenen
n aquest escr
crit i els docu
uments
que l’accompanyen, als efectes de
d la resolucció possiblem
ment favorab
ble del recurrs de reposicció que
interpossi la interesssada en conttra la resoluució del recto
or identificat en els anteecedents d’aaquesta
resoluciió.
Lleida, 1 d’octubre de
d 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 11/2014
Una esttudianta de l’ETSEA manifestava
m
e
totess les convoccatòries d’ex
xamen
que havia esgotat
d’una aassignatura,, i el rectorr li havia deenegat la co
onvocatòria
a de gràcia, per la qua
al cosa
demanaava al síndicc que fes de mediador p
per resoldre el tema.
LUCIÓ
RESOL
I. ANTE
ECEDENTS
1. La Srra. _____________, estudianta del Graau en Enginyyeria Agrària i Alimentàària de l’ETS
SEA, es
va adreççar a la Sinddicatura de Greuges
G
de laa Universitatt de Lleida per
p exposar lla situació peersonal
en què ees trobava i que
q es pot resumir de la m
manera següeent:
a) Noo va superar l’assignaturra del primeer curs ____
___________
___ en els trres primers cursos
acadèm
mics en què s’havia matrriculat.
b) Perr això, va sool·licitar al reector poder matricular-se per quarta vegada d’aqquesta assign
natura,
però eel Rectorat vaa resoldre deenegar la seuua sol·licitud.
2. Conccertada una entrevista pel
p 14 d’octtubre de 2014, la intereessada va apportar la ressolució
denegattòria del recctor i va maanifestar quee simultanejaava els seuss estudis am
mb el treball,, si bé
sempre s’havia matrriculat a temp
ps complet i que havia ap
provat una part
p de l’assiggnatura, però
ò sense
possibillitat de comppensació.
Li vam indicar que podia, tal i com ja li infformava el rector
r
en la resolució,
r
quue podia inteerposar
recurs dde reposició contra la reesolució i quue la Sindiccatura podriaa interessar-sse en una po
ossible
resoluciió favorable del recurs, depenent de l ’informe quee devia sol·liicitar a la proofessora.
3. La prrofessora de l’assignatura
l
a va remetre l’informe i s’ha
s
incorporrat a l’expediient.
NSIDERACIO
ONS
II. CON
Primeraa. El rector ja s’ha pro
onunciat sobbre la sol·liicitud formu
ulada denegaant-se-la, peerò tal
resoluciió no és ferm
ma , ja que,, deixant de banda el po
ossible recurrs contenció s administraatiu, és
possiblee interposar davant
d
el rector recurs dee reposició.
Segona.. Si examineem els fets qu
ue concorrenn, resulta claar que la inteeressada no hha superat to
otes les
assignattures de prrimer curs durant els primers trees cursos accadèmics, jaa que li faalta la
de_____________, objecte
o
de laa sol·licitud d’autoritzacció d’una qu
uarta matricuula que li ha estat
denegadda.
L’autoriització de laa matrícula sol·licitada
s
tté el seu enccaix en les facultats quee li confereiixen al
rector laa disposició final segonaa de les Norm
mes de perm
manència de la Universitaat de Lleida (Acord
(
15/20111 del Conselll de Govern
n, de 27 de ggener de 2011) a l’estab
blir que “Elss casos partiiculars
seran reesolts pel recctor o rectora
a de la Univeersitat a insttància de la persona
p
interressada”.
Tercera. Ara bé, l’eexercici d’aquesta facultaat concedida al rector, i a la qual al· ludeix la ressolució
denegattòria, ha de fonamentar-s
f
se en la conccurrència de raons que avalin
a
la conc
ncessió de la quarta
convocaatòria.
Quarta. Com a sínddic he valoraat, en els suppòsits anteriors que s’haan plantejat ssobre aquestt tema,
fonamenntalment l’innforme individualitzat dee la professorra de l’assign
natura.
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En aqueest cas, a l’innforme es maanifesta, de m
mode substan
ncial, el segü
üent:
«Quee, en la mevaa opinió, aqu
uesta personaa no ha dediicat prou tem
mps ni esforç a l’assignattura
al lllarg d’aquessts tres currsos. A méss dels exàmens de teorria, té tambbé suspeses les
pràcctiques i la col·lecció de
d problemess correspon
nents al parcial de ____________, que
supoosen en total un 20% de la nota final.
Que aquesta persona, al·leg
gant motius personals, no va assistir tampoc a la revisió de
l’exaamen, previstta per al dia 4 de juliol.
Que no puc apportar una opinió
o
claraa sobre si aquesta
a
perssona aprofittaria una nova
oporrtunitat per aprovar
a
l’asssignatura, si li fos conced
dida.
Que,, pels motiuss exposats, considero
c
quue no puc nii recomanarr ni desacons
nsellar que se li
perm
meti matricullar-se per quarta vegadda de l’assig
gnatura, raó per la quall considero que
q
aqueesta decisió li
l correspon al Rector co m a màxima autoritat dee la UdL.
El coontingut d’aqquest escrit podrà
p
ser co municat a to
otes les parts interessadess en l’expediient
seguuit a la Sindiccatura».

SOLUCIÓ
III. RES
Per tot eel que s’ha exxposat, RESOLC
Que enn el supòsit de què la interessada interposi un
n recurs de reposició ccontra la ressolució
denegattòria del recttor, no formu
ulo cap recoomanació sob
bre el sentit estimatori o desestimato
ori de l
recurs qque pugui intterposar-se.

s
de nottificar a la ppersona inteeressada i remetre còpiaa al Rectoratt de la
Aquestaa resolució s’han
Universsitat per al seeu coneixemeent.

Lleida, 222 d’octubree de 2014

El síndic
Aquilué Ortizz
Javier A
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EXPED
DIENT NQ
Q 12/2014
Un estu
udiant es vaa matricularr a la UdL ssense haver abonat els preus públiics correspo
onents,
nselleria dee Cultura deel País Bascc, i va dema
perquè havia sol·liicitat una beeca a la Con
anar la
interven
nció del sín
ndic perquèè la Gerènccia de la UdL
U
li haviia exigit el pagament de la
matrícu
ula.
ACIONS
ACTUA
El síndiic es va entrrevistar amb el sol·licitannt i després va demanar informació a la cap de Gestió
Acadèm
mica i la capp de la Seccció de Preinsscripció i Beeques de la UdL i va eemetre la ressolució
següent,

LUCIÓ
RESOL
I. ANTE
ECEDENTS
1. Un esstudiant matrriculat en el grau de Ciènncies Biomèd
diques de la Universitat dde Lleida (U
UdL) va
dirigir-sse a la Sindicatura mitjan
nçant correuu electrònic, de 13 de no
ovembre de 22014, va sol·licitar
una entrrevista en quuè comunicav
va que volia pparlar sobre::
“la rrevocación de
d mi condiciión de becarrio condicion
nal en base a una orden dde la consejeería de
educcación del gobierno
g
vascco ya emitidda y contemp
mplada en el momento qque se me attribuyó
oficialmente dichha condición
n. Ello me caausa serios perjuicios
p
ecconómicos yya que me fu
uerza a
pagaar íntegrameente mi matríícula en un pplazo no supeerior a un mes desde el ddía en el quee se me
comuunicó. Por loo tanto, quissiera solicitaar hacer efecctivo el pago
o de mi mattrícula no an
ntes de
que sse resuelva mi
m petición de
d beca, tal y como estab
ba previsto. La revocaciión se hizo efectiva
ef
por oorden del geestor de la UDL
UD y en nadda pueden ayyudarme los trabajadoress del departa
amento
de beecas y ayudaas de la UDL
L”.
2. Desprrés de l’entreevista i amb la documenttació aportad
da a l’expediient incoat reesulta, en sín
ntesi, el
següent:
La persona innteressada es va matricul a a la UdL el
e 12 de setem
mbre, sense abonar la qu
uantitat
a) L
econnòmica que correspon
c
a laa matricula eefectuada, jaa que va acreditar la seua sol·licitud de
d beca
als oorganismes competents
c
del País Baasc, per la qual
q
cosa, ell pagament ddels preus públics
p
exigiibles per la matrícula
m
queedaven condiicionades a la
l resolució de
d la seua soll·licitud de beca.
b
b) E
El gerent va comunicar
c
a l’estudiant, m
mitjançant un
u escrit, d’11 de novembbre, el següent: “El
artícuulo 3.5,b) de
d la Orden de 22 de juulio de 2011
1, de la Con
nsejera de E
Educación, Política
P
Linggüística y Cuultura, por la que se convvocan becas para
p
realizarr estudios unniversitarios y otros
estuddios superiorres en el año
o académico 2014-2015, ayudas destinadas a sufr
fragar los gasstos de
transsporte de loss estudiantess con especiiales dificulttades de mov
vilidad, y beecas de exceelencia
acaddémica para reconocer y premiar all alumnado universitario
o de alto reendimiento (BOPV
número 139 de julio
j
de 2014) establece que el impo
orte de la beeca no excedderá de los precios
p
públicos oficialees establecid
dos para la m
misma titulación y plan de estudios en los centtros de
titulaaridad públicca de la Com
munidad Autóónoma del Paaís Vasco.
Debiido a que ussted formalizó la matríc
ícula universsitaria en la Universidadd de l,leida con la
conddición de beecario/a del País Vascoo y teniendo
o en cuenta que el impporte de la ayuda
correespondiente a la matrícu
ula ha cambiaado substanccialmente pa
ara este cursoo académico
o 201415, le comunicoo que deberrá hacer effectivo el pa
ago de la matrícula
m
anntes de fech
ha del
venccimiento. Poddrá hacer ell pago en cuualquiera de las entidadees bancariass que figuran
n en el
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recibbo de matríccula que se adjunta, enn los cajeross automático
os, o por el sistema de banca
electtrónica (líneaa abierta, lín
nea total y Suupernet).
Una vez resueltaa la convocatoria de beccas del País Vasco, si su solicitud dee beca es aceeptada,
el G
Gobierno Vassco le abona
ará el imporrte de todoss los compon
nentes de laa beca, inclu
uido el
conccepto de matrrícula.
Paraa cualquier duda,
d
puede contactar coon la Sección
n de Preinscrripción y Beccas del Servicio de
Gesttión Académiica de la Uniiversidad en el teléfono 973
9 70 31 54
4.
TUACIONS
II. ACT
1. A m
més de l’entreevista amb laa persona intteressada, la Sindicatura es va ficar een contacte amb
a
el
personaal competentt del Servei de Gestió A
Acadèmica que
q va manifestar la seeguretat de què
q no
s’anul·laria la matríccula per imp
pagament finss que els òrg
gans competeents del País Basc dictesssin una
resoluciió sobre la sol·licitud
s
dee beca presenntada per laa persona interessada, la qual cosa se li va
comuniccar.
2. Posteeriorment i a sol·licitud del propi innteressat, aqu
uesta Sindicatura va plan
antejar al Serrvei de
Gestió A
Acadèmica si
s l’impagam
ment portaria algun recàrrrec en el cas d’abonar la matrícula, després
d
de dictaar la resolució sobre la beeca en el Paíís Basc. El Servei va aclaarir que no hhauria d’abon
nar cap
recàrrecc si pagava dins
d del termiini establert, si finalmentt acabava pag
gant la matríccula.
3. La ppersona interressada iguaalment em vaa comunicarr que havia realitzat acttuacions dav
vant de
l’òrgan competent del
d Govern Basc
B
(Direcciió d’Universiitats i l’Arartteko,( el sínddic de greugees).
NSIDERACIIONS
III. CON
Primer. L’interessatt està matricu
ulat a la UdL
L, a l’emparaa d’un sistem
ma que permeet no pagar la
l beca
fins quee els òrgans competents, en aquest caas del País Basc
B
es pron
nunciïn sobree la concessiió o no
de la beeca sol·licitadda.
Segon. E
En aquest caas l’òrgan co
ompetent del Govern Bassc no s’ha pronunciat sobbre la sol·liciitud de
beca, si bé l’Ordre publicada
p
en el BOPV (B
Boletín Oficial del País Vasco),
V
de 133 de juliol dee 2014,
estableixx que l’impport de la beeca no ha dd’excedir dells preus púb
blic oficials establerts peer a la
mateixaa titulació i per pla d’estu
udis dels centtres de titularritat pública del País Bassc.
Aquestaa Ordre és annterior a la data
d de la maatrícula exem
mpta condicio
onalment ,quue es va form
malitzar
el 12 dee setembre dee 2014.
Tercer. A la vista de tot això, laa situació exxistent des deel punt de vista dels dretts de l’intereessat és
que té reeconegut un dret a l’exem
mpció del paagament de la
l matrícula fins
f que exissteixi una ressolució
sobre laa sol·licitud de la beca, qualsevol qque sigui laa innovació normativa
n
qque, en el seeu cas,
determinnarà el contiingut de la reesolució.
Per aquuesta raó, l’exigència dee pagament que conté l’escrit de Gerència
G
dee la UdL, d’11 de
novembbre de 2014, no es consid
dera adequatt a la situació
ó existent, si bé ‘s’ha de reconèixer que,
q en
la pràctiica no s’ha aplicat
a
en esp
pera de la ressolució que s’adopti sobree la sol·licituud de beca.
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Per tot aaixò,

RESOL
LC
1r. Reccomanar quee es manting
gui aquesta situació, sen
nse exigir el pagament de l’importt de la
matrículla fins que ells òrgans dell País Basc ees pronunciïn
n sobre la becca sol·licitadda.
En el cas que de laa resolució resulti
r
que pprocedeix el pagament total o parciaal de la mattrícula,
perquè ees denegui laa beca o la co
oncedida no cobreixi la totalitat
t
de laa matricula, ss’ha de concedir-se
un term
mini de pagam
ment, sense reecàrrecs.
En el suupòsit de què es dilati no
otòriament laa resolució de
d la sol·liciitud de beca,, en relació amb
a
la
data en què s’ha reesolt en anyss anteriors, ddesprés d’efeectuar les co
onsultes corrresponents am
mb els
òrgans ddel País Bassc, la UdL podria adoptaar les mesurees proporcio
onades proceedents per ex
xigir el
pagameent de les quaantitats pendeents.
2n. Ambb referència a les actuacions realitzaddes per l’inteeressat davan
nt la Direccióó d’Universittats del
País Basc i davant l’Ararteko, co
om a síndic dde greuges de
d la UdL no disposo de lla competència per
pronuncciar-me sobree aquests.

Aquestaa resolució s’han
s
de notiificar a la peersona intereessada, al Serrvei de Gesttió Acadèmicca, i al
rector per al seu conneixement.
Lleida, 229 de gener de 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPED
DIENT NQ
Q 13/2014
Una esttudiant de l’’INEFC va informar
i
al síndic que en
e l’avaluacció del Pràctticum no li havien
h
comptaat totes les prràctiques qu
ue havia reaalitzat.
LUCIÓ
RESOL
1. Un eestudiant dee l’INEFC va
v dirigir-see a la Sindicatura de Greuges,
G
mitjtjançant un correu
electrònnic de 19 de novembre
n
dee 2014, en quuè exposava el següent:
«Engguany he entrregat el Pràccticum. Vaigg realitzar lees pràctiquess la temporadda passada en
e una
estació d’esquí nòòrdic, en la que
q vaig estaar tota la tem
mporada, de desembre
d
a aabril. Per tan
nt vaig
fer més de les 1000h establertees com a horees de pràctiq
ques que havia de realitzaar.
Al reealitzar la memòria,
m
en comptes de ffer-la de tota la temporrada, vaig fe
fer-la només fins a
compplir les 100h de pràctiqu
ues, ja que vaaig pensar que
q no calia fer una mem
mòria de less hores
que nno es contempplaven com a hores de prràctiques per a l’INEFC.
Un coop entregadaa la memòria
a i corregidaa, hem vaig trobar
t
la sorp
presa que ell professor m’havia
m
suspèès perquè seegons ell no havia compplert les 100
0h de pràctiiques. Segonns ell, les 10
00h de
pràcttiques havienn de ser horres de intervvenció, en ell meu cas ho
ores en la quue estigués donant
d
classees de esquí, per tant, to
otes aquelles hores que hem
h
passava
a a l’escola (5h cada dia) fent
altress tasques coom mantenim
ment d’esquuís o formacció no es contemplavenn com a hores de
pràcttiques.
He esstat consultaant al progra
ama de l’asssignatura i no
n especifica res sobre ell tema de ho
ores de
pràcttiques, però si
s que ho esp
pecifica la prresentació qu
ue ens va fer el responsabble de pràctiiques a
classee en la que diu
d tres cosess i que cito teextualment:
• 100h de preesència en el centre de prràctiques.
• 12 crèdits - 300h: 50%
% treball auttònom (150h
h) i 50% treball tutoritza
zat (150h: 10
00h de
preesència al ceentre, 15h dee presència aamb el tutor del centre i//o amb el tuto
tor de INEFC
C i 35h
d’eelaboració de
d la memòria
a.
• L’alumnat ha
h de realitzzar un totall de 100h dee intervenció
ó en les tasqques que li siguin
asssignades pel seu tutor.»
2. El 21 de novembrre vaig maniifestar a l’intteressat que volia
v
manten
nir una entrevvista amb ell sobre
la qüesttió plantejadaa i li vaig ofeerir que ell ellegeix el dia per celebrar-la.
3. El 288 de novembrre, al no haver rebut cap resposta, li vaig
v trametree un nou corrreu electròniic en el
qual li recordava quue havia de fer-ho en uun termini de
d deu dies i que si no hho feia s’arx
xivaria
l’expediient.
4. Aqueell mateix diaa vaig rebre un
u correu i enn què, a méss d’excusar-se pel retard, manifestavaa:
«Poccs dies desprrés de escriurre’t el correuu vaig parlarr amb la cap
p d’estudis deel centre i esstem en
via pper intentar arreglar
a
el mal
m entès, peer tant, aban
ns de res m’ agradaria inntentar arreg
glar la
situaació dins less vies que heem proposenn. Si al finall no fos aixíí, m’agradarria reempren
ndre la
queixxa que us vaig fer».
A la vissta de tot aixxò li vaig com
municar, mitj
tjançant correu electrònicc d’1 de deseembre, que donava
d
per finaalitzada de moment
m
la qu
ueixa plantejaada i que si no arribaven
n amb el proffessor a cap acord,
podria ppresentar de nou
n una queiixa davant aqquesta Sindiccatura.
Tot aixòò, segons li deia,
d
li ho com
municaria peer mitjà de laa resolució co
orresponent.
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Per tot aaixò, procedeeixo a dictar la següent:
LUCIÓ
RESOL
Primeraa. Dono per finalitzada
f
i acordo
a
l’arxiivament de laa queixa pressentada.
Segona.. En el supòssit que no s’’arribi a cap acord entre l’interessat i el professoor podrà, si així
a ho
considerra convenintt, presentar de
d nou una quueixa davantt d’aquesta Sindicatura.
Lleida, 11 de desem
mbre de 2014
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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3.3. SE
EGUIMENT DE LES
S RESOLU
UCIONS DIICTADES PER LA SSINDICAT
TURA
DE GR
REUGES DE
D LA UDL
L
Atès quue ni les resoolucions ni lees recomanaccions del sín
ndic son jurídicament vinnculants, en aquest
apartat ees pretén connèixer els sup
pòsits del criiteris expressats pel síndic que han esstat acceptats, total
o parciaalment pels òrgans
ò
univerrsitaris relaciionats amb l’activitat objecte de l’exppedient seguit.

3.3.1. E
ELS EXPEDIENTS AMB
A
RECO
OMANACIIÓ
En prim
mer lloc, cal precisar
p
que la Sindicaturra de Greugees ha demanat informacióó en sis expeedients
del 20144 als òrganss universitariis sobre les aaccions adop
ptades, si es que s’han fe
fet, una vegada han
rebut la recomanacióó formulada en la resolucció del síndicc.
PEDIENTS DE
D QUEIXA
A) EXP
Expedieent de queixxa 1/2014:
La queiixa presentaada per una estudiant d’’un grau de la Universiitat de Lleidda en relació amb
l’assignnació de la Coonvocatòria de beques d’’introducció a la recerca de la UdL.
El síndiic de greugess va recoman
nar al SIAU,, en l’apartatt 2n. de la resolució, tal i com reconeeixia el
Servei, que s’havienn millorar ells circuits d’’informació i d’acceptació, tant per al professorat dels
grups dee recerca impplicats com per
p a l’estudiiantat que es presenta les convocatòriies.
La cap ddel SIAU va informar al síndic que hhavien endegaat dues novees accions:
a) quan es pubblica la resolució definittiva de l’adjudicació de les beques, s’envia un correu
nsable del grrup de recerrca, i se li informa que eel becari/a té 5 dies
electtrònic al professor respon
per aacceptar i envviar l’acceptació al SIAU
U.
b) en el contiingut de la resolució definitiva de
d l’adjudicaació de les beques s’aafegeix
explíícitament quue l’alumne té cinc dies pper acceptar-la i que aqueesta acceptacció s’ha d’en
nviar al
SIAU
U.
A més aafegia que am
mb la implem
mentació d’aqquestes duess accions, esp
perar milloraar el circuit.
Expedieent de queixxa 5/2014:
Una meembre del peersonal d’adm
ministració i serveis (PAS) de la UdL
L va a presenntar una queixa, en
què sol··licitava la grratuïtat total o parcial de la matrículaa d’un màsterr universitarii de la Universitat.
bre les accioons adoptades, si és
El síndiic va demanaar al Rectoraat i la Gerènccia que li infformessin sob
s’havienn fet, una veegada coneg
guda la recom
manació formulada per la Sindicatuura de Greug
ges, en
l’apartatt segon de laa resolució dee l’expedientt de queixa núm.
n
5-2014..
La Gerència va resspondre quee s’havien aanalitzat les consideracio
ons de l’apaartat III. C) de la
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resoluciió del síndic de greuges, i en tots els casos que es tractaven es
e feia una innterpretació amplia
dels suppòsits d’accés a la formacció externa.
Pel que fa a la posssibilitat de feer-ho per viaa normativa, això afectarria a la modiificació de l’actual
Reglam
ment de Formació del PAS
S que seria obbjecte de neg
gociació sind
dical.
La Gerrència afegiaa que en les reunions qque s’havia plantejat ell tema de lla modificacció del
Reglam
ment de Form
mació del PAS
S, s’havia poosat de maniifest que les postures entr
tre els sindicats i la
Gerènciia eren diferrents, per laa qual cosa que no es considerava
c
oportú iniciiar una nego
ociació
formal dde modificacció del Regllament, ja quue era prioriitària la nego
ociació d’alttres qüestion
ns com
l’RLT o els calendarris laborals.
Expedieent de queixxa 6/2014:
Respectte a l’organittzació de l’examen ACO
OE de malaltts simulats alls estudiantss de l’últim curs
c
de
Medicinna, el síndicc de greugees va recom
manar en relació amb l’apartat terceer que els òrgans
competeents de la Faacultat de Meedicina col·llaboressin, en
e la mesura de les seuess possibilitatss, en la
concrecció de la transscendència que
q la realitzaació de les proves ACOE
E ha de tenir per als estud
diants.
El coorddinador de lees pràctiquess de Rotatorii de sisè curss i de l’exam
men ACOE lii va comuniccar que
des de la coordinació del rotatori-6e curs, s’hhavien establlert les mesu
ures següentss:
matives sobrre la logística de la provaa ACOE, esssent convocaats tots
1. Reealitzar 2 reuunions inform
els estudiants intteressats i el coordinador de la prova.
Passar unes enquestes els
e representtants de l’estudiantat so
obre les seuues necessittats de
2. P
form
mació percebuuda per podeer millorar laa capacitat dee resposta de la prova
3.-Pllanificar i exxecutar trobades formativves, en els 15
5 dies anterio
ors a la realiització de la prova,
en cooordinació am
mb els tutorss del rotatori i de forma consensuada
c
amb els estuudiants
4.-Difondre el prrograma del treball final de grau, on s’han incorp
porat les prooves ACOE, com a
part de l’avaluació (en un 30%
% de la qual ificació finall).

B) EXP
PEDIENTS DE
D NO QUE
EIXA
Pel que fa als exped
dient de no queixa,
q
norm
malment, no contenen reccomanacionss susceptible de ser
executada pels òrggans compeetents de laa universitatt, però en ocasions see formula alguna
recomannació favorabble a què es realitzin deteerminades acctuacions.
Expedieent de no qu
ueixa 5/2014
4
Una esstudianta de Ciències de
d la Salut Animal in
nformava qu
ue no haviaa superat un
n dels
complem
ments de forrmació i nom
més per una s ola assignatu
ura no va poder incorpora
rar-se als estu
udis de
Veterinàària a la UAB
B.
El sínddic no podiaa intervenir a valorar ssi la qualificació donad
da pels proffessors s’hav
via fet
correctaament o no, però si va reesoldre que l’actuació deels òrgans un
niversitaris ss’havia realittzat de
conform
mitat amb laa normativa vigent i reccomanava a l’ETSEA qu
ue s’estudiéss l’aplicació
ó de la
Normatiiva d’avaluaació de la UdL
U
per coompensació al supòsit especial
e
delss complemeents de
docènciia, adaptant-llos a les seuees peculiaritaats.
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El Direcctor de ETSEA va informar que l’exxigència delss complemen
nts esta estab
ablerta pel co
onveni,
establerrt en el seu moment
m
entree la UdL i laa UAB, i perr tant, l’exigèència de quèè han de superar-se
en la seeua totalitat no pot alterrar-se unilateeralment perr la UdL, i aquesta Sinddicatura es mostra
m
d’acord amb la inforrmació rebud
da.
Expedieent de no qu
ueixa 10/201
14:
Una esttudianta de ETSEA
E
va demanar
d
quee el rector lii concedís un
na convocattòria extraord
dinària
d’exameen a l’haver-les suspès totes
t
les ordiinàries. Al no
n concedir-lli la de gràccia, va voler que el
síndic fo
fos mediador de l’assump
pte.
El síndiic va atendree l’informe de
d la professoora i va reco
omanar al recctor que acceedís a la sol··licitud
formulaada per la inteeressada
El rectoor finalment va
v acceptar la petició de lla interessad
da.
Expedieent de no qu
ueixa 12/201
14:
Un estuudiant de la Facultat
F
de Medicina
M
dem
manava que s’ajornés el pagament dde la matrícu
ula fins
que es rresolgués la sol·licitud
s
dee beca formuulada al País Basc.
En l’apaartat 1r de laa resolució deel síndic de ggreuges reco
omanava a laa Gerència i aal Servei de Gestió
Acadèm
mica no exigiir el pagameent de l’impoort de la mattrícula fins que
q els òrganns del País Basc
B
es
pronuncciessin sobre la beca sol·llicitada.
En el caas que la resolució resulttés que proceedia el pagam
ment total o parcial de laa matrícula, perquè
p
es denegués la becaa o la conced
dida no cobrrís la totalitaat de la matrricula, s’hauuria de conceedir un
termini de pagamentt, sense recàrrrecs.
En el suupòsit de quèè es dilatés notòriament
n
la resolució de la sol·licitud de becaa, en relació amb la
data en què s’havia resolt en any
ys anteriors, després d’effectuar les co
onsultes corrresponents amb
a
els
òrgans ddel País Bassc, la UdL podria adoptaar les mesurees proporcio
onades proceedents per ex
xigir el
pagameent que resulttés procedentt.
En respposta a la reecomanació, el Servei G
Gestió Acadèèmica va informar a Siindicatura qu
ue van
trametree al interessaat un escrit, el 2 de juliiol de 2015, en el qual li
l comunicavven que els havien
confirm
mat la concessió de la becca del País B
Basc, però qu
ue havia una part que no cobria l’imp
port de
la matriicula en la UdL
U i que hav
via d’assumiir l’estudiantt, per la quall cosa aquestt havia d’abo
onar la
part a laa Universitat.
L’estudiant va fer effectiu el pagaament del l’iimport reclam
mat.
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3.3.2. E
ELS EXPEDIENTS SENSE REC
COMANACIÓ
En segoon lloc, enum
merem els ex
xpedients resstants, la ressolució dels quals a la U
UdL no li com
mporta
realitzarr cap actuaciió.
A) EXP
PEDIENTS DE
D QUEIXA
Dins d’aaquest apartaat cal inclourre els expedie
ients de queix
ixa següents:
Expedieent de queixxa 2/2014
En la quueixa presenntada per un grup d’estuudiants en un
n curs sobre fauna salvattge de l’Insttitut de
Biodiveersitat Tropiccal (IBT),el síndic
s
es va ddeclarar inco
ompetent per resoldre-la.
Expedieent de queixxa 3/2014
Un cateedràtic de la UdL
U
van prresentar una queixa a la que
q posteriorrment es vann sumar la deegana i
el directtor del Depaartament perq
què es va aprrovar l’adscrripció Àrea de
d coneixemeent de Person
nalitat,
Avaluacció i Tractam
ment Psicològ
gic (PETRA)) a la Facultaat de Medicin
na.
Despréss de realitzat les actuacions, la lecturaa de comuniccacions rebud
des, i realitzaades les entrevistes
amb elss representannts de la Faacultat, del D
Departament i amb el professor, el síndic va reesoldre
suspenddre la tramitaació d’aquestt expedient, jja que s’haviien obert neg
gociacions am
mb el Rectorrat i es
va acorddar el seu arxivament,
a
sens
s
perjudicci del dret de
d què les peersones interressades pog
guessin
sol·licitar la seua intervenció si, a la vi sta de l’evo
olució de lees negociaciions iniciad
des, ho
considerraven proceddent.
Expedieent de queixxa 4/2014
Una meembre de la UdL
U va inforrmar al síndicc de greugess que per prescripció mèddica se li recomana
un canvvi de lloc de treball
t
o al menys
m
una miillora en l’esspai.
Hi va hhaver primeer un intercaanvi de corrreus electròn
nics amb laa interessadaa, però desp
prés la
Sindicattura de Greuuges li va reitterat que conncretes les peticions i que aportés l’innforme mèdiic o bé
que conncertés una enntrevista, perrò no va reallitzar cap accció.
El síndiic, a la vista dels requeriiments practiicats que no van estat atesos en la foorma que pro
ocedia,
de confformitat ambb el que el Reglament d’organitzaació i funcio
onament de la Sindicatu
ura de
Greugess estableix, va
v acordar l’aarxivament dde les actuaciions.
Aquest arxivament però no imp
pedia en ab solut que si la interessaada presentéss un escrit en
e què
concretéés les seues peticions
p
i ap
portés la doccumentació en
e què es basava es podiaa acordar l’ob
bertura
d’un nou expedient.
Expedieent de queixxa 7/2014
Un alum
mne en nom
m d’un grup
p d’estudiannts d’INEFC
C es queixaava perquè een un exam
men de
recuperaació no l’havvia aprovat cap estudiant..
El síndiic va conclooure que no existeix noormativa quee estableixi un límit o ppercentatge en els
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resultatss d’un exameen sobre el nombre
n
d’aprrovats i suspeesos.
Per altraa banda, disscrepar sobree si els nivellls d’exigènccia de les prroves continggudes als ex
xàmens
són connformes amb la Guia Doccent ha de trramitar-se mitjançant
m
la demanda d’iimpugnació davant
la Comiissió d’Impugnacions.
Expedieent de queixxa 8/2014
Una esttudianta es va dirigir all síndic per sol·licitar-li que declarrés la nul·littat de la “S
Segona
reassignnació de places de medicina
m
perr a titulatss universitarris” realitzaada per l’O
Oficina
d’Orienntació per a l’Accés
l
a la Universitat que depèn de
d la Secretaaria del Conssell Universiitari de
Catalunnya, que és unn òrgan integ
grat en l'Adm
ministració dee la Generaliitat.
Al no trractar-se d'unna actuació procedent d''òrgans de laa UdL es va declarar la incompetènccia per
conèixeer de la queixxa.
Expedieent de queixxa 9/2014
Una alttra estudiant va sol·licitaar al síndic que actues en la “Sego
ona reassignnació de places de
medicinna” de l'Oficiina d'Orientaació d'Accés a la Universsitat.
El síndic es va declaarar incompeetent per resooldre la queix
xa.
Expedieent de queixxa 10/2014
Un estuudiant de l’IN
NEFC de Llleida va pressentar una queixa a la Sindicatura dde Greuges, en
e què
manifesstava que havvia rebut un
na resposta innadequada del
d professor i l’havia fett fora d’una classe
pràcticaa de l’ensenyyament.
El síndiic va recomaanar una sèrie d’accions a l’INEFC i va constatarr que s’havieen complert segons
constava en l’inform
me que posteeriorment li va trametre el director de
d l’INEFC «Actuacionss de la
Junta D
Directiva del centre».
Per altra banda, enttenia que s’h
havia de viggilar el comp
pliment per part de tots els col·lectiius del
deure dde respecte mutu,
m
en la línia de less actuacionss ja realitzad
des per la JJunta Directiiva. Si
s’incom
mplia aquestt deure, hauria de pperseguir-se,, exigint les possiblees responsab
bilitats
disciplinnàries.

PEDIENTS DE
D NO QUE
EIXA
B) EXP
Els expeedients de noo queixa que no requerienn cap actuaciió d’execució són els seggüents:
Expedieent de no qu
ueixa 1/2014
4
Respectte a les estaddes de treballl universitarii a l’estrangeer d’una mem
mbre del PASS es va resolldre de
manera satisfactòriaa perquè finallment, es va autoritzar l’eestada.
El síndiic no va connsiderar procedent realitzzar cap actuaació; sense perjudici
p
quee, si amb ocaasió de
l’avaluaació del com
mpliment de les
l condicionns de l’autorrització atorg
gada sorgissiin discrepànccies, la
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interessada podria acudir
a
de nou
u a aquesta S
Sindicatura sii ho estimés procedent peer a la defensa dels
seus dreets.
Expedieent de no qu
ueixa 2/2014
4
Una meembre del PA
AS va deman
nar una entreevista amb el
e síndic per parlar sobre la seua baix
xa i les
recomannacions mèddiques que haavia rebut.
Despréss de l’interccanvi de vaaris correus electrònicss, el síndic va consideerar que convertir
l’”Expeddient de no queixa 2/20
014” en “Exxpedient de queixa 4/20
014”, que jaa s’ha comen
ntat en
l’apartatt corresponent.
Expedieent de no qu
ueixa 3/2014
4
Una funncionària deel PAS con
nsiderava quue hi havia es desigualtats manifesstes entre el PAS
funcionari i el PAS Laboral, per la qual cosaa demanava passar
p
tot el col·lectiu
c
a PPAS Laboral.
El síndiic va conclouure que la prroposta concrreta formulada per la inteeressada de qquè als funcionaris
se’ls connvertís en labborals de forrma progresssiva, no teniaa cap base leg
gal que li donnés suport.
Per altraa banda, la figura
f
del sín
ndic no té coompetències per dictar reesolucions quue es dirigeixin als
òrgans eexterns a la UdL.
U
Les differències entr
tre el personaal laboral i fu
uncionari al sservei de la UdL
U (i
de les enntitats públiqques en geneeral) se fonam
menten en la normativa aplicable,
a
quee s’imposa so
obre la
normatiiva pròpia quue pot dictar la universiitat en l’exercici de la seua
s
autonom
mia universitària, i
sobre ell contingut deels convenis laborals.
Expedieent de no qu
ueixa 4/2014
4
Un proffessor de l’E
EPS va expossar que duess persones l‘h
havien faltatt al respecte i sol·licitavaa saber
quina exxigència de responsabilit
r
at disciplinàrria es podia demanar.
El síndiic es va declarar incompetent per connèixer els feets imputablees a una perssona implicada que
no era m
membre de laa comunitat universitària.
u
.
Respectte a l’estudiaant que sí eraa membre de la comunitaat, els òrgans competents de la univerrsitat ja
havien incoat un expedient
e
diisciplinari, pper la qual cosa el sín
ndic va deneegar la queixa de
conform
mitat amb el Reglamento
R
de la Sindicaatura perquèè no pot interrvenir si es doona aquest supòsit.
(art. 24)).
El síndiic va afegir que el proffessor tenia dret si ho considerava
c
procedent, a plantejar els
e fets
davant els òrgans judicials
j
perr si podien cconstituir co
onductes san
ncionadores penalment, ja que
l’existènncia d’una sanció disciiplinària no és incomp
patible amb la sanció ppenal, a l’o
obeir a
fonamennts distints i no constituirr, per tant vioolació del prrincipi “non bis ídem”.
Expedieent de no qu
ueixa 6/2014
4
Una esttudiant conssiderava quee no podia ppresentar el treball d’in
nvestigació ddel grau (TF
FG) al
Negociaat acadèmicoodocent perq
què, a causa dde diverses causes
c
alienees a la seua vvoluntat, la qualitat
q
era insuuficient per suuperar-lo i deemanava si hho podia ajorrnar.
El síndiic li vaig reccomanar quee fes una sool·licitud al degà
d
de la Facultat
F
i lliuurés una còp
pia ala
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Sindicattura per a quuè es poguesssin realitzar lles gestions oportunes.
o
La interressada no vaa presentar laa còpia de l’eescrit, i desp
prés de requeerir-li i no ateendre la petició del
síndic, aquest va reesoldre arxiv
var les actuaacions i l’ex
xpedient corresponent. D
De tota man
nera, la
interessada podia sool·licitar una nova interveenció del sínd
dic i obrir un
n nou expedieent.
Expedieent de no qu
ueixa 7/2014
4
Una esttudiant conssiderava quee era possiblle convalidaar el Pràcticcum amb l’eexperiència laboral
l
prèvia dde què dispossava.
La degaana de la Faccultat va info
ormar al sínddic que l’assiignatura no era
e equivalennt (les tasquees eren
diferentts amb l’expeeriència d’au
uxiliar que apportava), i peer tant no eraa convalidablle.
El síndic va conclouure que no reesultava factiible la convalidació i info
ormava a la in
interessada que
q una
opció poossible era sool·licitar unaa jornada redduïda per pod
der compagin
nar la formacció amb el treeball.
Expedieent de no qu
ueixa 8/2014
4
Una estuudiant es va mostrar discconforme am
mb la qualificació d’una assignatura.
El síndiic li va comuunicar que no
o podia valoorar si la quaalificació era adequada, jaa que noméss podia
intervennir si no s’haaguessin respectat les norm
rmes de la Ud
dL sobre l’av
valuació.
Expedieent de no qu
ueixa 9/2014
4
Un docttorant va infoormar a la Siindicatura quue tenia problemes person
nals amb el ddirector de teesis.
Despréss d’una entreevista person
nal, va inform
mar al síndicc que ja haviaa iniciats unees altres gestions a
la UdL i li demanavva que aturés el procés.
El síndic de greugess va resoldre arxivar l’exppedient iniciat.
Expedieent de no qu
ueixa 11/201
14:
Una esttudianta va manifestar
m
qu
ue havia esggotat les conv
vocatòries dee matricula dd’una assign
natura i
que el reector havia denegat
d
la seu
ua sol·licitudd de convocaatòria de graccia.
Despréss de consultaar l’informe de
d la professsora de l’assiignatura, el síndic
s
va resooldre que no
o podia
formulaar cap recom
manació si la interessada interposava un recurs de
d reposició ccontra la ressolució
denegattòria del rectoor.
Expedieent de no qu
ueixa 13/201
14
Un estuudiant manifeestava que havia
h
fet totees les hores pràctiques
p
deel Pràcticum
m, però el pro
ofessor
l’havia ssuspès l’assiignatura perq
què no li con stava que less havia realittzat.
Més tarrd, l’interessaat va expresssar que estavva en vies de solució am
mb la cap d’eestudis, per la
l qual
cosa, ell síndic va reesoldre arxiv
var l’expedieent i informaar a l’interesssat que si nno s’arribavaa a cap
acord poodia presentaar una nova queixa
q
a la S
Sindicatura.
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4. ALTRES AC
CTIVITA
ATS DE L
LA SINDIICATURA
A
En aqueest espai s’innclouen els do
os apartats qque fan referèència a l’assiistència d’aqu
questa Sindicatura a
trobadess amb els sínndics i defen
nsor de les alt
ltres universiitats.

4.1. TR
ROBADA DELS SÍN
NDICS DE
E GREUGE
ES, DEFEN
NSORS I M
MEDIDAD
DORS
UNIVE
ERSITARIIS DE LA XARXA
X
VIIVES D’UN
NIVERSITATS
La trobaada va tenir lloc a l’edifiici de Rectorrat de la Uniiversitat Pom
mpeu Fabra eel 3 i 4 de ju
uliol de
2014.
Els temees que es vann tractar van ser:
- “Saapere aude: la
l gènesi dels codis ètics universitariss”,
- “Caartografiant el caos: una proposta de normativa contra
c
el plag
gi i la falta dd’ètica professsional
a l’enntorn univerrsitari”

4.2 TR
ROBADA DE
D DEFENSORS UNIIVERSITA
ARIS ESPA
ANYOLS
La reunnió estatal dells defensors universitariss estatals va tenir
t
lloc el 22,
2 23 i 24 dd’octubre de 2014 a
Badajozz. A la trobadda es van abo
ordar els tem
mes següents::
- “Te
Tema 1: Assiggnatures amb
b resultats annòmals”
- “Te
Tema 2: Còpia, frau intel·lectual, drets
ts d’autor i propietat intel·lectual”
- “Te
Tema 3: Processos d’anull·lació de maatrícula i devvolució d’imp
ports”
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5. CO
ONCLUSIIONS
Si compparem l’any 2014 en rellació amb ells últims cin
nc anys, pod
dem comprovvar que el nombre
n
d’expeddients tramitaats entre els anys
a
2009 i 22013 ha estaat de 68, la qu
ual cosa reprresenta una mitjana
m
d’13,6 eexpedients peer any.
A l’anyy 2014 els expedients tramitats han estat 22, aq
questa xifra suposa un in
increment dee 8,4%
d’expeddients respectte a la mitjan
na dels últim
ms cinc anys. De tota man
nera, si compparem les daades de
l’any 2014, a la quual es referreix aquesta Memòria, amb
a
l’any immediatameent anterior, s’han
estancatt el nombre d’expedients
incoats, ja qque en ambdó
d
ós anys la xifra ha estat lla mateixa:22
2.
Segueixxo considerannt que si es té en comptee que els meembres de laa comunitat uuniversitària poden
xifrar-see, en aproxim
madament un
ns 11.000, laa xifra d’exp
pedients instrruïts ha de coonsiderar-se com a
una xifrra baixa.
Aquestaa raó podria atribuir-se a una excel·llència de fun
ncionament o a una mannca d’utilitzaació de
les posssibilitats que ofereix la Siindicatura dee Greuges.
M’assem
mbla molt més
m realista continuar trreballant sob
bre la base d’aquesta seegona hipòteesi. En
aquest ssentit es conssidera necesssari implemeentar mesuress que contrib
bueixin a la ddifusió de la funció
de la S
Sindicatura com
c
a instru
ument de viigilància i de
d respecte als drets deels membres de la
comunittat universitàària i del bon
n funcionameent de les acttivitats i serv
veis a la univversitat.
Per aquuest fet, conssidero que seeria desitjabble que entree les mesuress possibles ss’hauria d’in
ncloure
poder faacilitar inform
mació especíífica a totes lles persones que s’incorp
porin como a nous memb
bres de
la comuunitat universsitària.
Expedients

Si compparem les daades de l’an
ny 2014 que fan
referènccia

als

exxpedients

promoguts

Comun
nitat Universittària

ppels

distints col·lectius que integreen la comunnitat
2
%
9,09%

m que dels 22 expedieents
universiitària, tenim
tramitatts, 2 els van fer
f el PDI, 4 el PAS i 166 els

PDI
PAS
Estudiantat

4
18
8,18%

estudiannts. Percenttualment dels
d
expedieents
tramitatts

l’anyy

2014,

corresspon

aproxim
madament al PDI un 9,09
9 %, al PAS
S un

16
72,73%

18,18 % i, a l’estudiiantat un 72,7
73%.
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Si ob
bservem les dades de l’’any 2014 que
q fan

Expedients
Gènere

referència

al

gènere

de

les

peersones

dones van preesentar
intereessades, teniim que les do
5
22,773%

3
%
13,64%

hom
mes

14 ex
xpedients, els homes 5 expedients, i en 3

donees

ocasiions ho van fer conjuntaament, per la
l qual

ambdós

cosa,, percentualm
ment, el 63,,64 % corresspon a
donees, el 22,73 % als homees i el 13,64
4 % al
conju
unt d’ambdós.

14
63,64%

No pucc concloure sense destaacar que la Sindicaturaa ha trobat la total coll·laboració i bona
predispoosició de totss els òrgans de
d la Universsitat quan s’h
ha requerit laa seua assistèència.
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