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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 2015,
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 dde la Sindicattura durant l’any 2015. A
Aquesta activ
vitat es
divideixx en quatre apartats
a
identtificats, desprrés de la INT
TRODUCCIÓ que se nuumera com 1,
1 en la
forma seegüent:
L’aparttat 2, ACT
TUACIONS
S DE L’AN
NY 2015, recull
r
un reesum de totts els expeedients,
diferencciant entre ells Expedientts de queixa (2.1) i altrees expedientss (2.2), ambddós diferenciant-se
entre prrofessorat, PA
AS i estudian
nts.
L’aparttat 3. Recu
ull el text íntegre
í
de totes les resolucions
r
dictades peer la Sindiccatura
distingeeix entre els Expedients
E
de
d Queixa (3..1) i els Altrees Expedientts (3.2).
La incluusió del textt íntegre de la resolució,, a més dels resums reco
ollits a l’apaartat 2, obeeix a la
tradició de la Sindicatura de la UdL de faccilitar l’accés directe a la totalitat deel contingut de les
seues deecisions de manera
m
que qui
q a la vistaa del resum vulgui
v
tenir coneixement
c
t total de la decisió
d
pugui acccedir-hi.
Es tractta en definittiva de donaar la màxim
ma transparèn
ncia a les deecisions acorrdades que resulta
potenciaada perquè a més de faccilitar-se als membres cllaustrals s’in
ncorpora a laa pàgina web
b de la
Universsitat, en l’apaartat de la Sindicatura
S
dde Greuges, en
e la qual ess reprodueixxen íntegram
ment les
Memòriies, un cop han
h estat pressentades al C
Claustre.
En aqueest mateix appartat, es reccull el subappartat, introd
duït a partir de la Memòòria de l’any
y 2013,
referentt al grau de seguiment per part dels òrrgans de la UdL
U d’aquellles resolucionns del síndicc en les
quals s’han formulatt recomanaciions. Com toothom sap, aq
questes no só
ón vinculants
ts però es con
nsidera
oportú qque la dada sigui
s
conegu
uda pel Clausstre i s’incorrpori a la Meemòria que, com ja s’ha dit, es
publica en la pàginaa web.
L’aparttat 4 recull les
l trobadess celebrades amb els altrres defensorrs universitaaris.
Com ja s’ha explicat en altres ocasions, a nivell intern
n existeixen tres àrees een què es ceelebren
trobadess: d’una baanda, l’àmbitt territorial de Cataluny
ya; per altraa, la de la Xarxa Vivees que
correspoon a les Unniversitats qu
ue es trobenn a l’àmbit lingüístic caatalà, i que poden o no
o estar
ubicadees dins del territori dee l’Estat, i finalment, l’àmbit estatal organittzat en la CEDU
(Confedderación Estaatal de Defen
nsores Univeersitarios).
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
2015 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).
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És necessari abonar una quota an
nual per ser m
membre i la Sindicatura de la UdL noo en forma part.
p
Per una banda, s’ha separat, entrre els expediientes sotmessos a la consideració del síndic, aqueells que
m a “expedients de queixaa” -categoriaa en què amb
b anterioritatt s’incloïen tots
t els
s’han quualificat com
tramesoos per la Sinddicatura- i els “altres exppedientes” o “expedientees de no queeixa”, en els termes
ja concrretats en l’últtima memòriia presentadaa.
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2. ACTUACIO
ONS DE L’ANY
L
20015
Els exppedients insttruïts han esstat 22. Dinns d’aquests es distingeiixen entre eels “expedieents de
queixes” que sumenn 19 i els “alltres expedieentes” que su
umen 3, en qu
uè s’ha instaat la intervenció del
síndic seense formulaar pròpiamen
nt una queixaa.
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:


Sobree l’eximent d’assistir a les reunion
ns dels Conssells de Departament pper raons dee força
major
La perssona interesssada no qü
üestiona l'obbligatorietat d'assistir a les reunionns del conssell de
departam
ment, però entén que el criteri
c
d'estim
mar, solamen
nt, les raons de “força maajor” com a causes
que exiimeixen l'obligació d'asssistir són moolt restrictiv
ves. Considera que podeen concórrerr altres
causes qque s'han d'aadmetre com
m a excusa d''aquesta obliigació: la méés comú és ccomplir amb
b altres
obligaciions acadèmiiques coincid
dents.
Per altraa banda, creuu igualment que justificaar les causes de “força major” que im
mpedeixen assistir a
la reuniió convocadaa en forma "degudament
"
t acreditadess per escrit" resulta imprrecisa sobre si s'ha
d'adjunttar un certificcat o algun altre
a
tipus de document feefaent.
El cap dde Departam
ment em va informar
i
quee l’assistènciia cada cop més minsa a les reunion
ns dels
consellss de departam
ment dificulttava la presaa d’acords o els debats en
n la reunió i que va tram
metre la
carta peer: informar als
a membres del Departaament, reiteraar la importància d’assisttir-hi i, que si
s no es
podia aassistir, comuunicar-ho. També
T
va reaafirmar que en cap cas es demanavva un docum
ment o
certificaat per escrit a ningú.
Com a ssíndic considdero que unaa vegada conneguda la posició del Dep
partament laa queixa por donarse per reesolta enteneent que l’oblligatorietat dd’assistència a les reunion
ns del Conseell de Departtament
pot excuusar-se si cooncorre una causa
c
raonabble, sense neccessitat de qu
uè suposi l’eexistència dee causa
de “forçça major”, i que, formalm
ment, és sufiicient que es comuniqui la
l concurrènccia de la cau
usa, per
mitjà deel correu eleectrònic o tru
ucada telefònnica o en un
n altre mitja de comunicaació similar,, sense
necessittat de certificcats o acredittacions fefaeents.
(Resolució de 26 de juny de 2015 , Expediennt de queixa 5/2015)
5
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:


Sobree les guàrdiees en el Serv
vei de Bibliooteques i Doccumentació (SBD) duraant els perío
odes de
tancam
ment
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La sol·licitud de la interesssada semblla totalmen
nt raonable, ja que cconeixent-see amb
antelació les datess en què ess produeixeen els tancaaments, la determinació
d
ó dels serv
veis de
biblioteeca que hann de romand
dre oberts ddurant aquests tancameents i el nom
mbre de perrsones
que hann de cobrir els serveis mínims, ess podria con
ncretar les persones quue han de prestar
p
aquestss serveis am
mb una anttelació raonnablement suficient perquè els ppossibles affectats
puguin tenir tempss per planifiicar el períoode vacacion
nal.
Es resoll:
Recomaanar que el procediment
p
per a la deteerminació dee les personees que han dee cobrir els serveis
s
mínims a les bibliotteques, duran
nt els períodees de tancam
ment es resolg
gui amb una antelació raaonable
i suficieent per que els
e possibles afectats pugguin conèixerr si han o no de prestar sserveis mínim
ms, per
tal de pooder planificcar el seu perríode vacacioonal i conciliar la seua vid
da familiar i laboral.
(Resolució de 10 d’aabril de 2015
5, Expedient Q 4/15)
NTAT
2.1.3. ESTUDIAN
En relacció amb l’esttudiantat es van
v presentarr les queixes següents:


Sobree el funcion
nament defeectuós del sservei de matrícula
m
en
n un assignaatura de matèria
m
transveersal
A la vistta dels anteccedents i de les actuacionns practicadess és evident que
q es va prooduir un erro
or en el
funcionaament del seervei competent que va ddeterminar la impossibilittat de matricuular-se en un
na data
inicialm
ment establertta, si bé, passats uns diess, es va soluccionar el pro
oblema i les iinteressades es van
matricullar.
Es resoll:
1r. Recomanar a laa Unitat de Planificacióó Docent dee la Facultatt d’Educacióó, Treball Social i
Psicologgia que hagi la coordinacció adequadaa amb les diiferents unitaats que intervvenen en el procés
de matrrícula perquèè es pugui matricular
m
enn la data d’iinici que s’aanuncia a la pàgina web
b de la
Facultatt.
2n. Connsiderar que, feta la reccomanació aanterior, i haavent-se ja matriculat lees interessad
des no
procedeeix realitzar cap
c actuació addicional.
(Resolució data 29/001/2015 , Exp
xpedient Q 1//15)


Sobre la manca de convalidació en els eestudis de grau d'assign
natures supeerades en un cicle
formatiiu de grau su
uperior (CF
FGS)
L’intereessat despréss d’instar laa iniciació dde l’expedieent va maniffestar la seuua voluntat de no
continuaar amb la seuua tramitació
ó.
No obsttant, atenent l’interès de la
l qüestió su scitada, d’offici, es van feer les consideeracions segü
üents:
1. En p
primer lloc, cal dir quee la queixa ss’ha d’arxiv
var, perquè l’interessatt ha manifeestat la

seua vooluntat de noo continuar la seua tram
mitació.
2. Això no obstant, com
c
a síndicc he de fer less reflexions següents:
s
a) Recconèixer quee, globalmentt considerat, el sistema de
d reconeixem
ment “per fam
amílies” dels CFGS
dóna rresposta a unn problema de gran com
mplexitat, so
obre unes bases que resppecten el con
ntingut
essenccial del Reiall Decret 1618
8/2011.
b) Maalgrat això, aquest
a
sistem
ma de reconneixement po
ot donar lloc, en supòsiits concrets, a què
determ
minades assiggnatures quee, independeentment de la “família” del CFGS en que s’in
ntegrin,
continnguin objectiivament els coneixementt suficients per
p merèixerr ser convaliidades i queeden al
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margee del sistemaa, i s’exigeix
x cursar de nou assignaatures, el con
neixement de les quals ja
j està
prèviaament acredittat.
La verritat és que el
e reconeixem
ment per “fam
mílies” que amb
a
caràcterr general, inssistim, és con
nsidera
vàlid i adequat per
p donar reesposta a unn problema molt compllicat, presennta addicionalment
l’avanntatge de feer més fluiid el procéés de recon
neixement, tant adminiistrativamentt com
acadèm
micament, però
p
no és menys cert que aquestta facilitat no
n pot donaar-se descon
neixent
situaciions concretees d’injustíciia que puguinn produir-se..
c) Per això, considdero que s’haa d’intentar oobrir una viaa de flexibilittzació en el ssistema i dav
vant de
reclam
macions espeecífiques i co
oncretes es pprocedent an
nalitzar, amb independènncia de la “faamília”
de perrtinença dell CFGS, si les assignattures superaades en aqueests cicles, per raó dells seus
continnguts, mereixxen ser convaalidades en eels estudis dee grau escolliits.
Cal reecordar que l’article
l
9 deel Decret 16118/2001, relaatiu als “Efeectes del recooneixement”
”, en el
seu appartat 2 estabbleix que el “reconeixem
ment comportta la convaliidació o la ex
exempció de cursar
els mòòduls, matèrries o assign
natures que es determin
nin, a l’efectte de obtencció del títol oficial
d’Educació Superiior que es cu
ursa”.
Es resoll,
1r. Arxiivar la queixaa per desistim
ment de l’intteressat.
2n. Reccomanar, d’oofici, que s’eestudiï la poossibilitat dee flexibilitzarr el sistema de reconeix
xement
sobre laa base del quue s’ha expo
osat en el suubapartat 2 de
d les consid
deracions quee estan inclo
oses en
l’apartatt III d’aquestta resolució.
(Resolució data 26/002/2015, Exp
pedient Q 2/115)



Sobree problemess possibles per
p matricu
ular-se en Veterinària
V
pels
p graduaats en Ciènccies de
Salut Animal (CSA
A).
Una esttudiant graduuada en CSA
A exposa laa seua inquieetud per la continuació
c
ddels seus esstudis i
obtenir la titulació en
e Veterinàriia. Té notíciees que en aq
quests estudiss, que s’impllantaran en la
l UdL
en el cuurs acadèmic 2015-2016
6, podran acccedir els grraduats en Ciències
C
de Producció Animal
A
(CPA), però no elss graduats en CSA, exccepte que co
onvalidin asssignatures. PPer altra ban
nda, el
Convenni de la UdL amb la Univ
versitat Autòònoma de Baarcelona (UA
AB) es pot trrencar a l’iniciar-se
els estuddis de Veteriinària a la Ud
dL.
Despréss de l’oferim
ment de la Sindicatura per obtenirr informació d’ETSEA, la interessaada va
manifesstar uns dies més tard qu
ue no es fes ccap gestió fiins que es ceelebrés una nnova reunió amb
a
la
Direccióó d’ETSEA, doncs, semb
blava ser quee s’obrien viees de solució
ó.
Transcoorregut un més
m sense reebre notíciess de la interressada, se la va requeerir perquè en
e una
setmanaa, comuniquués quin eraa l’estat de la qüestió i que si no es rebia nootícies, s’arx
xivaria
l’expediient.
Al no haaver-se rebutt notícies seu
ues, es resol:
Arxiva aquest expedient, sense perjudici deel dret de la interessada a sol·licitarr la intervencció del
síndic en un nou exppedient, si així ho considdera convenieent.
(Resolució data , Exxpedient Q 3//15)



Sobree la sol·licitu
ud d’inform
mació per coonsiderar un
n cobramen
nt abusiu enn el recàrrecc d’un
pagameent acadèmiic
Un paree d’un estudiiant va perso
onar-se a la Sindicatura de greuges va
v sol·licitarr la intervencció del
síndic.
7

Li vaig informar que per a poder intervenir ccom a síndicc, era necessaari que l’estuudiant presen
ntés la
queixa pperquè al serr major d'edaat, la llei deteermina que és ell qui ha d'actuar.
d
(Resoluciió de 12 de juny
j
de 2015
5 , Expedientt de queixa 6/2015)
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Sobree el recàrreec mínim dee 50 € al noo haver satisfet el pagament pel rreconeixemeent de
crèdits de grau en el
e termini esstablert
A la Sinndicatura vam
m rebre un correu
c
electròònic d’un estudiant que deia
d que la U
Universitat lii havia
cobrat uun recàrrec de 50 €, al
a no haver satisfet el pagament de
d 5,93 €, qque correspo
onia al
reconeixxement de crrèdits en grau
u de Medicinna, en el term
mini establertt.
Vaig sool·licitar un informe sob
bre aquesta qqüestió a la Secció de Matricula
M
dell Servei de Gestió
Acadèm
mica, en el quual es relacio
onaven els fetts concurren
nts:
Se li va entregar el full
f de pagam
ment, per fer -lo efectiu. Com
C
no va pagar i li va ccaducar el full, se li
van envviar tres corrreus electrònics comuniccant-li com fer
f el pagameent. En el úlltim d’aquests se li
especifiicava que si no feia el
e pagament durant aqu
uella setman
na, des del Servei de Gestió
Acadèm
mica se li envviarà una nottificació ambb el recàrrecc d’impagament de 50 €. Finalment se
s li va
enviar la notificacció i l’estud
diant va feer efectiu el
e pagament requerit, iinclòs el reecàrrec
correspoonent.
També vaig revisarr la normativa aplicablee de la UdL
L sobre els recàrrecs
r
perr impagament i el
pressupost de la UdL
L per a l’any
y 2015.
Com a ssíndic vaig reesoldre:
1. Que eels Serveis de
d Gestió Acaadèmica van respectat la normativa ap
provada per la UdL.
2. Que eel que dispossaven els Preessupostos dee la UdL perr a l’any 2015, pel que faa al recàrrec fixe
f de
50 € noo s’ajustava al contingut de la Norm
mativa Acadèèmica dels estudis Univeersitaris Oficcial de
Grau.
peses produïïdes que, enn principi seemblen
3. Recoomanar la prràctica d’una liquidació de les desp
limitar-sse a la remisssió de dos correus
c
electtrònics i un correu
c
certifi
ficat i que la diferència entre
e
la
liquidacció d’aquestees despeses i els 50 € aboonats fos reto
ornat a l’interressat.
4. Recomanar que el
e contingut dels
d futurs prressupostos de
d la UdL s’adaptés al coontingut del que es
disposa en la Normaativa Acadèm
mica examinaada en aquessta resolució..
(Resoluciió de 12 de juny
j
de 2015
5 , Expedientt de queixa 7/2015)
7


Sobree la convalid
dació de vàriies assignatu
ures d’un grrau

Un estuudiant va inicciar els seus estudis a la Universitat de Lleida (U
UdL). Li va aafectar el can
nvi del
Pla d’E
Estudis per motius
m
laboraals i personaals i va haveer de continu
uar a la Uniiversitat Obeerta de
Catalunnya (UOC).
A la UO
OC va aprovvar vàries asssignatures i, pper flexibilittat laboral i personal,
p
vollia tornar a la
l UdL
per acabbar la carrerra. Quan va intentar convvalidar les assignatures
a
aprovades a la UOC no li van
permetrre, perquè enn el canvi de la UdL a la UOC no s’h
havia fet el trrasllat d’expeedient i conttinuava
constantt com a estuddiant de la UdL,
U
encara qque hagués cursat assignaatures a la UO
OC.
Les raonns invocadess pels òrganss competentss consultats per no acced
dir a la convvalidació pretesa es
fonamennten en l’om
missió del traasllat de l’exxpedient des de la UdL a la UOC, quue segons el Reial
decret 412/2014, de
d 6 de jun
ny, pel quall s'estableix la normatiiva bàsica ddels proced
diments
d'admisssió als ensennyaments uniiversitaris officials de gra
au, en l’article 29-3 “ha de ser tramiitat per
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la univeersitat de procedència,
p
una vegadaa l’interessa
at acrediti haver
h
estat admès per l’altra
universiitat”.
L’intereessat va expposar que per
p matriculaar-se a la UOC
U
solameent va haveer de presen
ntar la
documeentació de les seues quallificacions enn la prova de
d selectivitatt i entrada a la Universitat i el
reconeixxement posteerior de les assignaturess aprovades a la UdL miitjançant l’A
Avaluació d’E
Estudis
Previs (AEP) realitzzada per la UOC.
U
mic expedit per la secreetaria de la UOC
U
s’inclo
oïa que l’intteressat “currsa els
Al certiificat acadèm
estudis de grau enn Dret en aquesta Unniversitat am
mb l’expedieent acadèm
mic següent”
”, i es
reconeixxien tots elss crèdits dee les assignaatures superrades en crèèdits a la U
UdL, a més de la
qualificació de les assignatures
a
cursades
c
a laa UOC.
v
purament procedim
mental, la Ud
dL s’atén esttrictament all contingut del
d RD
Des d’uun punt de vista
492/20114, mentre quue la UOC ha procedit am
mb altres critteris que com
m a síndic noo tinc compettències
per valoorar.
Si passeem a la conssideració maaterial de la qüestió susccitada, ens trobem amb qquè una univ
versitat
pública espanyola i catalana haa certificat laa suficiència dels coneix
xements de l ’interessat en unes
assignattures, la connvalidació de
d les qual ppretén, sensse que existeixin obstaccles “de fon
ns” per
oposar-sse a aquesta convalidació
ó.
Com a ssíndic considdero que han
n de buscar-sse solucions que
q prevalgu
uin els aspecctes materialss sobre
els proccedimentals, ja que els que hagin pogut existiir d’aquesta classe no ddesvirtuen laa dada
essenciaal de la qüesttió que és l’aacreditació suubstantiva dels coneixem
ment en les asssignatures objecte
o
la pretennsió de convvalidació.
Per altraa part, no coonsta cap dada que perm
meti suposarr l’existènciaa de mala fee en el proceedir de
l’interesssat.
Per tot això, vaig reesoldre recom
manar que s ’adoptin mesures per convalidar-se lles assignatu
ures, la
suficiènncia de les quuals havia esttat acreditadaa a la UOC.
(Resolucióó de 30 de ju
uliol de 2015
5 , Expedientt de queixa 8/2015)
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Sobree la convocaatòria de seleecció de becaaris/àries d’’investigació
ó a la UdL

La perssona interesssada va enviiar un correuu electrònic en què com
municava a lla Sindicatu
ura que
s’havia presentat a vàries
v
convo
ocatòries de sselecció de becaris/àries
b
d’investigacció de la UdL
L i que
no l’havvien seleccionat tot i que consideravaa que tenia un
n expedient de
d recerca baastant bo.
Li vaig informar que
q tramitar l’expedient de forma efectiva,
e
era necessari trreballar sobre fets
concretss i li sol·liciitava saber quines
q
eren les convocaatòries en qu
uè s'havia prresentat less bases
especifiiques que mootivaven el seeu escrit, i quuins eren els mitjans en els
e quals s'haavien publicaat.
v acreditar ni manifestaar pertànyer a la comunitat universititària, per tan
nt, des
La interressada no va
d’aquessta perspectivva no podia intervenir com
m a síndic.
m
qque va inten
ntat accedir-h
hi, a través ddels “processsos de
Encara que hi no peertanyés sí manifestava
seleccióó becaris adsscrits a conttractes conveenis o projecctes d’investtigació”, tennint en comp
pte que
l’articlee 136.1 dels Estatuts de la UdL tam
mbé atribueiix al síndic la funció dee vetllar “pel bon
funcionaament de less activitats i serveis de lla Universita
at”, podria intervenir coom a síndic sempre
s
que la ssol·licitud, tal
t i com esttableix la Lllei de proceediment (artiicle 31 de laa Llei 30/19
992) es
formuléés per personna interessadaa.
Li vaig sol·licitar lees dades espeecífiques en un correu ellectrònic. En
n la seua respposta no va aportar
a
cap dadda que poguéés considerarr-la com a innteressada, peer la qual co
osa, seguint eels requisits exigits
per l’arrticle 39 de la Llei 30/1
1992, no poddia interveniir com a sín
ndic i vaig rresoldre arxivar la
queixa.
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(Resolucióó de 23 de ju
uliol de 2015
5 , Expedientt de queixa 9/2015)
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Sobree la injustícia que s’eestava comeetent al seu
u fill, segons el criterri de la peersona
interesssada, als exààmens realittzats de l’ún
nica assignattura que li fa
alta per acaabar la carreera.
El síndiic va comunnicar-li que el seu fill, al ser l’esttudiant majo
or d’edat elll mateix, haavia de
presentaar la queixa.
Es va arrxivar l’expeedient obert al
a no ser el ssol·licitant membre
m
de laa comunitat uuniversitària,, ni ser
el repressentant legall del seu fill major
m
d’edatt i se li va co
omunicar, quee si el fill plaantejava la queixa,
q
s’incoarria un expediient sobre elss fets, objectte de queixa.
(Resolucióó de 23 de ju
uliol de 2015,, Expedient dde queixa 10
0/2015)


Sobree l’adjudicacció de places d’una espeecialitat de grau per sorrteig sense ttenir en com
mpte la
nota acadèmica
Educació Prrimària, moddalitat Biling
güe va
Una esttudianta quee volia matrricular-se enn el grau d’E
manifesstar que al realitzar
r
els tràmits de m
matrícula no
o se li havia adjudicat laa plaça desiitjada i
considerrava que eraa injust el criiteri seguit p er assignar les
l places, i que
q consistiaa en un sorteeig que
establia una ordre alleatòria de matrícula
m
sensse tenir en co
ompte la notaa d’accés de les PPAU.
i
a la degana de lla Facultat d’Educació, Psicologia
P
iT
Treball Social. Em
Vaig sool·licitar un informe
va inforrmar que s’’ampliaven les
l 25 placees en principi ofertades per tal d’iincloure a to
ots els
estudiannts que, en prrimera opció
ó havia elegitt el grau d’Ed
ducació Prim
mària, modaliitat Bilingüee.
Per tannt, es va ressoldre de manera
m
favorrable i, con
nseqüentmentt, la interesssada es va poder
matricullat en l’opcióó pretesa de grau i especiialitat.
(Resolucióó de 23 de julliol de 2015 , Expedient dde queixa 11/2015)


Sobree la possibillitat de sol·llicitar una beca d’un grau
g
al Min
nisteri d’Edducació, Culltura i
Esport (MECD) peer la seua filla
nar la sol·liciitud com a peersona intereessada,
El síndiic va informaar a la mare que la filla hhavia de sign
considerrant que l’esstudianta era major d’edat
at, ja que la mare
m ja no eraa titular de laa pàtria potesstat.
Per tot aaixò, es arxivva aquest ex
xpedient, senns perjudici de
d què puguii tramitar-se quan es form
muli la
queixa pper la titular del dret.
(Resolucióó de 31 de ju
uliol de 2015,, Expedient dde queixa 12
2/2015)



Sobree la impossib
bilitat de fin
nalitzar els sseus estudis de grau al suspendre
s
een quatre occasions
l’últimaa assignaturra que li queedava i dem
manar l’apliccació de “l’a
aprovat perr compensacció” en
aquestaa assignaturra.
Tant enn els centres propis com
m en els addscrits s’ha d’aplicar laa normativaa d’Avaluaciió i la
qualificació de la doocència en els
e graus i m
màsters a la UdL,
U
aprovad
da pel Conseell de Govern
n el 26
de febrrer de 20144 i, per tan
nt, ha d’apllicar-se el sistema
s
d’av
valuació currricular mitjançant
compennsació als graaus per a l’accabament d’eestudis, (“aprovats per co
ompensació””).
La prim
mera de les fuuncions que l’article 1966 dels Estatutts de la UdL atribueix all síndic de Greuges
G
és la de “vetllar pel respecte als drets i les lllibertats delss membres dee la comunitaat università
ària”.
s la normativva de la UdL
L regula els “aprovats pper compensa
ació” i
Aquestaa funció deteermina que si
un estuddiant reuneixx els requisitts objectius pper a què el sistema li sigui aplicat, ha de ser em
mparat
pel sínddic per a què el seu dret siigui respectaat.
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Aquestaa Sindicaturaa no és insen
nsible a la críítica de l’infforme emès per
p la Direccció del centree sobre
el sistem
ma “d’aprovats per comp
pensació” tall com està reegulat en la normativa
n
esttablerta per la
l UdL
i les dissfuncions poossibles a qu
uè pot conduuir la seua ap
plicació, com
m pot ser el fet de superrar una
assignattura sense haver
h
adquiriit les compeetències que tècnicament es considderen clau. Però
P
la
crítica nno pot conduuir a una inap
plicació de laa normativa, sinó a la redacció d’una nnova, ja sigu
ui de la
UdL enn general, ja sigui del ceentre en parrticular, dinss dels margees d’actuacióó que als diferents
centres els han estatt reconegut.
d l’inici del curs 2016-2017, ja
La novaa possible noormativa nova només poddrà ser aplicaada a partir de
que, havvent-se iniciaat el curs 2015-2016 no ppoden canviar-se les normes sobre avvaluació apliicables
en el cuurs ja iniciat, per respecte al principi dd’irretroactiv
vitat.
La conssideració quee es fa en el mateix inforrme del centtre adscrit so
obre la diferèència de traccte dels
estudiannts segons ess tracti de cen
ntres adscritss a la Univerrsitat de Barccelona o a laa de Lleida, tampoc
t
ha de pportar a moddificar les consideracion
c
ns fins aquíí realitzades,, perquè aquuesta diversitat, al
tractar-sse de centrees adscrits a universitaats diferents té l’emparaa en el prinncipi d’auto
onomia
universiitària recolliit en l’articcle 27.10 dde la Consttitució espan
nyola i en les lleis que
q
ho
desenvoolupin.
Per tantt, vaig resolddre declarar que
q “l’Avaluuació curricu
ular mitjança
ant compenssació als gra
aus per
acabam
ment d’estudiss”, establertaa en l’articlee 3.4 de la No
ormativa d’a
avaluació i laa qualificació
ó de la
docènciia en els graus i màsters a la UdL éss íntegramen
nt aplicable als
a centres addscrits de la UdL i
recomannar que siguii aplicada a l’interessat.
l
(Resolucióó de 8 d’octu
ubre de 2015,, Expedient dde queixa 13
3/2015)



Sobree la impossib
bilitat de fin
nalitzar els sseus estudis de grau al suspendre
s
een quatre occasions
l’últimaa assignaturra que li queedava i dem
manar l’apliccació de “l’a
aprovat perr compensacció” en
aquestaa assignaturra.
Vaig deemanar un innforme a la Direcció dee l’INEFC-L
Lleida que, en
e relació am
mb l’interessat, va
trametree un escrit dient
d
que aqu
uest havia suuperat la con
nvocatòria ex
xtraordinàriaa de setembrre i per
tant havvia finalitzat els estudis.
Conseqüüentment, vaaig demanar a l’estudiantt un escrit co
onfirmant la finalització dels estudis per tal
de tancaar l’expediennt de queixa que
q em va tra
rametre el maateix dia.
Vaig arx
rxivar l’expedient de queeixa, ja que la situació exposada
e
perr l’interessat,t, es va resolldre de
forma faavorable.
(Resolucióó de 9 d’octu
ubre de 2015,, Expedient dde queixa 14
4/2015)


Sobree la desestim
mació de la
a seua sol·liicitud de matrícula
m
a la Universit
itat Autònom
ma de
Barceloona, perquè ja ha via ob
btingut el títtol de gradu
uada en Cièn
ncies de Saluut Animal (C
CSA) i
s’havia expedit al seu
s favor el document ooficial d’aqu
uesta titulaciió.
Una esttudiant que havia obting
gut el títol dde Grau en CSA i haviaa aprovat ells complemeents de
docènciia exigits perr poder conttinuar els esttudis al grau
u de Veterinària de la U
UAB, a l’emp
par del
Convenni formalitzatt el 21 de geener de 20088 entre la UA
AB i la Univ
versitat de Llleida (UdL),, no va
poder feer-ho al ser desestimada
d
la seua sol·llicitud de maatrícula a la UAB,
U
perquuè ja havia ob
btingut
el títol dde graduada en CSA i s’h
havia expeditt al seu favorr el documen
nt oficial d’aqquesta titulacció.
El Convveni en la clàusula terceera 1a. preciisament estaableix que “N
Només podra
ran accedir al
a títol
conjunt de graduat o graduada en Veterinà ria els estud
diants que esstiguin en poossessió del títol
t
de
graduatt o graduadda en Ciènciia i Salut A
Animal de la
a UdL”, i per
p altra bannda, la interressada
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manifesstava que se li va inform
mar que tenirr expedit el títol
t
de gradu
uada en CSA
A no suposaava cap
obstaclee per poder continuar
c
els seus estudis i obtenir el grau
g
en Veteerinària a la U
UAB.
L’estudiant demanavva que la Ud
dL li garantíss una plaça pel
p curs 2016
6-2017, a l’haaver-se impllantat a
la UdL el doble grauu en Ciènciess de Produccció Animal i Veterinària a partir del ccurs 2015-2016.
Despréss d’estudiar el conveni em vaig doonar compte que resultaa certament sorprenent que el
complim
ment d’una exigència
e
co
ontinguda enn una clàusu
ula concreta del Convenii es converteeixi en
l’obstaccle per poderr continuar la
l línia curriicular que ell propi Conv
veni estableix
ix. Ara bé, aquesta
a
clàusulaa és d’una inncongruènciaa manifesta aamb la finaliitat vers la qual
q
s’orientaa el Convenii i, des
d’un puunt de vista juurídic, ha de ser qualificaada nul·la de ple dret.
El convveni es refereix a la possibilitat legaal de què less universitats espanyoless poden organitzar
ensenyaaments conjuunts “condueents a l’obtennció d’un ún
nic títol de grraduat o graaduada, mitjançant
la subsccripció del coonveni correesponent” i “
“l’expedició i el registre d’un únic títítol oficial de
d gran
conjunt”. És a dir, el
e Conveni s’’encamina a establir els mecanismes
m
per a l’obtennció d’un ún
nic títol
de grau sobre la base de què unaa part dels esttudis s’han de
d realitzar a la UdL i l’al
altra a la UAB
B.
Per aixòò, si es tractta d’obtenir un
u únic títoll de grau (en
n aquest cas Veterinària)) l’obtenció prèvia
d’un títool de Grau enn Ciències de Producció Animal és in
ncompatible i excloent am
mb l’obtenciió d’un
únic títool de Veterinnària perquè s’obtindrienn dos graus i no només un
u què, repetiim, és la finalitat a
la qual ss’encamina el
e Conveni.
La decisió adoptadaa en l’aplicacció del Convveni de què les personess que hagin oobtingut el títol
t
de
graduat en Ciènciess de Salut An
nimal no puuguin accedirr al títol úniic de graduatt en Veterinària és
lògica i rectifica la clàusula
c
inco
ongruent que exigia un títtol previ de graduat
g
per aaccedir a l’ob
btenció
d’un títool únic amb la
l qual cosa, òbviament, s’obtindrien
n dos títols dee grau, en llooc d’un títol únic.
ú
La segoona qüestió suuscitada per la interessadda es refereix
x a l’existènccia d’informaació errònia rebuda
de l’ET
TSEA sobre la
l transcendèència que tennia la sol·liccitud i l’expeedició del títtol de gradu
uada en
Ciències de Salut Annimal per a la
l continuïtatt dels estudiss de Veterinàària a la UAB
B.
En el ssupòsit de comprovar-sse i acredittar-se la reccepció d’aquesta inform
mació defecctuosa,
motivaddora de la coonducta de laa interessadaa sol·licitant l’expedició del títol de graduada en
n CSA,
podríem
m estar en presència d’un supòòsit d’exigèència de responsabilit
r
tat patrimon
nial a
l’Adminnistració Pubblica i, concretament, a laa UdL.
Ara bé, la determinnació d’aquesta responsaabilitat, regullada des de l’article 1399 al 144 de la Llei
30/19922 (aplicable fins
f
l’entrada en vigor dde la Llei 39/2015, de 2 d’octubre) i en el Reial decret
429/19993, de 26 de març, exigeiix la instruccció d’un expeedient especíífic prèvia sool·licitud al rector
r
i
queda aal marge de lees competènccies del sínddic.
La interressada ha prroposat, com
m a forma dee reparar el perjudici
p
que, segons les seues afirmaacions,
se li ha irrogat la gaarantia de qu
uè en el curs 2016-2017 tindrà
t
plaça reservada peer incorporarr-se als
estudis dde Veterinàrria que s’han iniciat a la U
UdL en el cu
urs 2015-2016.
En relacció amb aquuesta pretenssió s’ha de rrecordar quee el Reial decret 412/20014, de 6 dee juny,
estableixx la normativva bàsica deels procedimeents d’admisssió als ensen
nyaments unniversitaris dee grau,
en el seeu article 5.1. manifesta que
q “L’admiissió als enseenyaments universitaris
u
oficials de grau
g
es
realitzarrà amb respeecte als principis d’igualltat, no discrriminació, mèrit
m
i capaciitat”.
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Establirr una reservaa personal, al marge dels sistemes legalment estab
blerts pot ser beneficiós per
p a la
interessada, però perjudicial perr a altres aspiirants a l’adm
missió que, des
d d’un punnt de vista ob
bjectiu,
poden eestar millor qualificats
q
per a l’adjudicaació de la plaça.
Però la interessada si podria prresentar-se a les proves específiques d’accés peer millorar la
l seua
qualificació i situar--se en millor condició perr a l’adjudiccació de les places.
p
Per altraa banda, la innteressada pot fer ús de lla reserva dee places a fav
vor d’estudiaants que ja estiguin
en possessió d’una titulació uniiversitària official (ella jaa és graduad
da) i que l’aarticle 28 dell Reial
decret 4412/2014 quantifica en un
u 3% com a màxim de les places afectades,
a
peerò per les raaons ja
exposaddes de respeccte als princiipis legals d’’igualtat, no discriminaciió, mèrit i caapacitat, la UdL
U no
pot garaantir-li una plaça
p
dins d’’aquestes quootes de reserrva, perquè això
a
podria rresultar perju
udicial
per a alttres graduatss o titulats am
mb millor quaalificació.
Per totees les considderacions ex
xposades i dde conformitaat amb elless, vaig resolldre no adm
metre la
pretensiió de què laa UdL garan
nteixi una pplaça a favo
or de la inteeressada per cursar estu
udis de
Veterinàària a la UdL
L.
També lli vaig inform
mar que pod
dia intentar, ccom a via d’aaccés als estu
udis de Veteerinària iniciaats a la
UdL, feer ús de la reeserva de less places legaalment establlertes per alss que estan een possessió
ó d’una
titulacióó universitàriia oficial, enccara que aquuesta via no li
l garanteix l’accés ja quee depèn dels mèrits
dels altrres interessatts que preten
nguin accedirr per aquesta via.
També ppot intentar millorar
m
la seeua posició pper accedir per
p la via gen
neral, presenttant-se a les proves
especifiiques d’accéss per obtenir una qualificcació més alta.
Per altraa, banda, si considerava
c
que va estar perjudicada per un errorr de la inform
mació rebudaa sobre
les consseqüències de
d la sol·liciitud i obtencció del títol oficial de graduada
g
en Ciències dee Salut
Animal per a la conttinuació delss estudis de V
Veterinària a la UAB, o per
p a la incorrporació als estudis
e
de Veteerinària a la UdL, pot so
ol·licitar al rrector la incoació d’un expedient
e
soobre l’exigèn
ncia de
responsabilitat patrimonial, a l’eempar del quuè s’exposa a la Llei 30/1
1992 (aplicab
able fins a l’eentrada
en vigorr de la Llei 39/2015,
3
de 2 d’octubre), i al Reial deecret 429/199
93.
m
de 2016,, Expedient dde queixa 15
5/2015)
(Resolucióó de 10 de març
(Resolucióó de 10 de març
m
de 2016,, Expedient dde queixa 16
6/2015)



Sobree la denegacció de la seu
ua sol·licitud
d de matrícula Ciènciess de Salut A
Animal (CSA
A) per
resoluciió de la Univversitat Auttònoma de B
Barcelona (U
UAB).
Una esttudiant va exxposar a la Sindicatura
S
dde Greuges que havia so
ol·licitat l’acccés als estu
udis de
Veterinàària a la UA
AB, a l’emparra del Conveeni per a la creació
c
del títol conjunt d’estudis deel Grau
de Veterinària entre la UAB i la UdL i afegiaa li havien deenegat que l’’accés.
Igualmeent, va inform
mar que con
ntra la resoluució denegattòria de la UAB
U
havia innterposat reccurs de
reposiciió davant el rector,
r
el 16 de setembre de 2015.
Despréss de rebre la informació de l’Escola Tècnica Sup
perior d’Engiinyeria Agràària (ETSEA
A), vaig
manifesstar-li que abans
a
de realitzar les ggestions opo
ortunes, era procedent esperar un temps
prudenccial la resolucció del recurrs de reposiciió interposat.
Finalmeent la UAB va resoldre el recurs enn sentit estim
matori, i va donar lloc a “l’admissió
ó de la
interessada en els esstudis del Grrau en Veterrinària de la UAB en currs acadèmic 22015-2016”,, per la

13

qual cossa, la qüestióó suscitada per
p la interesssada, no va ser proceden
nt realitzar ccap actuació i es va
d’arxivaar l’expediennt iniciat.
(Resolucióó de 10 de març
m
de 2016,, Expedient dde queixa 17
7/2015)


Sobree la negativaa a ser admeesa al grau en Ciències de Salut An
nimal (CSA
A) per resolu
ució de
la Univversitat Autòònoma de Ba
arcelona (UA
AB).
h
cursat els estudis dde Grau de Ciències
C
de la Salut Aniimal (CSA) encara
Una esttudiant que havia
que no hhavia sol·liciitat ni s’haviia expedit al seu favor el títol corresp
ponent, va prretendre acceedir als
estudis de Veterinàrria a la Univeersitat Autònnoma de Barrcelona, a l’eempara del C
Conveni form
malitzat
entre la Universitat de
d Lleida (U
UdL) i la UAB
B, el 21 de gener
g
de 2008
8, però no vaa ser admesa.
dient al títol conjunt de ggraduat en Ciiències
La interressada podràà accedir, mitjançant trassllat d’exped
de Prodducció Animaal i Veterinàrria de la UdL
L, el curs 201
16-2017.
Per la qqual cosa, li vaig
v
recoman
nar seguir laa via més sen
nzilla per obtenir la titulaació de Veteerinària
que és la seua incorpporació al títtol conjunt, m
mitjançant traasllat d’expeedient el curss 2016-2017.
(Resolucióó de 10 de març
m
de 2016,, Expedient dde queixa 18
8/2015)


Sobree la sol·licittud d’un ca
anvi en la d
direcció de la
l tesi docto
oral pels deesacords existents
entre am
mbdues parrts.
El mateeix dia, li vaig sol·licitarr que exposéés amb detalll els fets quee motivavenn la seua sol··licitud
per al caanvi de direcctora i despréés de rebre l’ exposició vaam concertarr una entrevissta.
Despréss d’intercanvviar varis corrreus electròònics, i ajorn
nar l’entrevissta vàries veegades, una vegada
v
per una impossibilitat sobrevinguda meua i uuna altra per sol·licitud de
d la persona interessada.
Despréss de reiterar--li la petició
ó de reunió, indicant-li de
d què si no
o responia ttermini de 10
1 dies
s’arxivaaria l’expedieent sens perjjudici d’un ddret a instar posteriormeent la iniciacció d’aperturra d’un
nou exppedient; finaalment, la in
nteressada, een un correu
u electrònic, es va discuulpar pel rettard en
responddre i les molèsties ocasio
onades i em va comuniccar que el Viicerectorat dde Recerca lii havia
remés uun correu en què
q li confirm
mava el canvvi de tutor .
Com el Vicerectoraat de Recercaa havia atès la sol·licitud
d de canvi de direcció dee tesi i al no
o haver
rebut caap comunicacció posterior després de ffer-se efectiu
u el canvi, es va arxivar l’’expedient.
(Resolu
lució d’1 d’abril de 2016,, Expedient dde queixa 19
9/2015)
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2.2.

ALTRES EXPEDIEN
E
NTS

2.2.1. PERSONA
AL DOCENT
T I INVEST
TIGADOR (P
PDI)
e
d’aaquest tipus.
No hi haa hagut cap expedient
2.2.2. PERSONA
AL D’ADMIN
NISTRACIÓ
Ó I SERVEIS (PAS)
e
d’aaquest col·leectiu.
No hi haa hagut cap expedient
2.2.3. ESTUDIAN
NTAT


Sobree la possibiliitat de dema
anar una be ca al MECD
D, si una gra
aduada en laa UdL contiinuava
els estudis en un altre grau de la Universittat Autònom
ma de Barcellona (UAB)..
ut Animal (C
CSA) per la UdL
U anava a matricular-sse en Veterin
nària a
Una graaduada en Ciiència i Salu
la UAB
B, mitjançant el conveni entre ambduues universitaats, i volia saber si teniaa dret a demaanar la
beca dell MECD, ja que
q li havien
n concedit to ts els anys que havia estu
udiat CSA.
Despréss de sol·liciitar informacció a la Seccció de Beq
ques de la UdL, li vaiig comunicaar a la
interessada que manntingués unaa entrevista amb la cap de la unitatt, per a què li expliquéss quina
possibillitat tenia d’oobtenir una beca
b
d’acord amb la situaació en què es trobava.
Tot i ser informada de les possib
bilitats d’obttenir la beca, la interessaada no va podder matricular-se a
la UAB.
AB, no teniaa sentit estud
udiar la posssibilitat
Davant de la impossibilitat de matricular-sse en la UA
e
en quuè no s’haviia pogut maatricular, perr la qual cossa vaig
d’obtenir beca per cursar uns estudis
p
incoat.
i
resoldree arxivar el procediment
(Resoolució de 22 d’octubre de
d 2015, Exppedient NQ 1/2015)


Sobree la necessitat de deman
nar el certifficat d’un ex
xpedient aca
adèmic de m
màster a tra
avés de
mitjanss electrònicss.
Un estuudiant demannava com hav
via de sol·lic itar, per corrreu electrònicc, el certificaat d’estudis. perquè
p
L
La Secretaria de la Facultat li
l va comenttar que ho haavia de fer des
d del
es trobaava fora de Lleida.
correu eelectrònic de la UdL.
L’intereessat no recordava el nom
m d’usuari i lla contraseny
ya del compte que tenia oobert a la Ud
dL i per
tant no podia sol·liicitar-ho. El sistema infformàtic no habilitava laa possibilitat
at de què el titular
pogués accedir-hi i recuperar
r
less dades d’acccés.
D en
Finalmeent la sol·liciitud de l’inteeressat es va atendre, perrquè va fer arrribar l'autorrització i el DNI
paper coompulsat a trravés d’un faamiliar i li vaan enviar perr correu postaal.
Per la quual cosa, vaiig acordar arxivar l’expeddient ja que la sol·licitud
d de l’interesssat ja es va atendre
a
i també recomanar que
q el sistem
ma habiliti laa possibilitat per a què ell titular d’unn compte de correu
electrònnic pugui acccedir en els su
upòsits d’obllit o pèrdua de
d les dades d’accés.
(Ressolució de 15
5 d’octubre de
d 2015, Exppedient NQ 2/2015)
2


Sobree l’assignaciió en la preeinscripció d
de les placees università
àries ofertaades a estud
diantat
amb disscapacitat.
Una esttudiant voliaa cursar un grau en la UdL i exp
posava que les 60 placees ofertadess en la
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preinscrripció ja estaaven cobertees, però quee tenint una discapacitatt superior all 33% enten
nia que
podia accollir-se a laa reserva dell 5% legalmeent establertta per a les persones
p
quee es trobaven
n en la
seua situuació.
Vaig coomprovar lleggint els correeus adjunts qque havia esttat correctam
ment informaada per la Ud
dL, per
la qual cosa li vaiig comunicaar que si, unn cop realittzats els tràm
mits que li havien indiicat, li
denegavven la seua pretensió
p
i no
o estava confforme, podia acudir a la Sindicatura.
S
En una comunicacióó posterior li
l vaig demaanar que em comuniquéss en un term
mini de deu dies si
havia reesolt favorabblement el prroblema, perr tal d’arxivaar l'assumptee o, en el seeu cas, realitzar les
actuacioons per compprovar si l'acttuació dels òòrgans de la UdL
U havia esstat correcta..
La interressada va reemetre un correu electrònnic en què in
nformava quee no havia tiingut cap pro
oblema
amb la U
UdL, per la qual
q cosa vaiig acordar arrxivar l’expedient incoat.


(Ressolució de 22
2 d’octubre de
d 2015, Exppedient NQ 3/2015)
3
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3. EXPEDIENT
TS ATES
SOS L’AN
NY 2015
3.1.

EXPEDIIENTS DE
E QUEIX
XA

RESOL
LUCIÓ 1/22015
I. ANTE
ECEDENTS
1. Una eestudianta dee la Universiitat de Lleidaa (UdL) va dirigir-se
d
a laa Sindicaturaa mitjançant correu
electrònnic, de 12 dee gener de 20
015, i va expposar que: “una
“
compan
nya i jo hem anat "Planifficació
docent"" de la FCE a matricularr-nos de la m
matèria transsversal "Fet religiós, culltura i valorss I", ja
que a laa web de la nostra
n
faculta
at hi posava que el perío
ode de matríccula començaava avui, dia
a 12 de
gener de 11:30 a 133:30 hores,... Quan hem aarribat allí, la persona encarregada
e
d'aquest àm
mbit, no
sabia nii que avui coomençava el període
p
de m
matricula, i com
c a conseq
qüència, ens han dit que no ens
podíem matricular perquè
p
no havien
h
obert el projecte i que tornéssim el divenndres o la seetmana
següentt”.
A continnuació maniifesta, parlan
nt també en nom de la seua companya, la seua iinsatisfacció per la
situacióó produïda, posant especiaal èmfasi en què ells si coneixien
c
quee el termini jja estava inicciat per
la matríícula però no
n podien feer-lo. Especiialment, el seu desgrat es fonamennta addicionalment
perquè ss’havien despplaçat de la seua
s
residènccia del poblee per formalittzar la matríccula.
II. ACT
TUACIONS
1. La S
Sindicatura es va ficaar en contaccte amb la unitat de programaci
p
ió docent i de la

secretarria acadèmiicodocent, les quals vann informar que el fet que no es poogués formaalitzarser la m
matrícula enn la data pu
ublicada en la pàgina web,
w
s’haviia produït pper una man
nca de
coordinnació.
Posterioorment van manifestar
m
qu
ue les dues esstudiantes ja s’havien maatriculat.
Les estuudiantes en un
u correu eleectrònic, de 25 de generr, van comun
nicar a la Sinndicatura, a petició
p
d’aquessta que “Sí, jaa estem matrriculades less dues. Al fina
al es va obrir el termini eel dijous”.
III. CON
NSIDERACIIONS
A la vissta dels anteccedents i de les actuacionns practicadess és evident que
q es va prooduir un erro
or en el
funcionament del servei compeetent que vaa determinar la impossib
bilitat de maatricular-se en
e data
inicialm
ment establertta, si bé, passats uns diess, es va soluccionar el pro
oblema i les iinteressades es van
matricullar.
Per tot aaixò,
RESOL
LC
1r. Reccomanar a laa Unitat de Planificacióó Docent dee la Facultatt d’Educacióó, Treball Social i
Psicologgia que hagi la coordinació adequadaa amb les diiferents unitaats que intervvenen en el procés
de matrrícula perquèè es pugui matricular
m
enn la data en què s’inicia el període qque s’anunccia a la
pàgina w
web de la Faacultat.
2n. Connsiderar quee, feta la reccomanació aanterior, i haavent-se ja matriculat lees interessad
des no
procedeeix realitzar cap
c actuació addicional.
Aquestaa resolució s'han de notifficar a la perrsona interessada, a la Un
nitat de Plannificació Doccent i a
la deganna de la Facuultat.
Lleida, 229 de gener de 2015
El síndic
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RESOL
LUCIÓ 2/22015
I. ANTE
ECEDENTS
A. El 5 de febrer dee 2015 un esttudiant del G
Grau en Engiinyeria Electtrònica Indusstrial i Automàtica
es va dirrigir a aquessta Sindicaturra exposant qque tenia els estudis de Desenvolupam
D
ment d’apliccacions
multiplaataforma del Cicle Formaatiu de Grau Superior (CFGS), i en ell qual havia ccursat:
“les aassignatures de "formació i orientaació laboral"" i "empresa
a i iniciativaa emprenedora".
Aquestes dues últtimes són co
omunes a toots els cicless superiors amb
a
el mateeix temari per
p a
tothom
m. No trobo just que ells companys que vinguin
n d'un ciclee d'electrònicca que hagiin fet
aquesttes dues assiignatures exa
actament iguual que jo i no
n hagin fet mai a la vidda informàticca les
tinguinn convalidaddes i jo no”.
c d’Estuddis de l’Esco
ola Politècnicca Superior (EPS), per correu
B. Vaigg reenviar laa queixa al cap
electrònnic, i aquest em va inform
mar, el 9 de febrer, que el reconeixeement de CF GS es regulaa en el
Reial deecret 1618/20011, de 14 dee novembre, i que respeccte al fons dee la qüestió:
“El rreconeixemennt des de CFGS
C
no es fa assignattura per assignatura, sin
inó que es fa
f un
reconeeixement gloobal pel CFG
GS cursat. E
El criteri quee es va fer seervir per prooposar els CFGS
C
que ess reconeixerran a les nosstres titulaciions, i que ens
e sembla el
e més coherrent, està deecidit
d'acorrd amb la família
fa
a la que pertanyy el CFGS:, a la titula
ació de Graau en Enginyyeria
Inform
màtica es recconeixen elss CFGS de lla família In
nformàtica i Comunicaciions, al Gra
au en
Electrrònica Indusstrial i Auto
omàtica es rreconeixen els
e CFGS de
d la famíliaa d'Electriciitat i
Electrrònica, etc.
El cass d'aquest nooi és: ha currsat un CFG
GS de la fam
mília d'Inform
màtica i Com
municacions,, que
nosalttres reconeixxem als estud
diants que acccedeixen al Grau en Eng
ginyeria Infoormàtica, perrò ell
s'ha m
matriculat al Grau en Electrònica Inddustrial i Auto
omàtica, on es reconeixeen els CFGS de la
famíliaa d'Electricittat i Electròn
nica. Per aquuest motiu, no
n li correspo
on convalidaació”.
Aquest informe es va completaar a instànciia d’aquesta Sindicatura mitjançant uun altre, de 17 de
s
de reconeixemennt dels CFG
GS “per
febrer, een el qual s’’exposava ell fonament dd’aplicar el sistema
famíliess” en els term
mes següents:
“La fo
forma de recconèixer les assignaturess des dels CF
FGS als Gra
aus no està eespecificada
a més
enllà ddel que diu el
e Reial Decrret 1618/20111, deixant doncs
d
lliberta
at a les Escolles – Universsitats
a deciddir quants crrèdits, quiness assignature
res i com voleen fer el reco
oneixement.
La prooposta de lees Escoles-U
Universitat s’’envia al Dep
epartament d’Ensenyame
d
ent que és ell que
aprovaa i dóna el vist-i-plau últtim i ho publi
lica a la seva
a web (aparta
at "com s'acccedeix")
En el R
Reial Decrett deixa clar que:
q
1.Haa d’haver una
u
adequacció de comppetències i resultats
r
d’a
aprenentatgee entre mattèries
recconegudes (aarticle 4.1)
2. Caal reconèixerr les pràctiqu
ues en empreesa (article 4.2)
4
3.Caal reconèixerr mínim24 crèdits (per al cas que ens ocupa) (artiicle 4.2)
4. Ha d’haver unna relació dirrecta entre lees titulacionss que pertanyyen a diferennts ensenyam
ments
(arrticle 5.1)
Davannt d’aquests condicionan
nts regulats al Reial Deccret i la gra
an dispersió en el nombrre de
títols de CFGS offerts des del Departameent d’Ensenyyament, l’EP
PS va prenddre la decisiió de
fessionals, esstablertes peel mateix Departament
D
d’Ensenyam
ment.
reconèèixer per faamílies profe
Aquesta decisió no
n solament dóna respoosta als apa
artats anteriiorment esm
mentats del Reial
R
Decret, sinó que a més a més fa
f molt més ffluid el proccés de reconeixement, tannt administrrativa
com aacadèmicam
ment, en qua
ant a que és molt diffícil poder reconèixer assignatura
a per
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assignnatura i haveer de demana
ar els contingguts de les diferents
d
matèèries als insttituts de form
mació
professsional.
El fet de convalidaar per famíliees professionnals té lògica
a en quant a que un alum
mne de la fam
mília,
per exxemple, d’Infformàtica ha
a cursat unaa informàticca molt dirig
gida a temess informàticss, les
pràctiqques les ha fet
f en empresses d’informààtica, si méss no desenvolupant tasquues d’informà
àtica,
etc.
mateix Departament d’Ensenyament agrupa els seus
s
CFGS per
p famílies professionals, és
Si el m
per quue hi ha unaa relació dirrecta entre tiitulacions i hi ha una adequació
a
de competènccies i
resultaats d’apreneentatge, esseent aquest el mateix criteeri que marca el Reial D
Decret, i el mateix
m
que haa emprat la EPS
E al definiir el sistema de reconeixeement dels CFGS”.
C
i
i la seua ampliaació referits en
e l’apartat B)
B precedentt, també vaig
g rebre
C. A méés d’aquest informe
un correeu de l’estuddiant que hav
via promoguut la queixa, en què manifestava la seeua voluntatt de no
continuaar amb la quueixa, malgraat que estava en desacord
d amb la manera de convaalidar.
II. ACT
TUACIONS
Com a ssíndic, vaig mantenir
m
les comunicacioons amb l’in
nteressat i am
mb Direcció dd’Estudis de l’EPS,
així com
m també vaiig fer un esttudi dels conntinguts i lees guies docents dels grraus en Engiinyeria
Informààtica i en Eleectrònica Ind
dustrial Autoomàtica i el CFGS en Desenvolupam
D
ment d’apliccacions
multiplaataforma.
III. CON
NSIDERACIIONS
1. En p
primer lloc, cal dir quee la queixa ss’ha d’arxiv
var, perquè l’interessatt ha manifeestat la

seua vooluntat de noo continuar la seua tram
mitació.
2. Això no obstant, com
c
a síndicc he de fer less reflexions següents:
s
ment “per faamílies” dels CFGS
a) Recconèixer que, globalmentt considerat, el sistema de reconeixem
dóna rresposta a unn problema de gran com
mplexitat, so
obre unes bases que resppecten el con
ntingut
essenccial del Reiall Decret 1618
8/2011.
b) Maalgrat això, aquest
a
sistem
ma de reconneixement po
ot donar lloc, en supòsiits concrets, a què
determ
minades assiggnatures quee, independeentment de la “família” del CFGS en que s’in
ntegrin,
continnguin objectiivament els coneixemennt suficients per merèixeer ser convaalidades queeden al
margee del sistemaa, i s’exigeix
xi cursar de nou assignaatures, el con
neixement dee les quals ja
j hagi
estat pprèviament accreditat.
La verritat és que el
e reconeixem
ment per “fam
mílies” que amb
a
caràcterr general, inssistim, es con
nsidera
vàlid i adequat per
p donar reesposta a unn problema molt compllicat, presennta addicionalment
l’avanntatge de feer més fluiid el procéés de recon
neixement, tant adminiistrativamentt com
acadèm
micament, però
p
no és menys cert que aquestta facilitat no
n pot donaar-se descon
neixent
situaciions concretees d’injustíciia que puguinn produir-se..
c) Per això, considdero que s’haa d’intentar oobrir una viaa de flexibilittzació en el ssistema i dav
vant de
reclam
macions espeecífiques i co
oncretes es pprocedent an
nalitzar, amb independènncia de la “faamília”
de perrtinença dell CFGS, si les assignattures superaades en aqueests cicles, per raó dells seus
continnguts mereixeen la seua co
onvalidació een els estudiss de grau escollits.
Cal reecordar que l’article
l
9 deel Decret 16118/2001, relaatiu als “Efeectes del recooneixement”
”, en el
seu appartat 2 estabbleix que el “reconeixem
ment comportta la convaliidació o la ex
exempció de cursar
els mòòduls, matèrries o assign
natures que es determin
nin, a l’efectte de obtencció del títol oficial
d’Educació Superiior que es cu
ursa”.
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Per tot eel que s’ha esposat,
LC
RESOL
1r. Arxiivar la queixaa per desistim
ment de l’intteressat.
2n. Reccomanar, d’oofici, que s’eestudiï la poossibilitat dee flexibilitzarr el sistema de reconeix
xement
sobre laa base del quue s’ha expo
osat en el suubapartat 2 de
d les consid
deracions quee estan inclo
oses en
l’apartatt III d’aquestta resolució.
Aquestaa resolució s'han
s
de notificar a la peersona interesssada, al cap
p d’estudis dde l’EPS i all rector
per al seeu coneixem
ment.
Lleida, 226 de febrer de 2015
El síndic
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RESO
OLUCIÓ Q3/ 2015
I. ANTE
ECEDENTS
1. El 9 de març dee 2015, una estudianta dde la Universsitat de Lleida (UdL) ess va dirigir-sse a la
Sindicattura i va expposar que ellla havia curssat –i altres estudiants
e
ho
o encara ho eestaven curssant- el
grau de Ciències de la salut Anim
mal (CSA) qque passarà a denominar--se Ciència i Producció Animal
A
(CPA).
Va mannifestar la seeua inquietud
d respecte all futur dels seus
s
estudis,, ja que si vvol matriculaar-se al
grau dee Veterinàriaa, els estudiss del qual s’’inicien a la UdL el currs 2015-20166, s’acceptarran els
estudiannts que proceedeixin de CPA,
C
però noo de CSA. Els
E que vulguin accedir dde CSA hau
uran de
convaliddar les assignnatures.
Per altraa banda, expposa que l’iniiciar-se els e studis de Veeterinària de UdL, el convveni actual entre
e
la
UdL i laa Universitatt Autònoma de
d Barcelonaa es trenca.
Hi ha hhagut reunionns amb els òrgans
ò
comppetents de l’ETSEA però
ò “porten paarlant sobre aquest
tema dees de setembrre i a aquestees alçades dee març i encaara no sabem “res”.
Manifessta el seu desig
d
de maantenir una reunió per exposar milllor el temaa davant d’aaquesta
Sindicattura i ser acoonsellat.
2. El 100 de març li vaig
v proposar reunir-nos el 12 de marrç. En aquestta reunió li vvaig manifesttar que
sol·licitaria informaació a la Direcció de l’ET
TSEA sobre la
l problemàtiica suscitadaa.
3. Per correu electròònic, el 17 dee març, la intteressada em
m va dir que “hem tingut notícies de la
l UdL
per mattricular-nos aquesta mateixa setmanna (dijous) dels famosos complemennts” (que perrmeten
accedir dels estudis de CSA als de
d Veterinàrria).
Afegeixx que espera reunir-se am
mb el directorr de l’ETSEA
A el mateix 17 de març i que fins aleeshores
considerra que era millor
m
que aqu
uesta Sindicaatura no fes cap
c gestió daavant l’ETSE
EA i que es posaria
p
en contaacte amb mi..
4. Al noo rebre notíccies, el 15 d’abril,
d
li vai
aig comunicaar que si en una setmanaa no tenia notícies
n
procedirria a arxivarr l’expedient, sense perjuudici de què, amb posterrioritat, poguués sol·licitaar obrir
un nou ssi els seus prroblemes con
ntinuaven.
II. ACT
TUACIONS
S’han reealitzats les actuacions
a
ex
xposades a l’’apartat I preecedent.
III. CON
NSIDERACIIONS
A l’havver-se paralittzat la tramittació de l’exxpedient i no
o haver instaat la seua reppresa en el termini
t
conferitt, es procedeent arxivar-lla, sense peerjudici del dret a sol·liicitar un exppedient nou
u si ho
considerra conveniennt.
Per tot aaixò,
RESOL
LC
Arxivarr aquest exppedient, sensse perjudici del dret de la interessaada a sol·liccitar-ho en un
u nou
expedieent la intervennció del sínd
dic si ho conssidera convenient.
Aquestaa resolució s'han
s
de nottificar a la ppersona inteeressada i all rector de lla UdL per al seu
coneixeement.
Lleida, 227 d’abril dee 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz

21

RESO
OLUCIÓ Q4/ 2016
I. ANTE
ECEDENTS
Una inteegrant del peersonal d’adm
ministració i serveis (PA
AS) de la Universitat de L
Lleida (UdL) es va
dirigir a aquesta Siindicatura, mitjançant
m
coorreu electrò
ònic de 9 d’aabril de 20115, amb els termes
següents:
“EXP
XPOSO: Quee les personees que trebaallem a serveeis (biblioteq
ques, inform
màtica, etc.) que
q
tenim
m "serveis mínims",
m
no sabem quann podem gaudir de les vacances (N
Nadal, Setma
ana
Santta, estiu) finss uns dies aba
ans (una setm
mana abans, ara per Setm
mana Santa)).
SOL·LICITO: Quue es prengu
uin mesures, pper tal que no
n passi i po
oder conciliar
ar la nostra vida
v
laboral amb la familiar,
f
ja que la Univversitat apro
ova els tanca
aments d'edifificis amb prou
antellació”.
II. ACT
TUACIONS
Com a síndic, vaigg demanar in
nformació soobre el temaa a personall del Servei de Biblioteeques i
Documeentació (SBD
D). De la info
ormació rebuuda concloc que:
q
1. La ddeterminacióó de les perso
ones que hann de cobrir ell servei duran
nt els períoddes de tancam
ment es
realitzza per mitjà de personal que voluntàr
àriament es presta
p
a fer-h
ho i que rep posteriormeent una
compeensació pels dies treballaats. Aquesta compensaciió està actuaalment regulaada a la Insttrucció
4/20144 de la Gerènncia de la Ud
dL.

2. Si nno es cobreeixen les neccessitats dell servei mittjançant personal volunntari es deteermina
qui haa de fer-ho mitjançant
m
un
u sorteig.
3. Enn alguna occasió la determinació dde les perssones que han
h de cobrrir el serveei s’ha
realitzzat, tal com
m exposa la interessadaa, amb escààs marge de temps per poder plan
nificar,
en el sseu cas, la conciliació
c
de
d la vida fa
familiar amb
b la vida lab
boral.
III. CON
NSIDERACIIONS

La sol·licitud de la interesssada semblla totalmen
nt raonable, ja que cconeixent-see amb
antelació les datess en què ess produeixeen els tancaaments, la determinació
d
ó dels serv
veis de
biblioteeca que hann de romand
dre oberts ddurant aquests tancameents i el nom
mbre de perrsones
que hann de cobrir els serveis mínims, ess podria con
ncretar les persones quue han de prestar
p
aquestss serveis am
mb una anttelació raonnablement suficient perquè els ppossibles affectats
puguin tenir tempss per planifiicar la conciiliació de laa vida familiar amb la vvida laborall.
Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC
Recomaanar que el procediment
p
per a la deteerminació dee les personees que han dee cobrir els serveis
s
mínims a les bibliotteques, duran
nt els períodees de tancam
ment es resolg
gui amb una antelació raaonable
i suficieent per que els
e possibles afectats pugguin conèixerr si han o no de prestar sserveis mínim
ms, per
tal de pooder planificcar la conciliaació de la seuua vida famiiliar amb la laaboral.
Aquestaa resolució s'han de no
otificar a laa persona in
nteressada, a la directoora del Serv
vei de
Biblioteeques i Docuumentació i al
a rector per aal seu coneix
xement.
Lleida, 10 d’abril dee 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ 5/2015
I. ANTE
ECEDENTS
Una perrsona que foorma part dell Consell de Departamen
nt de Filolog
gia Catalanaa i Comunicaació ha
presentaat una queixa a aquesta Sindicatura een relació a l’apartat 1 del
d contingutt de la carta que el
directorr del Departaament va traametre, als m
membres del Consell el 9 d'abril de 22015. El con
ntingut
literal dd’aquest aparttat és el segü
üent:
ue l'assistènccia a les reu
unions del consell de deepartament formen
f
"El ddepartamentt recorda qu
part de l'activitaat vinculada a la condicióó de professo
ora o professora i que nnomés per ra
aons de
forçaa major (deggudament accreditades pper escrit) exximeixen elss seus membbre d'assistirr a les
reunnions degudaament convoccades. Aquesst criteri s'ap
plicarà estricctament, a paartir de la propera
reunnió".
La perssona interesssada no qü
üestiona l'obbligatorietat d'assistir a les reunionns del conssell de
departam
ment, però enntén que el criteri
c
d'estim
mar, solamen
nt, les raons de
d “força maajor” com a causes
que exiimeixen l'obligació d'asssistir són moolt restrictiv
ves. Considera que podeen concórrerr altres
causes qque s'han d'aadmetre com
m a excusa d''aquesta obliigació: la méés comú és ccomplir amb
b altres
obligaciions acadèmiiques coincid
dents.
Per altrra banda, connsidera, iguaalment, que justificar lees causes de “força majjor” que im
mpedeix
assistir a la reunió convocada en forma "ddegudament acreditadess per escrit"" resulta imp
precisa
sobre si s'ha d'adjunntar un certifiicat o algun aaltre tipus dee document fefaent.
f
II. ACT
TUACIONS
A més dde l’entrevistta mantingud
da amb la innteressada am
mb l’ocasió de
d la queixa es van realittzar les
actuacioons següents:
1. Vaig sol·licitar unn informe al director del Departamen
nt sobre el contingut de laa queixa pressentada
en què een síntesi expposava:
a) En
n relació am
mb la motivació de la ccarta:
“En els darrers temps, l’asssistència als consells de departament ha anat deescendint fin
ns a un
nivelll que fa moolt difícil prrendre acordds o debatree qualsevol tema dels qque correspo
onen a
l’àm
mbit del depaartament. En
n el nostre cas, en la reunió del 8 d’abril dee 2015 hi havia 7
profe
fessors dels 37
3 convocatss i, en segonaa convocatòrria, es va preendre la deciisió d’enviarr a tots
els m
membres dell consell la carta que uus adjunto. La inassistèència reiteraada fa molt difícil
gestiionar qualsevvol ens i reg
glamentàriam
ment entenem
m –llevat que se’ns indiquui el contrarii— que
l’asssistència als 2 o 3 conseells de depaartament quee se celebren
n al llarg d ’un curs aca
adèmic
form
ma part del vincle del professorat
p
contractat i especialmeent del que té una ded
dicació
univeersitària excclusiva”.
b) Quant als objeectius de la carta:
c
r
la iimportància de l’assistèn
ncia als conssells i la pràctica –
“L’eesmentada caarta només reiterava
cadaa cop més abandonada—
a
— d’avisar prèviament de la inasssistència perr telèfon o correu
electtrònic. En caap cas no es parlava,
p
ni ss’ha demana
at mai cap do
ocument o ceertificació esscrita a
ninggú”.
El direcctor del Depaartament finaalitzava l’infforme oferintt la seua totaal col·laboracció i disposicció per
rectificaar les expresssions conting
gudes en la ccarta que aqu
uesta Sindicaatura consideerés inadequ
uades o
contrariies al marc reglamentari
r
i i legal vigeents. Igualm
ment comuniccava que el 15 de juny estava
convocaada una sesssió ordinària del Consell en què s’in
nformaria de la sol·licitudd formulada per la
Sindicattura.
Amb poosterioritat, el
e director vaa trametre a la Sindicatu
ura un inform
me sobre el ccontingut quee es va
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tractar een la sessió del
d Consell, en
e què expossava el següeent:
“Enn aquesta reuunió, el con
nsell va avallar unànimem
ment el conttingut de la carta enviada per
aqueesta direccióó el 9 d’abrril de 2015,, en la qua
al es resumiien una sèriie de record
datoris
relaccionats amb l’assistència
a als consellls de departa
ament. Així mateix,
m
va coonfirmar la que
q ha
estatt la pràcticaa habitual, durant
d
els ddarrers anyss, d’acceptar un correuu electrònic o una
telefo
fonada com a justificantss de la inasssistència a una
u reunió, sense necesssitat de recó
órrer a
docuuments o a prràctiques méés complexess.
Posoo aquest acorrd en el seu coneixementt amb el desiig i l’esperan
nça que aclaareixi suficientment
tots eels extrems de
d la carta dee 9 d’abril”.
NSIDERACIO
ONS
II. CON
1. Del ccontingut dee les actuacio
ons practicaades considerro que, per una
u banda, ss’han clarificat les
raons qque motivaveen la carta remesa
r
pel ddirector del Departament, i per altraa, s’han aclaarit les
susceptiibilitats o duubtes que s’h
hagin pogut pproduir com
m a conseqüèència del conntingut literaal de la
dita cartta.
2. Quannt a la motivvació de la caarta ni la intteressada ni ningú altre posa
p
en qüesstió l’obligattorietat
d’assistèència a les seessions dels òrgans
ò
col·leegiats dels qu
uals en forma part.
Per aixòò, quan es prrodueixen sittuacions com
m l’exposadaa pel director del Departaament sobre el baix
nivell dd’assistència és lògic i co
onseqüent am
mb les obligacions del cààrrec que el director recordi la
necessittat de compliir amb les ob
bligacions deerivades de laa condició dee membre dee l’òrgan col··legiat.
3. Pel qque fa al conntingut literaal de la cartaa la primera objecció quee realitza la interessada és que
solamennt “les raonss de força ma
ajor” eximeiixen de l’obliigació d’assiistència.
En els termes literaals i donant a la “forçaa major” el sentit que en el camp jurídic té aquesta
a
expressiió com a “esdevenimen
“
nts que no es poden preveure
p
o que
q un cop previstos resultin
r
inevitabbles”, és eviident que reesulta molt restrictiva la “força ma
ajor” com a causa únicca que
eximeixxi de l’obligaació d’assistèència.
Ara bé,, si s’atén a les explicaacions donaddes i recolliides en aqueest escrit sob
obre les actu
uacions
portadess a terme, s’arriba a la conclusió quue no s’utiliitza l’expressió “força m
major” en ell sentit
tècnic juurídic, si no com a indicaació de què ll’absència haa de fundar-sse en una cauusa raonablee, entre
les quaals, segons el
e criteri d’aquesta Sinndicatura, haa d’incloure’’s la coinciddència amb altres
obligaciions acadèm
miques o dee gestió i lles que, glo
obalment en
ncaixen en eels paràmetres de
raonabillitat.
Pel que fa a l’expressió de què les
l causes quue impedeixeen acudir a la reunió estiiguin “degud
dament
acreditaades per escrrit” no exigeixen cap ceertificat ni caap documentt fefaent, perrquè com ess recull
en aquest escrit la postura del Departament aaccepta que l’excusa
l
sigu
ui enviada peer correu elecctrònic
o una siimple trucadaa de telèfon.
Per tot eel que s’ha exxposat,
LC
RESOL
1. Conssiderar que una vegadaa coneguda la posició del Departament de Fillologia Cataalana i
Comuniicació la queeixa por don
nar-se per reesolta entenent que l’ob
bligatorietat d’assistènciaa a les
reunions del Conseell de Depaartament pott excusar-see si concorrre una caussa raonable, sense
necessittat de què supposi l’existèn
ncia de caus a de “força major”,
m
i qu
ue, formalmen
ent, és suficieent que
es comuuniqui la conncurrència dee la causa, pper mitjà del correu electrònic o trucaada telefònicca o en
un altre mitja de com
municació sim
milar, sense necessitat dee certificats o acreditacioons fefaents.
2. Donaar, sobre les bases
b
exposaades en l’apaartat preceden
nt, per finalittzada la queix
ixa presentad
da.
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Aquestaa resolució s'han de no
otificar a la persona intteressada, al director deel Departam
ment de
Filologiia Catalana i Comunicaciió i al rector per al seu co
oneixement.
Lleida, 226 de juny de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESOL
LUCIÓ Q6 / 2015
I. ANTE
ECEDENTS
El 25 dee maig passaat vam rebree a la Sindicaatura de Greeuges de la Universitat
U
dde Lleida (Ud
dL) un
correu eelectrònic deel pare d’un estudiant
e
a qu
qui la Universsitat havia co
obrat un recààrrec de 50 €,
€ al no
haver satisfet el paagament de 5,93 €, quee corresponiaa al reconeix
xement de ccrèdits en grau de
Medicinna, en el term
mini establertt.
II. ACT
TUACIONS
A) El 299 de maig li vaig
v indicar per correu ellectrònic quee:
“Per a què pugui intervenir co
om a síndic, en la qüestiió que planteegeu, és preccís que la qu
ueixa
sigui ppresentada pel
p vostre fill,, ja que ell éés l'estudiantt i, per tant, la
l persona a qui se li liqu
uiden
les quaantitats corrresponents i els
e recàrrecss per impaga
ament dins ells terminis esstablerts.
Sóc peerfectament conscient dee què sou voos qui pagueeu les despesses derivadess dels estudiis del
fill perrò, encara que
q us resultii estrany, noo puc formular la vostra reclamació, perquè el vostre
v
fill és major d'edatt i la llei deteermina que éés ell qui ha d'actuar.
f
peel vostre fill iintervindré en
e l'assumptee amb molt dde gust i l'aju
udaré
Si reboo la queixa formulada
a intenntar solucionnar la qüestió
ó que planteggeu”.
B) En eel correu de 31
3 de maig el
e fill de l’innteressat va presentar
p
unaa queixa quee ha donat lloc a la
incoacióó de l’expediient de queix
xa núm. 6 /1 5.
III. CON
NSIDERACIIONS

A la vissta dels antecedents i les actuacionns practicad
des procedeeixo a arxivaar aquesta queixa
q
i tramettre la formuulada amb posterioritat
p
t pel propi estudiant.
e
Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC
1. Arxiv
var la queixxa formulad
da pel pare dd’un estudiaant de la Ud
dL.

en la qual ees resoldrà el
2. Tram
mitar la queiixa presentaada posterioorment per l’estudiant,
l
e fons
de la qüüestió planttejada.
Lleida, 12 de juny de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESOL
LUCIÓ Q7/ 2015
I. ANTE
ECEDENTS
El 31 dee maig passaat vam rebree a la Sindicaatura de Greeuges de la Universitat
U
dde Lleida (Ud
dL) un
correu eelectrònic d’un estudiantt a qui la Unniversitat hav
via cobrat un
n recàrrec dee 50 €, al no
o haver
satisfet el pagament de 5,93 €, que
q corresponnia al reconeeixement de crèdits
c
en graau de Medicina, en
el termini establert.
TUACIONS
II. ACT
A) Vaigg sol·licitar un
u informe sobre
s
aquestaa qüestió a laa Secció de Matricula deel Servei de Gestió
Acadèm
mica, en el quual es relacio
onaven els fetts concurren
nts:
“1. E
En data 25 de
d març de 20
015, des de lla secretaria de la Faculttat de Mediccina, es recon
neix en
l’exppedient de l’eestudiant un crèdit de maatèria transversal d’acord amb la sevva sol·licitud
d, i se li
entreega el full dee pagament, perquè
p
el facci efectiu com
m a màxim fiins el dia 8 dd’abril de 2015.
2. Enn data 15 d’aabril de 2015, atès que eel full de pag
gament entreegat a l’estuddiant ha cad
ducat i
no éss possible feer el pagameent, des de laa secretaria de la Facultat de Mediccina, se li en
nvia un
correeu electrònicc a l’adreça
a que consta en el seu exxpedient, peerquè passi pper la secrettaria a
recollir un altre full
f de pagam
ment per reggularitzar la situació.
s
15, des de laa secretaria de la Faculttat de Mediccina, se li en
nvia un
3. Enn data 21 d’abril de 201
segoon correu eleectrònic a la
a mateixa addreça, on see li especificca que ha dde fer el pag
gament
duraant aquesta setmana, i qu
ue del contra ri des del Seervei de Gestió Acadèmicca se li envia
arà una
notifficació ja am
mb el recàrrecc d’impagam
ment de 50 €.
4. Enn data 19 dee maig de 201
15, des del SServei de Gesstió Acadèmica, s’envia una notificació del
gerent al senyor,, on se li com
munica que ss’ha compro
ovat que té pendent de paagament un import
correesponent a laa seva matríícula del Graau en Medicina de la Facultat de Meedicina i quee ha de
fer ef
efectiu l’import pendent en qualsevool de les entitats bancàrries que figurren en el reebut de
matrrícula que s’aadjunta a la carta, abanss de la data de
d vencimentt especificadda.
5. Enn data 22 de maig de 201
15, correus eentrega la no
otificació esm
mentada a l’eestudiant.
6. Enn data 25 de maig de 201
15, l’estudiannt fa efectiu el pagamentt que se li haa requerit, in
nclòs el
recàrrec correspponent”.
n
apllicable de la UdL i resultta que:
B) Iguallment vaig consultar la normativa
1. Enn l’apartat 5.2 de la Norrmativa Acaddèmica dels Estudis Univversitaris Officials de Grrau del
curs acadèmic 20014/15, apro
ovades per C
Consell de Govern de 10 d’abril de 22014, s’estab
bleix el
procediment i effectes de l’im
mpagament dde l’import de la matrícula, i es dettermina el seegüent:
brar l’importt total o parccial de la ma
atrícula a traavés del núm
mero de
“Si lla Universitaat no pot cob
comppte indicat per l’estudian
nt, tornarà a enviar el reb
but una sego
ona vegada pper tal que ell pagui
en ef
efectiu, afegiint a l’impo
ort total o pparcial de la
a matrícula la quantitatt que establleixi el
presssupost de laa UdL per despeses dde devolució. La Univerrsitat notificcarà a l’esttudiant
l’imppagament tottal o parcial de la matríccula i l’import de les desp
peses de devo
volució. L’esttudiant
haurrà d’abonar l’import pendent abanss de la data de venciment del rebutt que se li enviarà
e
adjunt a la notifiicació.”

2. Enn l’annex IIII del pressu
upost de la U
UdL per a l’’any 2015, s’estableix
s
qque el recàrrrec per
cadaa termini imppagat de la matrícula
m
ofi
ficial és de 50 €.
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III. CON
NSIDERACIIONS
A) De ll’examen dells fets acomp
plits i de la normativa de
d la UdL, co
oncloc que eel Servei de Gestió
Acadèm
mica ha actuaat amb respeccte a aquestaa i l’ha compllimentat adequadament.
B) No oobstant, com a síndic considero que exxisteix una in
ncongruència entre la noormativa acad
dèmica
aplicablle i el que s’eestableix en el
e Pressupostt de la UdL per
p a l’exercici de l’any 22015.
En efeccte la normaativa autoritzza a què s’aafegeixi a l’import del rebut impaggat, l’importt d les
despesees de devoluució. La Universitat ha de notificarr, adjunt a aquest rebutt “l’import de les
despesees de devolucció”, i es rem
met al Pressuppost de la Ud
dL.
Però aqquest Pressuupost no compleix deguudament la normativa a què ha dd’ajustar-se perquè
p
transforrma lo que seegons la norm
mativa han dde ser unes despeses de devolució en un recàrrec fixe
f de
50 € sennse cap connnexió amb less despeses dee devolució concretes
c
quee s’hagin prooduït.
Aquest recàrrec fixx, a part de no adequarr-se a la no
ormativa, po
ot portar a ssituacions de total
despropporció, tal i com succeeix
x amb el cas objecte d’ex
xamen, en el qual un impaagament de 5,23
5
€,
produeixx un recàrreec per un import
i
de qu
quasi déu veegades més que el corrresponent al deute
principaal.
Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC
1. Considerar que ells Serveis de Gestió Acaddèmica han respectat
r
la normativa
n
apr
provada per laa UdL.
2. Conssiderar que el
e que dispo
osen els Presssupostos dee la UdL peer a l’any 20015, pel quee fa al
recàrrecc fixe de 50 € no s’ajustaa al contingutt de la Norm
mativa Acadèmica dels esstudis Univerrsitaris
Oficial dde Grau.
3. Recoomanar que es
e practiqui una liquidacció de les deespeses produ
uïdes que, enn principi seemblen
limitar-sse a la remisssió de dos correus
c
electtrònics i un correu
c
certifi
ficat i que la diferència entre
e
la
liquidacció d’aquestees despeses i els 50 € aboonats siguin retornats
r
a l’iinteressat.
3, Recomanar que el
e contingut dels
d futurs prressupostos de
d la UdL s’adaptin en eel futur al con
ntingut
da en aquestaa resolució.
del que es disposa enn la Normatiiva Acadèmiica examinad
Aquestaa resolució s'han
s
de notiificar a la peersona intereessada, i tram
metre-la a laa cap del Serrvei de
Gestió A
Acadèmica, al
a gerent i al rector de la UdL per al seu
s coneixem
ment.
Lleida, 12 de juny de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ Q 8/ 2015
5
I. ANTE
ECEDENTS
Un estuudiant, mitjannçant un corrreu electrònnic de 12 dee juny, dirigiit a la Sindiccatura de Grreuges,
exposavva en síntesi que:
1. Va inniciar els seuus estudis en
n la Facultat de Dret i Ecconomia de la
l Universitaat de Lleida (UdL),
l’any 20003, va aproovar quasi totes les assiignatures d ela Llicenciatura amb lees excepcion
ns que
detalla.
borals i perso
onals i va havver d’anar-see a una
2. Li vaa afectar el caanvi del Pla d’Estudis peer motius lab
altra unniversitat, conncretament a la Univers itat Oberta de
d Catalunyaa (UOC), peer acabar la carrera
c
adaptannt la llicenciaatura a grau.
3. A la U
UOC va aprovar vàries assignatures
a
i, per flexibiilitat laboral i personal, vvol tornar a la
l UdL
per acabbar la carreraa.
4. Quann va intentarr realitzar elss tràmits a laa UdL, per obtenir
o
la co
onvalidació dde les assign
natures
aprovaddes a la UOC
C li ha sorgiit el problem
ma que consttitueix l’objeecte de la soll·licitud form
mulada
davant aaquesta Sinddicatura i quee consisteix een què:
“al iintentar reallizar los trám
mites necesaarios para vo
olver a la UD
DL, durantee este mes dee mayo
del aaño en curso,, no me han querido convvalidar las asignaturas
a
cursadas
c
en lla UOC, porr temas
de ínndole técnicca. Resulta que cuando realicé el cambio de la UDL a lla UOC, deesde la
Secrretaria de la Facultad dee Derecho dee la UDL, no se realizó el traslado de expediente a la
UOC
C y por tal motivo
m
no se pueden
p
reconnocer asigna
aturas cursad
das en otras Universidad
des.
Muy amablemente las señoriitas de Secreetaria de la UDl
U me explicaron que ““ellas se lo dicen
d
a
todo el mundo quue se va, quee si quiere vvolver a la UDL
U
debe haccer el trasladdo de expediiente”.
Yo nno consigo reecordar que me
m informarran de este exxtremo, adem
más, tambiénn me indicaron que
mi ccaso era anóómalo, puestto que siemppre se hacia el traslado de expediennte en estos casos,
porqque a día de
d hoy, sigo
o constandoo como alum
mno de la UDL, aunqque haya cu
ursado
asignnaturas en laa UOC”.
TUACIONS
II. ACT
1. Vaig sol·licitar un
u informe al
a Vicerectorrat de Docèn
ncia i al Deganat de la Facultat de Dret i
Econom
mia que el vaa emetre el 18
1 de juny, i al contingu
ut del qual ess va afegir aamb posterioritat el
Vicerecctorat.
e seu inform
me exposa qu
ue al consultar l’expedieent acadèmicc es va
2. La deegana de la Facultat en el
comprovvar que l’intteressat no va sol·licitar een el seu mo
oment el trasllat d’expediient de la Ud
dL a la
UOC i ccom a fonam
ments de dret invoca:
a) “D
D’acord ambb l’article 29
9.3 del Real D
Decreto 412//2014, por el que se estaablece la normativa
básicca de los prrocedimientoss de admisióón a las enseñanzas univversitarias of
oficiales de Grado,
G
“La adjudicaciónn de plaza en
n otra univerrsidad dará lugar
l
al trasslado del exppediente acad
démico
correespondiente, el cual debeerá ser tramiitado por la universidad de procedenncia, una vezz que el
interresado acreddite haver sid
do admitido een otra univeersidad”.
b) L’informe em
mès el 6 de març
m
de 20133 per l’Assesssoria Jurídicca de la UdL
L, en el qual es van
aborrdar supòsits anteriorm
ment plantejaats sobre la
l mateixa qüestió susscitada a aquesta
a
Sinddicatura, concclou que:
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 “N
No es poden reconèixer
r
els crèdits supperats a la UOC
U
per parrt de l’estuddiant, ja que aquest
no ha traslladaat el seu exp
pedient acaddèmic, per ta
ant, a tots ells efectes noo ha deixat d’ésser
d
aluumne de la UdL.
U
 La solució viabble ha de ser adoptada pper la UOC,
C, on l’estudiant ha de sool·licitar el trasllat
t
d’eexpedient”.
3. A la vvista de l’infforme de la degana,
d
vaig sol·licitar a l’interessat,
l
amb
a data 9 dde juliol, quee:
“ A efectes de continuar
c
trramitant l'exp
xpedient, inicciat a instàn
ncia teua, ett sol·licito que
q em
comuuniquis si vaas formular una sol·liciitud d'admisssió al rectorr de la UOC
C, i si és aiixí, em
tram
metis una còppia, d'acord amb
a els apaartats 1 i 3 de
d l'article 29
9 del Reial ddecret 412/20
014, de
6 dee juny, pell qual s'esta
ableix la nnormativa bàsica
b
dels procedimennts d'admisssió als
ensenyaments unniversitaris officials de graau :
a) Les sol·licitudds de places d'estudiantss amb estud
dis universita
aris oficials eespanyols pa
arcials
que desitgin ser admesos en
n una altra uuniversitat i//o estudis un
niversitaris of
oficials espan
nyols i
se'ls reconegui un
u mínim de 30 crèdits E
ECTS, d'acorrd amb el qu
ue es disposaa en l'articlee 6 del
Reall decret 13933/2007, de 29
2 de octubrre, pel qual s'estableix l'ordenació
l
ddels ensenya
aments
univeersitaris oficcials, seran resoltes
r
pel rrector de la Universitat, d'acord ambb els criteris,, que a
aqueest efectes, deetermini el Consell
C
de Goovern de cad
da universitat,...
b) L
L'adjudicacióó de plaça en una altrra Universittat donarà lloc
l
al traslllat de l'exp
pedient
acaddèmic correspponent, el qu
ual haurà dee ser tramita
at per la univversitat de prrocedència, un cop
la peersona intereessada acred
diti haver estaat admès en una altra un
niversitat" .
Iguaalment, m'intteressa que m'enviïs unna còpia dell document en què connsti la qualifficació
obtinnguda en la UOC
U
de les assignatures
a
s, la convalid
dació de les quals
q
has soll·licitat”.
El 15 dee juliol vaig rebre
r
la resposta de l’inteeressat en qu
uè manifestav
va:
“En resposta a la
l seva peticció, no va seer necessari realitzar una instància al rector de UOC,
vaig poder matrricular-me lliiurement al no tenir quee fer una ad
daptació de lla Llicenciattura al
Grauu. A l’estar extingits
e
els cursos de laa Llicenciaturra només em
m podia matrricular directament
al grrau en Dret,, i per tant solament vaaig tenir quee presentar la documenttació de les meves
quallificacions dee la prova de
d selectivitatt i entrada a la Universiitat i reconèèixer posterio
orment
les aassignatures aprovades a la UDL mitjjançant l’ava
aluació d'esttudis previs ((AEP) de la UOC.
U
Resppecte a la doocumentació sol·licitada,, li envio ad
djunt el certif
ificat acadèm
mic de la UOC
U
on
conssten les assiggnatures esmeentades ambb la seva corrresponent no
ota”.
En el ccorreu electtrònic adjun
ntava el Cerrtificat acad
dèmic oficial personal qque s’incorp
pora a
l’expediient i a aquessta resolució:
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III. CON
NSIDERACIIONS
1. Les rraons invocaades per no accedir a laa convalidaciió pretesa ess fonamentenn en l’omisssió del
trasllat dde l’expedieent des de la UdL a la UO
OC, que segons l’esmenttat Reial deccret 412/2014
4, de 6
de junyy, en l’articlle 29-3 “ha de ser tram
mitat per la
a universitat de procedèència, una vegada
v
l’interesssat acrediti haver estat admès
a
per l’’altra universsitat”.
L’intereessat exposaa que per matricular-sse a la UO
OC solamen
nt va haverr de presen
ntar la
documeentació de les seues quallificacions enn la prova de
d selectivitatt i entrada a la Universitat i el
reconeixxement posteerior de les assignaturess aprovades a la UdL miitjançant l’A
Avaluació d’E
Estudis
Previs (AEP) realitzzada per la UOC.
U
mic expedit per la secreetaria de la UOC s’incllou que l’int
nteressat “currsa els
Al certiificat acadèm
estudis de grau en Dret
D en aqueesta Universiitat amb l’ex
xpedient acad
dèmic següennt”, i a l’exp
pedient
acadèmiic es relacionnen, com a reeconeguts toots els crèditss corresponen
nts a les assiggnatures sup
perades
en crèdiits a la UdL, a més de la qualificaciió obtingudaa en les assig
gnatures curssades a la UOC, la
convaliddació de les quals
q
ara preetén.
Si consiiderem la qüüestió suscitaada des d’unn punt de vissta puramentt procedimenntal, la UdL s’atén
estrictam
ment al contingut del RD
D 492/2014, mentre que la UOC ha procedit
p
ambb altres criterris que
com a sííndic no tincc competènciies per valoraar.
2. Si dee la considerració procedimental passsem a la con
nsideració material
m
de laa qüestió susscitada,
ens trobbem amb quuè una univeersitat públicca espanyola i catalana ha
h certificat la suficiència dels
de les quall pretén, sense que
coneixeements de l’iinteressat en
n unes assignnatures, la convalidació
c
existeixxin obstacles “de fons” peer oposar-se a aquesta convalidació.
3. Davaant d’aquestaa qüestió com
m a síndic coonsidero quee han de busccar-se soluciions que prim
min els
aspectess materials sobre
s
els procedimentals,, ja que els que
q hagin po
ogut existir dd’aquesta claasse no
desvirtuuen la dada essencial
e
de la qüestió quue és l’acred
ditació substaantiva dels cconeixement en les
assignattures objectee la pretensió
ó de convaliddació.
Per altraa part, no coonsta cap dada que perm
meti suposarr l’existènciaa de mala fee en el proceedir de
l’interesssat.
Per tot aaixò,
RESOL
LC
Recomaanar que s’addoptin mesurres per que ppuguin conv
validar-se les assignaturess, la suficièn
ncia de
les quals ha estat acrreditada a la UOC.
Aquestaa resolució s'han de notifficar a la perrsona interesssada, i a la degana
d
de laa Facultat de Dret i
Econom
mia, i es tram
metrà una còpia al rector aals efectes deel seu coneixement.
Lleida, 30 de juliol de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ Q 9/ 2015
5
I. ANTE
ECEDENTS
1. El 7 dde juliol passat vam rebrre a la Sindiccatura de Greeuges de la Universitat
U
dde Lleida (UdL) un
correu eelectrònic en el qual s’exp
posava:
“Iniccialmente, enncuentro quee el punto dee perfil, requisitos y méritos solicitaddos es normalmente
pocoo preciso, lo que ocasion
na una perccepción de medición
m
cua
alitativa. Porr su parte, aún
a no
conssigo saber cóómo se acred
ditan los conoocimientos básicos
b
en pa
aquetes inforrmáticos. Sup
pongo,
por ssu parte, quee los conocim
mientos de iddioma se deb
ben acreditarr con pruebaas oficiales. Parece
P
que las estanciass Erasmus en países de hhabla inglessa, que tanto
o se incentivaan en las carrreras,
no pooseen valor alguno
a
con posterioridad
p
d.
No eexisten datoss precisos de como se conncursa. Norm
malmente, lo
os procedimiientos públiccos que
funciionan por cooncurrencia competitivaa poseen critterios especííficos, y a m
menudo numéricos,
del pprocedimientto de concursso, de formaa que se deja
a constancia de los criterrios específiccos que
se vaan a evaluarr y el peso que
q van a tenner en la selección del candidato.
c
TTeniendo en cuenta
que los requisitoos solicitado
os para la bbeca son po
oco exactos, considero qque el númeero de
persoonas que loss cumplan debe
d
ser elevvado. Así puees, ¿qué critterios exactoos se han utilizado
paraa seleccionarr? La normativa acostuumbra a exiigir que se deje
d
constanncia de ello en la
publlicación de laa convocatorria.
Seguuidamente, coonsidero quee la necesidaad de imprim
mir los docum
mentos en paapel y firmarrlos va
en ccontra de toddas las polííticas nacionnales, autonó
ómicas y mu
unicipales. P
Por nombrarle las
muniicipales, el plan
p
de respo
onsabilidad ssocial de Lleeida mencion
na la necesiddad de disminuir la
utilizzación del papel en la
l administr
tración públlica, con la
a finalidad de disminuir la
contaaminación y degradació
ón del medioo ambiente. Es
E por ello que,
q hoy en ddía, la mayo
oría de
convvocatorias dee becas y ayu
udas se reallizan digitalm
mente. Por su
s parte, la A
Administraciión del
Estado está en plena
p
campañ
ña de validaación de firm
mas electróniccas, por lo qque se propu
ugna la
neceesidad de favorecer su utiilización.
No eentiendo la necesidad de
d personarsse en la cáttedra para entregar
e
loss documento
os. Eso
acarrrea una graan cantidad de tiempo y no favoreece la iguald
dad de oporrtunidades para
p
el
acceeso (las perrsonas que habitan enn pueblos tienen
t
más dificultad ppara solicitar su
partiicipación). Además,
A
en mi
m caso, en ddos ocasiones no he enco
ontrado a ninnguna person
na que
recoggiera mi doccumentación
n. Encuentroo excesivameente desajusttado que, a ssabiendas dee tener
abierrto un procceso de selección en cooncurrencia competitiva,, donde se hace necesa
aria la
persoonación en cátedra, no haya en ellla persona alguna
a
que recoja los ddocumentos de los
soliccitantes.
No vvoy a acusarr a la UdL de
d poseer un a "cultura enchufista"
e
sin tener ningguna prueba
a sobre
ello, pero soy unna persona activa
a
en la presentación de solicitu
udes y, a mi criterio, poseo un
ante bueno. Los rechazo
os continuado
os a todas laas solicitudess están
expeediente investtigador basta
empeezando a haccer mella, más
m teniendo en cuenta que hace mass de un año qque no trabajo. El
siguiiente curso pretendo em
mpezar un m
máster en Psicología
P
General
G
Saniitaria y, al mismo
tiemppo, un doctoorado, todo en
e la Universsidad de Lleiida. Espero que
q esta univversidad, igu
ual que
lo hiicieron otras con anteriorridad, me accoja por mis capacidadess y no por miis amistades”.
2. El 9 dde juliol vaigg contestar ell seu correu:
He rrebut el teu correu
c
electrrònic en quee exposes la teua queixa i, a la vistaa del seu con
ntingut,
inicio la tramitacció d'un expeedient de queeixa.
Per poder tram
mitar-lo de forma
f
efecttiva, consideero necessari treballar sobre expeedients
conccrets dels quaals has extret les conclussions generalls que exposees al teu escrrit i als qualss hagis
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conccorregut. Perr això et sol·llicito que m'iindiquis:
a) Q
Quines són lees convocatò
òries concreetes en què t'has
t
presenttat i les basses de les qu
uals es
doneen les circum
mstàncies quee poses de reelleu en el teu
u escrit.
b) E
En quins butllletins oficials de la Uniiversitat de Lleida
L
s'han
n inclòs les cconvocatòriees i les
seuess bases o en quin tauler electrònic
e
s'hhan publicatt.
c) Quuina via de contacte
c
et reesulta més còòmoda, norm
malment és ell correu elecctrònic.
3. La ppersona inteeressada, el 13 de juliool, va maniifestar: “Lass quejas quue le planteeo son
generallizadas. Desdde mi punto de
d vista, son consecuenciia de un mall protocolo ppata la seleccción de
los becaarios”.
NSIDERACIO
ONS
II. CON
1) En pprincipi la Sindicatura
S
de
d Greuges té com a missió
m
“vetlla
ar pel respeecte als dretts i les
llibertatts dels membbres de la co
omunitat univversitària” (article 196.1 dels Estatutts de la Univ
versitat
de Lleidda), la qual cosa
c
limita laa seua funcióó, des de la perspectiva
p
del respecte aals drets i llib
bertats,
als mem
mbres de laa comunitat universitàriia, és a dir, personal docent
d
i de recerca, peersonal
d’adminnistració i serrveis i estudiiantat.
La interressada no acredita
a
ni manifesta
m
perrtànyer a cap
p dels estaments que inteegren la com
munitat
universiitària, per tannt, des d’aqu
uesta perspecttiva no puc intervenir
i
com a síndic.
2) Encaara que no pertany
p
a la comunitat uuniversitària sí manifestaa que ha inttentat accediir-hi, a
través dels “proccessos de selecció
s
beccaris adscrrits a contrractes convvenis o pro
ojectes
d’investtigació”.
Des d’aaquesta persppectiva, teniint en comppte que l’artiicle 136.1 dels
d
Estatuts de la UdL també
atribueixx al síndic la funció dee vetllar “peel bon funciionament dee les activitaats i serveiss de la
Universsitat”, podriaa intervenir com
c
a síndic sempre que la sol·licitud
d, tal i com eestableix la Llei
L de
procedim
ment (articlee 31 de la Lleei 30/1992) ees formulés per
p persona interessada.
Precisam
ment per aixxò, vaig sol·licitar les ddades especíífiques en ell correu dell 9 de julioll i que
s’inclouuen en els anttecedents d’aaquesta relacció.
Com enn la seua conttestació no aporta cap daada que perm
meti consideraar-la com a in
interessada, seguint
s
els requuisits exigits per
p l’article 39
3 de la Lleii 30/1992, no
o puc interveenir com a sínndic.
Per tot aaixò,
RESOL
LC
1. Arxiivar la queixa perquè la sol·licittant no ha facilitat da
ades –malgrrat que se li han

requerit perquè sónn necessàriees per poderr considerarr-la part inteeressada.
2. Si apportés aquesstes dades, requerides en el correu
u de 9 de ju
uliol de 201 5, i formuléés una
queixa sobre la traamitació deels expediennts concretss en què haagués concoorregut, es podria
p
obrir unn expedientt de queixa.
2. Donaar trasllat a la Secretarria General de Universitat sobre laa queixa quue planteja amb
a
el
caràcter de “generralitzat”, peer al seu conneixement.
Lleida, 223 de juliol de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ 10/2015
I. ANTE
ECEDENTS
El pare d’un estudiaant de l’Insttitut d’Educaació Física de
d Catalunyaa (INEFC-Llleida) va exp
posar a
aquesta Sindicatura,, mitjançant un correu ellectrònic de 16
1 de juliol, la injustícia que, segonss el seu
criteri s’estava comeetent amb el seu fill en eels exàmens realitzats de l’única assiggnatura que li falta
per acabbar la carreraa.
II. ACT
TUACIONS
Aquell mateix dia, vaig comunicar al pare que al ser l’estudiant
l
major
m
d’edat la possible queixa
hauria dde ser presentada per aquest.
El pare va agrair, en
e un correu posterior, laa resposta reebuda i va exposar
e
que el seu fill lii havia
manifesstat que “ho vol
v portar elll”.
Per tot aaixò,
RESOL
LC
1. Arxiv
var l’expeddient obert al
a no ser el ssol·licitant membre
m
de la comunitaat universitàària,

ni ser eel representaant legal dell seu fill maajor d’edat.
2. En eel supòsit dee què es reb
bi una queixxa plantejad
da pel fill, s’incoarà
s
unn expedient sobre
els fets que siguin objecte de queixa.

Lleida, 223 de juliol de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ Q11/2015
5
I. ANTE
ECEDENTS
1.Una ppersona inteeressada quee volia matrricular-se en
n el grau d’’Educació PPrimària, mo
odalitat
Bilingüee va manifesstar, mitjançant un correuu electrònic de 17 de julliol, que al rrealitzar els tràmits
t
de matríícula que no se li havia adjudicat
a
la pplaça desitjad
da.
2. Conssiderava que era injust ell criteri seguuit per assign
nar les places, i que conssistia en un sorteig
que estaablia una orddre aleatòriaa de matrículla sense teniir en comptee la nota d’acccés de les PPAU,
P
que en eel seu cas, erra de 9, 464.
TUACIONS
II. ACT
Vaig sool·licitar un informe
i
a la degana de lla Facultat d’Educació,
d
Psicologia
P
i Treball Soccial. La
degana, el 18 de juuliol, va resspondre entrees altres qüestions que s’ampliavenn les 25 plaaces en
principii ofertades peer tal d’inclo
oure a tots ells estudiants que, en prim
mera opció hhavia elegit el
e grau
d’Educaació Primàriaa, modalitat Bilingüe.
B
L’ ampliació erra de 35 places en princippi i a 36 desp
prés de
la incluusió de la intteressada, i concloïa
c
quee “per la no
ostra part, la
a reclamacióó de la senyyora,...,
queda rresolta”.
NSIDERACIIONS
III. CON
Aquestaa queixa prettén el reconeeixement del dret de la in
nteressada a matricular-see en primeraa opció
en el graau d’Educació Primària, modalitat Biilingüe.
Despréss de rebre la informació de
d la degana es posa de relleu
r
que s’h
ha resolt de m
manera favorrable i,
conseqüüentment, la interessada s’ha
s
matricullat en l’opció
ó pretesa.
Per tot aaixò,
RESOL
LC

Finalitzzar aquesta queixa a l’h
haver-se sattisfet la prettensió de la interessadaa de matricu
ular-se
a la prim
mera opció de grau i esspecialitat.
otificar a laa persona in
nteressada, i a la degaana de la Facultat
Aquestaa resolució s'han de no
d’Educaació, Psicoloogia i Treball Social de laa UdL.
Lleida, 223 de juliol de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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EXPE
EDIENT 12/2015
1
Vist l’esscrit presentaat per la Sra. _______________, referent a la possible sol·licituud de beca per
p part
de la seeua filla ______________
_______ i cconsiderant que aquesta estudiant éés major d’eedat, la
sol·licituud ha de siggnar-se per laa persona intteressada i no
n per la marre que no és titular de laa pàtria
potestatt.
Conseqüüentment, see li ha inform
mat a la Sra. ___________
_______ en un
u correu eleectrònic enviat avui
que ________________ ha de sign
nar la sol·liciitud.
Per tot aaixò, s’arxivva aquest exp
pedient, senss perjudici de
d què pugui tramitar-se quan es form
muli la
queixa pper la titular del dret.
Lleida, 31 de juliol de
d 2015

Aquilué Ortizz
Javier A
Síndic dde Greuges
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RESO
OLUCIÓ 13/2015
I. ANTE
ECEDENTS
El Sr. _____________ exposava, en
e un correuu electrònic el
e 12 de juliol de 2015, que era alum
mne de
quart cuurs de ciènciees de l’Activ
vitat Física, dde l’Institut Nacional
N
d’E
Educació Físsica de Catalunya a
Lleida ((INEFC-Lleiida). Es ficaava en contaacte amb la Sindicaturaa de Greugess perquè no
omés li
quedavaa una assignaatura, Cinesiiologia, per ffinalitzar elss seus estudis i l’havia m
matriculat en quatre
ocasions, sense haveer aconseguitt superar l’approvat (5).
via intentat paarlar amb el professor peer veure si haavia alguna manera
m
Continuuava manifesstant que hav
per ajuddar a superarr aquesta assiignatura, ja qque un cop la
l va suspend
dre amb una qualificació
ó de 4 i
una altraa amb un 4,22. Era l’últim
ma assignaturra que li quedava, havia superat
s
el 977,5% de la caarrera i
havia obbtingut bones qualificacio
ons, però en el seu intentt no havia ob
btingut una ac
acollida favorrable.
TUACIONS
II. ACT
Vaig esstablir comuunicacions am
mb l’interesssat, i vam celebrar
c
unaa reunió amb
mb el vicerecctor de
Docènciia, i una altrra, per separrat, amb el ddirector de l’INEFC a qui a més, li vaig sol·licitar un
informee sobre els puunts següentss:
“a) Si s'aplica a l'INEFC-L
Lleida la noormativa refferent a l'ap
provat per compensació, que
s'estaableix en l'aarticle 3.4 de
d la Normaativa d'avalu
uació i qualiificació de lla docència en els
grau
us i màsters a la UdL, ap
provada pel C
Consell de Govern
G
de la UdL, el 26 dde febrer de 2014.
2
b) Sii concorren en l'interesssat els requiisits exigits en la Normativa d'avaluuació per a què li
siguiin aplicats.
c) Q
Qualsevol maanifestació qu
ue considereeu convenien
nt fer en rela
ació amb el tema dels aprovat
ap
per ccompensacióó per finalitza
ar els estudiss de grau.3”
”.
En l’infforme del dirrector, en relaació amb els extrems sol·licitats, es recull el següüent:
·Paraa este estuddiante ciertamente solo le queda esta asignaturra para finaalizar sus estudios.
Cineesiología es una
u asignatu
ura troncal coon un valor de
d 6 créditoss académicoss.
En ccuanto a la applicación dee la compensaación de crééditos para la
a finalizaciónn de estudioss, cabe
menccionar que el
e 7 Abril 201
14, se debatiió en la Junta
a Coordinad
dora de Centrro el tema so
obre la
norm
mativa de evaaluación ma
anteniendo q ue el espírittu de la norm
ma es respeta
tar la idiosin
ncrasia
de caada facultadd o centro. Dicha
D
propueesta se preseentó a los deepartamentoss como una norma
elaboorada, en ell sentido de resolver prroblemas que pudieran tener algunoos estudianttes con
ciertto profesoraddo y pudieran
n ver vulneraados alguno de sus derecchos o accionnes personallistas.
El ceentro no moddifica su sisteema de evaluuación en vissta de dicha situación.
s
El ínndice de éxitto de los esttudiantes de CCAFE en este centro es muy alto lo que sugeería no
apliccar esa norm
ma; es conveeniente conssiderar que muchas
m
asig
gnaturas se rrealizan en grupos
g
relattivamente peequeños, circunstancia quue favorece la
l atención muy
m personallizada.
El heecho de que el estudiantee pueda renuunciar a su preparación
p
ante asignatturas que po
odemos
conssiderar más exigentes, especialmen
e
te en funció
ón de la fo
ormación dee base de algunos
estuddiantes, poddría llevar a que se supeeraran asign
naturas sin adquirir
a
las competencia
as que
éticaamente se coonvierten en
n claves. Es ineludible el
e compromiiso social qu
que deben ad
dquirir
nuesstros graduaados en el terreno de la salud co
on usuarios con riesgoos. El caso de la
al ser exac tamente el área
cinessiología es fundamental
f
á
que estudia el movvimiento desd
de una
persppectiva básiica para la prescripcióón del ejerciicio físico en
e el terrenoo del rendim
miento
depoortivo y de laa salud.
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Las cconsultas realizadas a otros centros,, siempre ind
dican que el centro tienee la última palabra
p
paraa poder estabblecer criterios a esta norrma general..
Por otra parte, es necesario remarcar que4 el INE
NEFC de Cattalunya tien e dos centro
os con
depeendencia acaadémica a dos universiddades diferen
ntes (la de Lleida
L
y la dde Barcelona
a), por
este motivo enteendemos que no debem
mos generar contradicciiones import
rtantes en ell trato
acaddémico a loss estudiantess de nuestraa institución
n. El Centro del INEFC
C de Barcelo
ona no
aplicca la evaluacción por com
mpensación dde créditos, lo
o que nos lleeva a mantenner ese criterrio.
No oobstante, antte esta situacción hemos innformado all vicerrector de docenciaa de la Univeersidad
de Lleida de estaa situación, lo que invitaa a que el Co
onsejo de Go
obierno de laa UdL pueda
a hacer
alguna aclaracióón al respectto y podamoos definir mej
ejor nuestro sistema de aactuación an
nte este
tipo de situacionss”.

III. CON
NSIDERACIIONS
1. La pprimera de les funcions que l’articlee 196 dels Estatuts
E
de la UdL atribbueix al sín
ndic de
Greugess és la de “vetllar
“
pel respecte alss drets i less llibertats dels
d
membrees de la com
munitat
universiitària”.
Aquestaa funció dettermina que si la normaativa de la UdL
U
regula els denominnats “aprovaats per
compennsació” i un estudiant
e
reu
uneix els reqquisits objecttius per a què el sistema li sigui aplicat, ha
de ser em
mparat pel síndic per a què
q el seu dreet sigui respeectat.
Òbviam
ment, resoldree la qüestió concreta
c
planntejada en aq
quest expedient de queixxa exigeix an
nalitzar
l’abast dde la normattiva regulado
ora d’aquestaa matèria ap
provada per la
l UdL i si ll’interessat reuneix
r
els requuisits per podder acollir-se a ella.
A aquesstes qüestionns es dediquen les consideeracions segü
üents.
2. La normativa de l’Avaluació
ó i la qualifi cació de la docència en els graus i màsters a laa UdL,
aprovadda pel Conseell de Govern
n de 26 de feebrer de 2014, és aplicab
ble “a tots ells efectes i per
p tots
els enseenyaments dee grau i màstter oficials de la UdL perr al curs 2014-2015” (Diisposició finaal).
L’articlee 3.3 es reffereix a “L’avaluació cuurricular mittjançant com
mpensació all primer currs dels
graus” i l’article 3.44 a “L’avalu
uació curricuular mitjançant compenssació als graaus per acab
bament
d’estudiis”.
D’aquesstes dues siituacions qu
ue possibiliteen l’avaluacció per com
mpensació, éss la referen
nt a la
compennsació per finalització
fi
d’estudis
d
la que ha de ser examinada. L’articcle 3.4 aban
ns citat
estableixx un conjunnt de requisiits per a quuè pugui aplicar-se el siistema de coompensació en els
centres de la UdL i obre les po
ossibilitats dde què existeeixi una norm
mativa especcífica aplicab
ble als
distints centres.
d supòsits cconcrets con
ntinguts en l’article 3.4, aapartat 2 a) i 2 c) i
Aquestaa possibilitatt s’obre en dos
amb carràcter generaal en la Disposició addiicional prim
mera. Veiem els requisitss exigits per a què
aquestess possibilitatts siguin efecctives:
a) Peel que fa a l’aapartat 2 a) el
e seu text éss el següent:
“L’eestudiant que sol·liciti l’avaluació d’una assig
gnatura per compensacció haurà d’haver
d
esgootat el nombrre de convocatòries orddinàries d’aq
questa assign
natura, la quual cosa reg
gula la
Norm
mativa de peermanència de
d la Universsitat de Lleid
da. Aquesta normativa dde permanènccia pot
estabblir excepcioons a aquesta
a disposició en una deteerminada titu
ulació justificcadament a petició
p
d’unn centre”.
La possible excepció si és pro
ocedent ha dd’incloure’s en
e la Normattiva de perma
manència de laa UdL,
a pettició justificaada d’un centre i per a unna determinada titulació.
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La N
Normativa reeferida no co
onté cap exceepció acordaada a petició de l’INEFC
C, per la quaal cosa,
s’ha d’aplicar la normativa geeneral establlerta a la UdL
L (quatre con
nvocatòries oordinàries).
b) Enn l’apartat 2 c) s’estableix:
“Perr poder sol·llicitar l’avalluació per coompensació d’una determ
minada assiggnatura, call haver
obtinngut en alguuna de les avvaluacions dde l’assignattura una qua
alificació iguual o superiior a 3
sobrre 10. En aqquest sentit, un centre, m
mitjançant la
a seva pròpia normativaa d’avaluació, pot
estabblir, a part de
d la consign
nada en aquuest apartat, altres criterris o especifificacions perq
què un
estuddiant es puguui beneficiarr de l’avaluacció per comp
pensació”.
Aqueest precepte habilita alss centres a eestablir altrees criteris o especificaciions per a què
q un
estuddiant pugui acollir-se
a
a l’avaluació peer compensaació, però talls criteris o eespecificacio
ons han
d’esttar contingutts en una norrmativa pròpiia d’avaluaciió aprovada pel centre.
El prrecepte no auutoritza a deeixar sense applicació la normativa gen
neral de la U
UdL, sinó a adoptar
a
una nnormativa prròpia que con
ntingui “altrres criteris o especificacions”.
A l’IINEFC no s’ha aprovat una normatiiva pròpia qu
ue, en relaciió amb l’aprrovada per laa UdL,
hagi concretat elss criteris o esspecificacionns pròpies.
Cal rrecordar la part de l’inforrme del direcctor del Centtre que fa refferència a aquuest tema:
“E
En cuanto a la
l aplicación
n de la comppensación dee créditos pa
ara la finalizzación de estudios,
cabbe mencionaar que el 7 Abril
A
2014, see debatió en
n la Junta Co
oordinadora de Centro el
e tema
sobbre la normaativa de eva
aluación mannteniendo que el espírittu de la norrma es respeetar la
idioosincrasia de
d cada facu
ultad o centrro. Dicha prropuesta se presentó a los departam
mentos
com
mo una norm
ma elaborada
a, en el senttido de resollver problemas que pudieeran tener algunos
estuudiantes conn cierto pro
ofesorado y pudieran ver vulnerados alguno dde sus derecchos o
accciones personnalistas.
El centro no moodifica su sisstema de evaaluación en vista
v
de dicha
a situación”..
ura tal interppretació de la
l nova norm
mativa sobree l’avaluació
ó de la
A juudici d’aquessta Sindicatu
UdL
L no s’ajusta al seu contiingut. La noorma és apliccable “a tot el professorrat responsa
able de
l’avaaluació i qualificació
q
del desenvoolupament formatiu
f
dee l’estudianntat, i al conjunt
c
d’esttudiants de graus
g
i màsteers dels centrres propis i dels
d centres adscrits.
a
Iguualment, impllica tot
el peersonal d’addministració i serveis quee pugi intervvenir en la gestió
g
del prrocés adminiistratiu
avaluuador i quallificador” (arrticle 1.3.).
c) A més, s’ha de tenir en compte quee les normes complemeentàries a less establertess en la
norm
mativa generaal de la UdL
L, a part de seer aprovadess pel centre respectiu, tam
mbé han d’ap
provarse peel Consell dee Govern (Diisposició adddicional prim
mera).
La concclusió a quèè s’arriba éss que a l’IN
NEFC-Lleidaa s’ha d’apliicar la Norm
mativa d’avaaluació
aprovadda pel Conseell de Govern
n el 26 de feb
ebrer de 2014
4 i que, legallment, el sisttema d’”Ava
aluació
curricullar mitjançaant compenssació als gr
graus per a l’acabamen
nt d’estudis””, (“aprova
ats per
compensació”), ha d’aplicar-se.
d
l conclusió anterior, noo es plantejaa cap contro
ovèrsia en l’’informe em
mès pel
3. Un ccop fixada la
directorr de l’INEFC
C- Lleida sob
bre la concurrrència en l’eestudiant inteeressat dels rrequisits exig
gits per
normatiiva de la UdL
L per a què se li apliqui “
“l’aprovat peer compensació” en el cuurs 2014-201
15.
És cert que no connsta la sol·liccitud de l’innteressat, perrò no és meenys cert quue la pròpia norma
d i resolució d’avaluacióó per compeensació
(article 3.4.6) estableix que “ells períodes dde sol·licitud
s’han d’establir en el
e calendari acadèmic dee la UdL” i el
e calendari del
d curs 20144-2015 no esttableix
cap perííode.
Atès quue aquesta om
missió no po
ot causar peerjudici a l’in
nteressat, co
om a síndic, considero que
q pot
dirigir lla seua peticiió a l’òrgan competent ddel centre (C
Comissió d’E
Estudis) per a què sobre la
l base
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de la sittuació existeent en el curss 2014-2015 i tal i com disposen
d
les normes estaablertes per la
l UdL
fixi l’accord sobre l’aaplicació de l’”aprovat
l
pper compensa
ació”.
4. Aqueesta Sindicatuura no és inssensible a la crítica que l’informe emès per la Dirrecció de l’IN
NEFCLleida cconté sobre el
e sistema d’’”aprovats pper compensació” i les disfuncions
d
ppossibles a què
q pot
conduir la seua apliccació tal com
m està regulaat en la norm
mativa estableerta per la U
UdL. Però tal crítica
no pot cconduir a una inaplicació
ó de la normaativa, sinó a la redacció d’una nova, ja sigui de la
l UdL
en geneeral, ja sigui de l’INEFC-Lleida en pparticular, din
ns dels marg
ges d’actuaciió que als diferents
centres els han estatt reconegut.
a
possible normativva nova nom
més podrà serr aplicada a ppartir de l’in
nici del
I he d’aadvertir que aquesta
curs 2016-2017, ja que, havent--se iniciat el curs 2015-2
2016 no podeen canviar-see les normess sobre
avaluaciió aplicabless en el curs jaa iniciat, per respecte al principi
p
d’irrretroactivitat..
La conssideració quue es fa en el mateix informe de la Direcció
ó de l’INEFFC-Lleida so
obre la
diferènccia de tracte dels estudian
nts segons ess tracti de ceentres adscritts a la Univer
ersitat de Barrcelona
o a la dde Lleida, tam
mpoc ha de portar a moodificar les consideracion
ns fins aquí rrealitzades, perquè
p
aquesta diversitat, al
a tractar-se de
d centres addscrits a univ
versitats diferrents té l’em
mpara en el principi
p
d’autonomia universsitària recollit en l’articlee 27.10 de laa Constitució
ó espanyola i en les lleis que ho
desenvoolupin.
Per tot aaixò,
RESOL
LC
1. Decllarar que l’’”Avaluació curricular mitjançant compensació als grauus per acab
bament
d’estudiis”, establertta en l’article 3.4 de la N
Normativa d’avaluació
d
i la qualificaació de la do
ocència
en els gr
graus i màsters a la UdL és
é íntegrameent aplicable al centre adsscrit INEFC--Lleida.
2. Recom
manar que laa regulació a què es referreix l’apartat 1 precedent sigui aplicadda a l’interesssat,
__________________.
or de l’INEFFC-Lleida i al
a
Aquestaa resolució s’’ha de notificcar a la persoona interessaada, al directo
vicerecttor de Docènncia de la UdL.
Lleida, 8 d’octubre de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ 14/ 2015
I. ANTE
ECEDENTS
El 15 d’’agost de 20115, un estudiiant de l’Instiitut Nacional d’Educació
ó Física de C
Catalunya a Lleida
L
(INEFC
C-Lleida) es va
v dirigir a laa Sindicaturaa de Greugess exposant qu
ue:
“duraant els dos últims
ú
cursos he suspès l'assignaturra de Cinesiologia, quee correspon al pla
d'estudis del grauu.
El fet és que en aquestes
a
últimes convocaatòries igua
al que en less anteriors, jja que vaig per la
quartaa, les he susspès amb un
na nota entrre el 3,8 i ell 4,2. Porto tot aquest úúltim any peendent
d'aqueesta assignaatura ja que és la únicaa que em faltta per acaba
ar la carrerra, un cop aq
questa
estiguui aprovada la carrera estarà
e
llesta..

Semprre he tret foorces bones notes però sembla quee amb aquessta assignatuura estic en
ncallat.
He inntentat parlaar amb el professor een qüestió (Jordi Ticó
ó) que és eel responsab
ble de
l'assiggnatura i noo m'ha posatt cap altre oopció per inttentar aprovvar l'assignaatura que no
o sigui
passannt per aprovvar l'examen
n. Sinceram
ment ja no séé què fer. Tiinc constànccia que dinss de la
UdL hhi ha l'avaluuació per co
ompensació per finalitzzar els estud
dis, ja que ccurso els esttudis a
l'INEF
FC i és un centre
c
adscrrit, no tenenn aquesta "n
normativa" en els seus estudis i no
o me'n
puc beneficiar toot i complir els requisitts. Durant aquest
a
temps he estat ccursant estu
udis de
tècniccs esportius, ja que em vull
v dedicarr al medi natural i no pu
uc aconseguuir aquests títols
t
a
causa de que no tinc
t la carrera acabada i no se'm fa
a efectiva la convalidaciió.
Per alltre banda aquest
a
curs al
a suspendre
re-la vaig po
osar-me en contacte
c
am
mb el professsor per
tal de revisar l'exxamen igual que en les anteriors veegades, fins hi tot vaig eestar parlan
nt amb
el direector del cenntre de Lleid
da per si poodia fer un cop
c d'ull, ell el va fer a m
mode generralitzat
ja quee hi ha mollta gent quee suspèn aquuesta assign
natura, però
ò som pocs els que esttem en
aquest cas concreet, la seva reesposta no vva ser de la meva
m
completa satisfaccció però em va dir
que noo podia fer-hi res més ja
j que els crriteris d'avalluació eren clars i no hhi havia man
nera ni
possibbilitat de canviar-los,
c
que això depenia del
d professor i que noo incomplia cap
normaativa”.
II. ACT
TUACIONS
Vaig sol·licitar a l’innteressat quee precisés la ttotalitat de lees convocatò
òries a què s’’havia presen
ntat i
les qualificacions obbtingudes en cada una, aiixí com, indiqués si haviaa acudit a less revisions
ordinàriies i extraorddinàries.
Per altra banda, vaiig demanar un informe a la Direcciió de l’INEF
FC-Lleida quue, en relaciió amb
l’interesssat, va tram
metre un esscrit, el 23 de setembrre dient: “h
ha superadoo la convoccatoria
extraorddinaria que se ha celebrrado este mees de Septiem
mbre. Este estudiante
e
yaa ha finaliza
ado sus
estudioss”.
Despréss de rebre l’innforme de laa Direcció, vvaig trametre un correu ellectrònic a l’ interessat, ell 24 de
setembrre, en el qual li demanav
va el següentt: “T'agrairéé que m'enviïïs un correuu en què m'in
ndiquis
que a l''haver finalittzat els teus estudis ja nno tens cap qüestió
q
pend
dent amb l'IN
NEFC-Lleida
a i que
l'expediient de queixaa iniciat ja es
e pot arxivarr”.
Aquell mateix dia, l’estudiant em va respoondre: “Ja he
h tancat exxpedient ja qque he acab
bat els
estudis”
”.
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III. CON
NSIDERACIIONS
A la viista dels fetts recollits en
e l’apartat ACTUACIO
ONS resulta que la qüeestió suscitada per
l’interesssat ja s’ha reesolt i, conseeqüentment, la controvèrrsia ha quedaa sense objeccte, per la quaal cosa
és proceedent arxivarr l’expedient.

Per tot aaixò,
RESOL
LC
Arxivarr aquest expedient de qu
ueixa, ja quue la situació
ó exposada per
p l’interesssat, s’ha ressolt de
forma faavorable.
Aquestaa resolució s’’ha de notificcar a la persoona interessaada i al directtor de l’INEFFC-Lleida
Lleida, 9 d’octubre de
d 2015
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ 15/ 2015
RESO
OLUCIÓ 16/ 2015
(Ambdu
ues resoluciions tenen un continggut idèntic, exceptuantt les referèn
ències indiviiduals.
Resolen
n dues sol·liccituds formu
ulades per ppersones difeerents però fonamentade
f
es en els ma
ateixos
fets).
ECEDENTS
I. ANTE
1. Una estudiant quue havia obtiingut el títoll de Grau en
n Ciències dee la Salut Annimal (CSA)) i que
mplements dde docència exigits per poder continnuar els estu
udis al
igualmeent havia aprrovat els com
grau dee Veterinàriaa de la Univ
versitat Autòònoma de Barcelona
B
(U
UAB), a l’em
mpar del Conveni
formalittzat el 21 de gener de 20
008 entre la U
UAB i la Un
niversitat de Lleida (UdL
L), no va pod
der ferho al seer desestimadda la seua soll·licitud de m
matrícula a laa UAB, perq
què ja ha via obtingut el títol
t
de
graduadda en CSA i s’havia
s
expedit al seu favvor el docum
ment oficial d’aquesta
d
tituulació.
2. Davaant d’aquestaa situació la interessada
i
cconsidera, peer una bandaa que el Conv
nveni en la cllàusula
tercera 1a. precisam
ment estableeix que “No
Només podra
an accedir al
a títol conjjunt de grad
duat o
graduadda en Veterinària els esttudiants quee estiguin en possessió deel títol de grraduat o gra
aduada
en Ciènncia i Salut Animal
A
de la
a UdL”, i peer altra band
da, que si va sol·licitar l’’expedició va
v estar
expedit el títol de grraduada en CSA
C
no supoosava cap obstacle per po
oder continuaar els seus esstudis i
obtenir el grau en Veterinària
V
a la
l UAB.
h
im
mplantat a la UdL el doblle grau
3. Teninnt en comptee el que s’ha exposat, connsidera que havent-se
en Ciènncies de Prodducció Anim
mal i Veterinàària a partir del curs 2015-2016 i al qual ella es podria
L li pugui garantir
incorporrar, en la coondició de grraduada, a ppartir del currs 2016-2017
7, que la UdL
g
una plaçça per aquestt curs.

II. ACT
TUACIONS
He estuudiat el Connveni, de 21
1 de gener de 2008, en
ntre la UdL
L i la UAB,, així com el seu
desenvoolupament dees del momeent en què vaa començar la seua apliccació, he maantingut entrevistes
amb la interessada,, el vicerector de Docènncia, el direector i el cap
p d’estudis de l’ETSEA
A, i he
examinaat la normattiva sobre ex
xpedicions dde títols univ
versitaris ofiicials i sobree els proced
diments
d’admisssió als ensennyaments universitaris dee grau.

III. CON
NSIDERACIIONS
Primeraa. Resulta ceertament sorrprenent quee el complim
ment d’una exigència ccontinguda en
e una
clàusulaa concreta deel Conveni es
e converteixxi en l’obstaacle per poder continuarr la línia currricular
que el ppropi Convenni estableix. Ara bé, aquuesta clàusulaa és d’una in
ncongruènciaa manifesta amb
a
la
finalitatt vers la quaal s’orienta el
e Conveni ii, des d’un punt
p
de vistaa jurídic, ha de ser qualificada
nul·la dde ple dret.
En efeccte, el convenni en l’apartat VII de M
MANIFESTEN
N, es refereiix a la possibbilitat legal de què
les univversitats espaanyoles podeen organitzarr ensenyameents conjunts “conduentss a l’obtenció
ó d’un
únic títool de graduaat o graduad
da, mitjançannt la subscrip
pció del convveni correspoonent” i en la
l seua
clàusulaa setena 2a. es
e parla de “l’expedició
“
i el registre d’un
d
únic títtol oficial dee gran conjun
nt”. És
a dir, el Conveni s’eencamina a establir els m
mecanismes per a l’obtencció d’un únicc títol de grau
u sobre
la base dde què una part
p dels estudis s’han de realitzar a laa UdL i l’altrra a la UAB.
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Per aixòò, si es tractta d’obtenir un
u únic títoll de grau (en
n aquest cas Veterinària)) l’obtenció prèvia
d’un títool de Grau enn Ciències de Producció Animal és in
ncompatible i excloent am
mb l’obtenciió d’un
únic títool de Veterinnària perquè s’obtindrienn dos graus i no només un
u què, repetiim, és la finalitat a
la qual ss’encamina el
e Conveni.
La decisió adoptadaa en l’aplicacció del Convveni de què les personess que hagin oobtingut el títol
t
de
graduat en Ciènciess de Salut An
nimal no puuguin accedirr al títol úniic de graduatt en Veterinària és
lògica i rectifica la clàusula
c
inco
ongruent que exigia un títtol previ de graduat
g
per aaccedir a l’ob
btenció
d’un títool únic amb la
l qual cosa, òbviament, s’obtindrien
n dos títols dee grau, en llooc d’un títol únic.
ú
Segona.. La segonaa qüestió susscitada es reefereix a l’eexistència d’’informació errònia rebu
uda de
l’ETSEA
A sobre la transcendènc
t
cia que teniaa la sol·licittud i l’exped
dició del títool de graduaada en
Ciències de Salut Annimal per a la
l continuïtatt dels estudiss de Veterinàària a la UAB
B.
En el ssupòsit de comprovar-sse i acredittar-se la reccepció d’aquesta inform
mació defecctuosa,
motivaddora de la coonducta de laa interessadaa sol·licitant l’expedició del títol de graduada en
n CSA,
podríem
m estar en presència d’un supòòsit d’exigèència de responsabilit
r
tat patrimon
nial a
l’Adminnistració Pubblica i, concretament, a laa UdL.
Ara bé, la determinnació d’aquesta responsaabilitat, regullada des de l’article 1399 al 144 de la Llei
30/19922 (aplicable fins
f
l’entrada en vigor dde la Llei 39/2015, de 2 d’octubre) i en el Reial decret
429/19993, de 26 de març, exigeiix la instruccció d’un expeedient especíífic prèvia sool·licitud al rector
r
i
queda aal marge de lees competènccies del sínddic.
Tercera. La interesssada ha prop
posat, com a forma de reparar el perjudici quee, segons less seues
afirmaciions, se li ha
h irrogat la garantia de què en el curs
c
2016-20
017 tindrà pplaça reservaada per
incorporrar-se als esttudis de Veteerinària que ss’han iniciat a la UdL en el curs 20155-2016.
En relacció amb aquuesta pretenssió s’ha de rrecordar quee el Reial decret 412/20014, de 6 dee juny,
estableixx la normativva bàsica deels procedimeents d’admisssió als ensen
nyaments unniversitaris dee grau,
en el seeu article 5.1. manifesta que
q “L’admiissió als enseenyaments universitaris
u
oficials de grau
g
es
realitzarrà amb respeecte als principis d’igualltat, no discrriminació, mèrit
m
i capaciitat”.
Establirr una reservaa personal, al marge dels sistemes legalment estab
blerts pot ser beneficiós per
p a la
interessada, però perjudicial perr a altres aspiirants a l’adm
missió que, des
d d’un punnt de vista ob
bjectiu,
poden eestar millor qualificats
q
per a l’adjudicaació de la plaça.
Però la interessada si podria prresentar-se a les proves específiques d’accés peer millorar la
l seua
qualificació i situar--se en millor condició perr a l’adjudiccació de les places.
p
Per altraa banda, la innteressada pot fer ús de lla reserva dee places a fav
vor d’estudiaants que ja estiguin
en possessió d’una titulació uniiversitària official (ella jaa és graduad
da) i que l’aarticle 28 dell Reial
decret 4412/2014 quantifica en un
u 3% com a màxim de les places afectades,
a
peerò per les raaons ja
exposaddes de respeccte als princiipis legals d’’igualtat, no discriminaciió, mèrit i caapacitat, la UdL
U no
pot garaantir-li una plaça
p
dins d’’aquestes quootes de reserrva, perquè això
a
podria rresultar perju
udicial
per a alttres graduatss o titulats am
mb millor quaalificació.
Per totes les consideeracions expo
osades i de cconformitat amb
a
elles,
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RESOL
LC
1) No aadmetre la prretensió de què
q la UdL ggaranteixi una plaça a fav
vor de la inteeressada per cursar
estudis dde Veterinàrria a la UdL.
2) Inforrmar-li de quuè:

a) Poot intentar, com a via d’accés
d
als eestudis de Veterinària
V
iniciats
i
a la UdL, fer úss de la
reserrva de les places
p
legalm
ment establlertes per alls que estan en possesssió d’una tittulació
univversitària official, encarra que aqueesta via no li garanteix l’accés jaa que depèn
n dels
mèriits dels altrees interessatts que preteenguin acced
dir per aqueesta via.
Tam
mbé pot inteentar milloraar la seua pposició per accedir
a
per la via geneeral, presenttant-se
a less proves esppecifiques d’accés
d
per oobtenir una qualificació
ó més alta.
b) S
Si consideraa que ha estat perjudicaada per un error de la informació rebuda sob
bre les
consseqüències de la sol·licitud i obteenció del tíítol oficial de graduadda en Ciènccies de
Saluut Animal per
p a la continuació ddels estudiss de Veterin
nària a la U
UAB, o peer a la
incoorporació alss estudis dee Veterinàriaa a la UdL, pot sol·licitar al rectorr la incoació
ó d’un
expeedient sobree l’exigència de responnsabilitat paatrimonial, a l’empar deel què s’exp
posa a
la Lllei 30/1992 (aplicable finns a l’entradaa en vigor dee la Llei 39/22015, de 2 d’’octubre), i al
a Reial
decreet 429/1993.
Aquestaa resolució s’ha de notifiicar a la perssona interesssada, al direcctor de l’ET
TSEA, al viceerector
de Docèència i al recttor de la UdL
L.
Lleida, 10 de març de
d 2016
El síndic
Aquilué Ortizz
Javier A
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RESO
OLUCIÓ 17/ 2015
ECEDENTS
I. ANTE
Una esttudiant es vaa dirigir a laa Sindicaturaa de Greugess de la UdL exposant quue havia soll·licitat
l’accés als estudis de
d Veterinàriia a la Univeersitat Autòn
noma de Barrcelona (UA
AB), a l’empaara del
Convenni per a la creació
c
del tíítol conjunt d’estudis deel Grau de Veterinària
V
entre la UA
AB i la
Universsitat de Lleidda (UdL).
Afegia qque l’accés li havien denegat per resoolució de l’òrrgan competent de la UA
AB.
Igualmeent, va inform
mar que con
ntra la resoluució denegattòria de la UAB
U
havia innterposat reccurs de
reposiciió davant el rector,
r
el 16 de setembre de2015.

II. ACT
TUACIONS
Despréss de rebre la informació de
d l’Escola T
Tècnica Supeerior d’Engin
nyeria Agràriia (ETSEA), com a
síndic vvaig considerra que, abanss de realitzarr les gestionss oportunes, era
e procedennt esperar un
n temps
prudenccial la resolucció del recurrs de reposiciió interposat.
El 26 dd’octubre dee 2015, la UAB
U
va resooldre el recu
urs en sentitt estimatori, i va donar lloc a
“l’admiissió de la innteressada en
n els estudiss del Grau en
n Veterinària
a de la UAB
B en curs aca
adèmic
2015-20016”.

III. CON
NSIDERACIIONS
De conffirmat amb el
e que s’ha exposat, s’hha solucionatt favorablem
ment la qüesttió suscitada per la
interessada, per la qual cosa no
o és procedeent realitzar cap actuaciió i s’ha d’aarxivar l’exp
pedient
iniciat.

Per tot aaixò,
RESOL
LC
Donar pper finalitzaat l’expedien
nt iniciat, a l’haver-se accedit
a
a la pretensió dde la interesssada i,
conseqüüentment acoordar l’arxivaament de l’exxpedient.
Aquestaa resolució s’’ha de notificcar a la persoona interessaada i al directtor de l’ETSE
EA.
Lleida, 10 de març de
d 2016
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ 18/ 2015
ECEDENTS
I. ANTE
1. Una eestudiant quee ha cursat ells estudis de Grau de Cièències de la Salut
S
Animall (CSA) encaara que
no ha sool·licitat ni s’ha expedit al
a seu favor eel títol corresponent, va pretendre
p
acccedir als estu
udis de
Veterinàària a la Universitat Auttònoma de B
Barcelona, a l’empara deel Conveni fformalitzat entre
e
la
Universsitat de Lleidda (UdL) i la UAB, el 21 de gener de 2008, però no
n va ser adm
mesa.
2. En ell curs 2015-22016 la UdL
L ha començçat a impartirr el títol conjjunt de gradduat en Ciènccies de
Produccció Animal i Veterinària al qual podrrà accedir laa interessada mitjançant ttrasllat d’exp
pedient
el curs 22016-2017.

II. ACT
TUACIONS
Segons el meu parer la via méés senzilla pper a què laa interessadaa pugui obteenir la titulaació de
Veterinàària és la seeua incorporaació al títol conjunt, miitjançant trassllat d’expeddient el curs 20162017.

Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC
Recomaanar la incorpporació de laa interessada als estudis per
p a l’obtencció del títol cconjunt, mitjançant
el trasllaat d’expediennt, el curs 20
016-2017.
Aquestaa resolució s’’ha de notificcar a la persoona interessaada i al directtor de l’ETSE
EA.
Lleida, 10 de març de
d 2016
El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ 19/ 2015
I. ANTE
ECEDENTS
S
1. Una estudianta de doctorat i beneficiàr
ària d’un aju
ut predoctoral de la UddL per a peersonal
investiggador en form
mació es vaa dirigir, el 221 de setem
mbre de 2016
6, a la Sindiicatura de Greuges
G
manifesstant que a finals de ju
uliol havia ssol·licitat al Vicerectoraat de Recercca un canvi de la
directorra de la tesi doctoral
d
pels desacords exxistents i quee no s’havia solucionat laa situació.
Per aixòò, manifestavva que li agraadaria inform
mar-se a la Siindicatura.
2. a) El mateix diaa, li vaig so
ol·licitar quee exposés am
mb detall ells fets que m
motivaven la seua
ora i després de rebre l’ex
xposició vam
m concertar uuna entrevista.
sol·licituud per al cannvi de directo
El 8 d’ooctubre vaig reiterar la mateixa
m
peticció, indicant--li de què si no es rebia een el terminii de 10
dies s’aarxivaria l’exxpedient sens perjudici dd’un dret a instar
i
posteriorment la inniciació d’ap
pertura
d’un nou expedient.
b) Dessprés d’interrcanviar varis correus eleectrònics, el 15 d’octubree vam concrretar una enttrevista
pel 20 dd’octubre, quue es va hav
ver d’ajornarr per una imp
possibilitat sobrevinguda
s
a meua i quee es va
fixar pel 27 d’octubrre, però es vaa haver d’ajoornar a sol·licitud de la in
nteressada.
ment, li vaig pproposar, en
n un correu electrònic
e
dee 30 d’octubrre, que
Despréss d’aquest úlltim ajornam
escollís celebrar l’eentrevista el 10, 11 ó 122 de novemb
bre. No vaig
g rebre cap rresposta i el 17 de
novembbre li vaig prooposar una reeunió pel 24 de novembrre.
c) En un correu electrònic de
d 20 de noovembre, la interessada es va discuulpar pel retard en
responddre i les molèsties ocasio
onades i em va comuniccar que el Viicerectorat dde Recerca lii havia
remés uun correu “coonfirmando el
e cambio de tutor para el
e día 1 de Diciembre”.
Despréss de reiterar les excuses,, afegia que consideravaa el més convenient “possponer o anu
ular la
reuniónn con el síndiic”.
TUACIONS
II. ACT
S’han practicat les actuacions
a
qu
ue es derivenn dels fets ex
xposats en elss ANTECED
DENTS.
ONSIDERAC
CIONS
III. CO
El Vicerrectorat de Recerca
R
va attendre la sol ·licitud de laa persona inteeressada, pell que fa al caanvi de
directorra de la tesi i al no haver rebut cap coomunicació posterior
p
a l’1 de desembbre en què ess va fer
efectiu eel canvi, ha de
d considerar-se resolta lla controvèrssia que va do
onar inici a aqquestes actuaacions,
per la quual cosa, acoordo arxivar l’expedient.
l
Per tot eel que s’ha exxposat,
RESOL
LC

Arxivarr aquest exppedient a l’h
haver-se acccedit al canv
vi sol·licitat.
Aquestta resolució s’ha de nottificar a la ppersona interessada i al vicerector dde Recerca..
Lleida, 1 d’abril de 2016
2
El síndic
Aquilué Ortizz
Javier A
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3.2. A
ALTRES EXPEDIE
E
ENTS
RESO
OLUCIÓ NQ 1/ 2015
I. ANTE
ECEDENTS
Una esttudiant de la Universitaat de Lleidaa es va dirig
gir a la Sindicatura mittjançant un correu
electrònnic de 31 d’aggost de 2015
5, i en el quall exposava:
“Yo enn todos mis años de estu
udios en Lleeida se me ha
h dado beca
a. Ahora quee soy gradua
ada en
cienciaa y salud annimal y voy a estudiar vveterinaria en
n la UAB mediante el coonvenio quee existe
entre eestas me enccuentro con que me dijerron que no puedo
p
pedir ningún tipo de beca ya que ya
estoy ggraduada”.
TUACIONS
II. ACT
1. Desprrés de sol·liccitar informaació a la unitaat encarregad
da de la gestiió de bequess, li vaig com
municar
a la inteeressada que mantingués una entrevissta amb la caap de la unitat, per a quèè li expliquéss quina
possibillitat tenia d’oobtenir una beca
b
d’acord amb la situaació en què es trobava.
2. Tot i ser informadda de les posssibilitats d’oobtenir la becca, la interesssada no ha ppogut matricu
ular-se
a la Uniiversitat Autòònoma de Baarcelona (UA
AB).

III. CON
NSIDERACIIONS
Davant de la imposssibilitat de matricular-se
m
e en la UAB
B, a l’empara del Conveeni existent amb
a
la
UdL per cursar estuudis de Veterrinària, està m
mancada d’o
objecte-la po
ossibilitat d’oobtenir un beeca per
cursar eels estudis, jaa que la situació no s’ha pproduït.
Per tot aaixò,
RESOL
LC
1. Arxivvar el proceddiment incoatt.
Aquestaa resolució s’’ha de notificcar a la persoona interessaada.
Lleida, 222 d’octubree de 2015
El síndic
Aquilué Ortizz
Javier A
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RESO
OLUCIÓ NQ 2/ 2015
I. ANTE
ECEDENTS
1. El 221 de juliol de 2015, laa persona innteressada en
n aquest exp
pedient va rremetre un correu
electrònnic a la Sindicatura Generral de la Univ
iversitat de Lleida
L
(UdL) en els termees següents:
“Neccessito demaanar l'expedient del màsteer en identita
ats europees medievals. N
No se si és aquesta
a
direccció on m'he de dirigir; agrairia
a
que ppel cas de no ser-ho hem
m facilités el correu correecte”.
2. El 222 de juliol, la Secretaria Acadèmica
A
dee la Facultat de Lletres ell respon diennt:
“Parra pedir unaa copia de tu
u expedientee de máster tienes que escribirnos
e
ddesde tu cueenta de
maill de la univeersidad, inclluyendo una copia de tu
u DNI, e ind
dicarnos la ddirección a la que
quierres que te lo hagamos lleegar”.
3. El 277 de juliol l’innteressat tram
met un correeu a diversos destinataris entre els quaals m’inclou com a
síndic dde Greuges i manifestaa que la seuua situació és
é urgent jaa que necesssita la “cop
pia del
expediennte que me he ganado y por el cuaal pagué en su momento”, porta trees mesos inttentant
aconsegguir-ho i espeera una solucció ràpida i eeficaç.
II. ACT
TUACIONS
A part de l’examenn de correuss electrònicss relacionats amb la qüeestió plantejjada vaig deemanar
informaació al Negocciat Acadèmicodocent dee la Facultat de Lletres, la qual va jusstificar que després
d
de rebree la sol·licituud d’un famiiliar de l’inteeressat per a trametre l’ex
xpedient acaadèmic va informar
que:
“Perr poder enviar-vos l'expeedient acadèèmic necessittem que ens feu arribar l'autoritzaciió i els
DNII en paper coompulsat. Un cop tingueem la docum
mentació us enviarem
e
l'ex
expedient aca
adèmic
per ccorreu postal”.

Amb posterioritaat i un cop com
mplerts els requisits sol·licitatts el Negociat
Acadèm
micodocent,, mitjançantt un correu,, de 14 de setembre,
s
va comunicaar a l’interessat, a
través ddel familiar autoritzat:
“et ffem arribar una
u còpia deel teu expedieent, un cop hem
h rebut la teva sol·liciitud per escrit. A la
vegaada t’enviem el documentt per correu ppostal”.
III. CON
NSIDERACIIONS
Despréss de rebre a la Sindicaturra la primeraa comunicacció sobre aqu
uest assumptte el 9 de settembre
passat, jja estava atesa la sol·licitud un cop vva aportar la documentacció exigida ppel Negociat,, per la
qual cossa el tema està resolt i es procedent arrxivar l’assu
umpte.
Per conncloure’l s’hha de tenir en compte que la petició inicial s’hagués
s
ressolt molt ab
bans si
l’interesssat hagués recordat
r
el no
om d’usuari i la contrasen
nya del comp
pte que teniaa obert a la UdL.
U
En situaacions com aquesta sem
mbla lògic qque el sistem
ma habiliti laa possibilitat
at de què el titular
accedeixxi al correu manifestant
m
que
q ha oblidaat o perdut aquestes
a
dadees.
Per tot aaixò,
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RESOL
LC
1. Arxivvar l’expedieent ja que la sol·licitud
s
dee l’interessatt ja es va aten
ndre.
2. Recoomanar que el
e sistema haabiliti la posssibilitat que el titular d’u
un compte de correu elecctrònic
pugui acccedir en els supòsits d’o
oblit o pèrduaa de les dadees d’accés.

Aquestaa resolució s’’ha de notificcar a la persoona interessaada i a la Secretaria Geneeral.

Lleida, 15 d’octubree de 2015

El síndic
Javier A
Aquilué Ortizz
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RESO
OLUCIÓ NQ 3/ 2015
I. ANTE
ECEDENTS
1. Una eestudiant quee manifestav
va interès en cursar el graau de Psicolo
ogia en la Unniversitat de Lleida
va tram
metre un corrreu electrònic a la Sindiicatura de Greuges,
G
el 4 de setembre
re de 2015, en
e què
exposavva en síntesi que les 60 places
p
ofertaddes ja estaven
n cobertes, però
p
que teniint una discaapacitat
superiorr al 33% enttenia que po
odia acollir-sse a la reserrva del 5% legalment
l
esstablerta per a les
personees que es trobbaven en la seua situació..
Al seu correu, al que adjunttava altres correus creuats amb la responsabble del Serv
vei de
Preinscrripció i Bequues de la UdL
L i finalitzavva amb la preegunta següen
nt:
“¿Cóómo hago para
p
sol·licitar las plaazas reserva
adas para discapacidad
d
d? ¿Tendré algún
impeedimento al estar
e
ya las 60
6 plazas cuubiertas? ¿En
n caso de qu
ue nadie máss solicite las plazas
reserrvadas de disscapacidad, entraré direectamente al grado de Psicología?”.
2. Despprés de revissar els correeus electròniics que adju
untava la intteressada, laa Sindicaturaa li va
trametree un correu, el 10 de seteembre, en quuè entre altrees qüestions referents
r
a lees competènccies de
la Sindicatura se li innformava qu
ue:
En eel teu cas, seegons els corrreus adjunts
ts has estat correctamen
c
t informada.. Només si, un
u cop
realiitzats els trààmits que t'ha
an indicat, eet deneguen la teu preteensió i no esstàs conforme, pots
acuddir a la Sinddicatura, form
mulant una qqueixa per cercar
c
si els serveis de lla UdL han actuat
correectament.
En rresum, has de
d seguir less passes que t'ha indicatt la Sra. ___
_______________, en el correu
electtrònic de l'1 de setembre,, i pots acceddir a la Sindiicatura si deneguen la teeua pretensió
ó.
3. El 222 d’octubre laa Sindicaturaa es va dirigirr a la interessada en els teermes següennts:
En rrelació amb la
l qüestió qu
ue suscitavess en el teu co
orreu electròn
nic, del passsat 4 de setem
mbre, i
al quual et vaig respondre,
r
em
e pots inforrmar sobre si s'ha resollt favorablem
ment el prob
blema?
Espeero les teues notícies dins d'un terminni de deu diees per poderr be arxivar l'assumpte o,
o en el
seu ccas, realitzaar actuacionss per comprrovar si ha estat
e
correctta l'actuació dels òrganss de la
UdL amb els quaals has intera
actuat.
4. El maateix 22 d’occtubre la inteeressada va rremetre un correu
c
en quèè informava que “no vaiig tenir
cap problema amb la
l UdL. Pots arxivar-lo”..
TUACIONS
II. ACT
S’han exxaminat els correus
c
electtrònics als quuals es fa refferència en l’apartat anterrior.

NSIDERACIIONS
III. CON
Despréss de seguir lees indicacion
ns fetes pel S
Servei de Preinscripció i Beques,
B
la innteressada haa resolt
el probllema que plaantejava, perr la qual cossa, no és neccessari que aquesta
a
Sindi
dicatura realittzi cap
actuacióó, i s’acorda l’arxivamentt de l’expediient iniciat.

Per tot eel que s’ha exxposat,
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RESOL
LC
Arxivarr aquest expeedient incoat..
Aquestaa resolució s’’ha de notificcar a la persoona interessaada i a la cap del Servei d e Preinscripció i
Beques de la UdL.
Lleida, 222 d’octubree de 2015
El síndic
Aquilué Ortizz
Javier A
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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 demanaat informacióó en set expeedients
del 20155 als òrgans universitariss sobre les acccions adopttades, una veegada han rebbut la recom
manació
formulaada en la resoolució del sín
ndic.
A) EXP
PEDIENTS DE
D QUEIXA
Expedieent de queixxa 1/2015:
En la reesolució d’aaquest exped
dient es va rrecomanar “a
“ la Unitat de Planificaació Docentt de la
Facultaat d’Educaciió, Treball Social
S
i Psiicologia quee hagi la co
oordinació aadequada am
mb les
diferentts unitats quee intervenen en el procéss de matrículla perquè es pugui matriccular en la data
d
en
què s’innicia el períoode que s’anu
uncia a la pààgina web dee la Facultat”.
La respoosta rebuda, signada pel degà de la Faacultat és la següent:
“D
Des de la Unnitat de Plan
nificació Doocent de la Facultat
F
d’E
Educació, Pssicologia i Treball
T
soccial, i atenennt a les reccomanacionss proposadess des de la Sindicatura de Greugess, s’ha
estaablert que a partir del curs 2016-22017 es pod
drà realitzar la matrículla de l’activitat de
maatèria transvversal “Fet religiós,
r
culttura i valors
rs I” a travéés d ela seuu electrònica
a de la
Unniversitat de Lleida.
L
Aquuesta mesuraa permet quee si la personna de la Uniitat de Planifficació Doceent, responsa
able de
la m
matrícula, no hi es preseent en el diaa i hora que l’alumne i hi
h acudeix, ell mateix alum
mne es
puggui matricullar en qualsevol lloc i, tanmateix, l’eximeix
l
d’a
acudir preseencialment i de fer
quaalsevol tràm
mit o gestió a la Unitatt de Planificcació Docen
nt de la Faccultat d’Edu
ucació,
Psiicologia i Treball Social”.

Expedieent de queixxa 2/2015:
En la rresolució d’aaquest expedient es va recomanar d’ofici, “qu
ue s’estudiï la possibiliitat de
flexibilitzar el sisteema de reco
oneixement davant de reclamacion
r
s específiquues i concreetes es
procedeent analitzar”.
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Encara que el sistem
ma de reconeeixement “peer famílies” dels
d CFGS dóna
d
respostaa a un probleema de
gran coomplexitat, sobre unes bases que respecten el contingut essencial del Reial Decret
1618/20011, però aqquest sistem
ma de reconeeixement pot donar llocc, en supòsitts concrets, a què
determinnades assignnatures que,, independenntment de laa “família” del CFGS en que s’in
ntegrin,
continguuin objectivvament els coneixement
c
suficients per
p merèixeer ser convaalidades queden al
marge ddel sistema, i s’exigeixi cursar
c
de nouu assignaturees, el coneixeement de less quals ja hag
gi estat
prèviam
ment acreditaat; per la quaal cosa, conssidero que s’ha d’obrir una
u via de fl
flexibilització
ó en el
sistema i davant de reclamaacions espeecífiques i concretes es
e procedennt analitzar, amb
indepenndència de laa “família” de
d pertinençça del CFGS
S, si les assignatures supperades en aquests
a
cicles, pper raó dels seus
s
contingu
uts mereixenn la seua conv
validació en els estudis dde grau escollits.
La respoosta rebuda de
d la cap d’E
Estudis d’Inddustrials de l’’Escola Polittècnica Superrior és la seg
güent:
“aqquest és un tema
t
que ten
nim pendent. El Síndic en
ns demana fllexibilitzar ell reconeixem
ment de
crèèdits entre cicles formatiu
us CFGS i ells graus que s'imparteixeen a l'escola. Tal com l'an
nterior
capp d'estudis vaa explicar, hi ha tota unaa colla d'impediments leg
gals per a ferr-ho:
- només s'acceppta el reconeeixement de blocs de 30 ECTS per CFGS
C
en relaació directa amb
a la
tituulació,- el reeconeixement de crèdits de CFGS a graus universitaris ha de ser valid
dat pel
Dep
epartament d'Ensenyamen
d
nt de la Geneeralitat de Catalunya,
C
- ell reconeixem
ment de crèdiits per a un ggrau, en general, és fa a partir de titu
tulacions de grau o
de titulacions superiors.
s
Esttem intentannt buscar alg
guna possibiilitat per a reconèixer
r
crèdits a CFG
FGS que no tinguin
t
relaació directa.. De moment, estem fentt les consultees corresponents a difereents vicerrecctorats.
Tann bon punt tiinguem el qu
ue es pot fer o si no es pot fer res, us en
e informareem”.

Expedieent de queixxa 4/2015:
En la reesolució d’aqquest expedients s’havia recomanat que
q “el proccediment perr a la determ
minació
de les ppersones quee han de cob
brir els servveis mínims a les bibliotteques, duraant els períodes de
tancameent es resolggui amb una antelació raaonable i sufficient per qu
ue els possiblles afectats puguin
p
conèixerr si han o noo de prestar serveis
s
mínim
ms, per tal de
d poder plan
nificar la connciliació de la
l seua
vida fam
miliar amb laa laboral”.
La direcctora del Servvei de Biblio
oteca i Docum
mentació (SB
BD) va respo
ondre el següüent:
“ess va revisar el document “Funcionaament intern del SBD (S
Serveis mínim
ms)” vigent des de
l’anny 2013 o vaa ser consen
nsuat incorpoorar en el seeu text els peeríodes en quuè el persona
al amb
anttelació suficiient pot preseentar-se voluuntari per a treballar durrant els serveeis mínims de
d cada
un dels períodees de tancament.
Elss períodes dee serveis mín
nims posterioors a la demanda ja es van resoldre amb una antelació
raoonable i suficcient per tall de poder coonciliar la vida familiar i laboral deel personal, fet
f que
queeda detallat en el quadree següent:
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PERÍODE DE
D
S
SERVEIS MÍN
ÍNIMS

PERÍODE T
TANCAMENT
T
SERVEIS
S MÍNIMS

DATA RESOLUCIÓ
IÓ DEL PERS
SONAL
QUE COBRIRÀ SSERVEIS MÍN
ÍNIMS

EST
TIU 2015

Dee l’1 al 23 d’aagost de 2015

22 de maig
m de 2015

NAD
DAL 2015

Deel 23 de deseembre de 2015
5 al
5 de
d gener de 20016

12 de novembre
n
de 22015

SET
TMANA SANT
TA 2016

Deel 21 al 28 de març de 2016
6

12 de febrer
fe
de 20166

EST
TIU 2016

Deel 6 al 28 d’aggost de 2016

18 de març
m
de 2016

Expedieent de queixxa 7/2015:
En la reesolució d’aqquest expedieent vaig fer ddues recoman
nacions:
1. La practica d’una liquid
dació de less despeses produïdes que, en priincipi semb
blaven

limitaar-se a la rem
missió de dos
d correus eelectrònics i un correu certificat i que la diferència
entre la liquidació d’aquestees despeses i els 50 € ab
bonats fos retornada
r
a ll’interessat
2. El contingut dels
d
pressup
postos de lla UdL s’ad
daptés en el
e futur al ccontingut deel què
dispossa la Normaativa Acadèèmica.
El gerennt de la UddL va manife
festar, en rellació amb laa primera recomanació, que va dicttar una
resoluciió, de 9 de nombre
n
de 20
015, en què ss’establia co
om a despesees originadess per l’impag
gament
en les terminis esttablerts (sum
mant les deespeses de personal,
p
el certificat am
amb acusament de
recepcióó , sobre, paaper un total de 19.95 €) i s’acordavaa: “aprovar la devolucióó al Sr._____
___ de
l’importt de 30.05 € corresponen
nt d’acord am
mb l’establerrt amb la resolució del sííndic de greu
uges de
12 de juuny de 2015”
”.
Quant a la segona recomanació
ó, em va com
municar quee: “Arran dee la queixa ppresentada per
p un
estudiannt sobre el recàrrec
r
de la
l UdL per l’impagamen
nt de la mattrícula númeero Q 7-2015
5, s’ha
analitzaat aquest impport i us com
munico que s’ha modificcat l’import del recàrrecc per cada termini
t
impagatt de matrícula oficial de 50 a 30 eurros. Aquesta modificació figura a l’an
annex III de Tarifes
T
del Presssupost de 20016”.
Convé pprecisar quee el recàrrec per impagaament establlert als presssupostos conncorda amb el que
disposa actualment la Normativva acadèmicaa dels estud
dis universita
aris oficials de grau, aprrovada
pel Connsell de Govvern, el 30 de
d març de 22016, l’aparrtat 5.2 del qual
q
estableiix que desprrés del
primer iimpagament,, s’ha de tram
metre el rebuut per segonaa vegada “affegint a l’impport total o parcial
p
de la maatrícula la quantitat de recàrrec
r
per impagamentt que estableeixi el pressup
upost de la UdL”,
U
a
diferènccia del què s’establia am
mb anterioritaat, que pel su
upòsit idènticc determinavva que s’enviava el
rebut peer segona vegada
v
“afeg
gint a l’impport total o parcial de la matrículaa la quantittat que
estableix
ixi el pressuppost de la Ud
dL per despesses de devolu
ució”.
La novaa redacció faa coincidir el
e que dispossa com a reccàrrec la Norrmativa acaddèmica amb el que

57

s’estableix als Pressupostos, am
mb la qual ccosa, desaparreix la incon
ngruència quue va donar lloc a
l’estimaació de la queeixa.

Expedieent de queixxa 8/2015:
En la reesolució d’aqquest expediient s’havia establert: “rrecomanar que
q s’adoptinn mesures per
p que
puguin cconvalidar-sse les assigna
atures, la sufficiència de les
l quals ha estat acredittada a la UO
OC”.
La degaana de la Facultat
F
de Dret,
D
Econom
mia i Turism
me va maniifestar que ”finalment es
e van
reconèixxer totes les assignaturess que l'alumnne va cursarr a la UOC i es va formaalitzar la matrícula
a la UdL
L.

Expedieent de queixxa 13/2015:
En la resolució d’aquest
d
ex
xpedient es declarava que: “l’avaaluació currricular mitjançant
ablerta en l’article
l
3.44 de la Norm
mativa
compensació als grraus per accabament d’’estudis, esta
d’avaluació i la quualificació de
d la docènccia en els graus
g
i màstters a la Ud
UdL és íntegrrament
aplicablle al centre adscrit INEF
FC-Lleida”;; a més es reecomanava que
q s’apliquéés la regulacció a la
personaa interessada..
El direcctor del centrre em va com
municar, mitjaançant correu
u electrònic que:
“Es va informar al Vicerecto
orat de Docèència de la UdL
U i es va comunicar
c
a l’interessat que la
seva petició era acceptada; però que haavia d’estar matriculat. La comissióó es va reun
nir i va
resolldre favorablement.
Paraal·lelament ess va proposa
ar en la COA
A de la UdL la
l modificació i aclarimeent de la normativa
d’avaluació, qüeestió que va portar
p
a la m
modificació i actualitzacció en el Connsell de Govvern de
la noormativa genneral d’avalu
uació. Així m
mateix, l’INEF
FC va adapttar la seva noormativa a aquesta
a
modiificació de laa general de la UdL”.

Expedieent de queixxa 18/2015:
En la reesolució d’aquest expedient vaig reccomanar quee s’incorporéés a la persoona interessaada als
estudis pper a l’obtennció del títol conjunt de C
Ciències de Producció Animal
A
i Veteerinària de laa UdL,
mitjançaant el trasllatt d’expedient, el curs 20116-2017.
El direcctor de l’ETS
SEA em va informar
i
quee l’estudianta va sol·liciitar el traslllat d’expediient al

doble ggrau en Veeterinària i CPA i se li va conceedir, per la qual cosa,, actualmen
nt està
matricuulada del dooble grau, i el
e cursa amb
mb normalitaat.
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B) EXP
PEDIENTS DE
D NO QUE
EIXA
Pel que fa als exped
dient de no queixa,
q
aqueest any no hi ha hagut cap
p que continngui recoman
nacions
susceptiibles de ser executada
e
pels òrgans com
mpetents de la universitaat.

3.3.2. E
ELS EXPEDIENTS SENSE REC
COMANACIÓ
Aquestss expedients no requereix
xen cap actuuació per parrt dels òrganss competentss de la Universitat,
per la quual cosa, no és necessari fer cap accióó de seguimeent.
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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
En prim
mer lloc, cal fer referènciia a la VIII T
Trobada delss síndics de greuges,
g
defe
fensors i med
diadors
universiitaris de la Xarxa
X
Vives que
q es va cellebrar a Valèència, el 2 i el 3 de juliol dde 2015.
La Trobbada es va articular
a
a trravés de duees sessions de
d treball en què es vann debatre els temes
exposats que van veersar sobre “El
“ règim diisciplinari a la UPV en els
e darrers aanys”, a càrrrec del
Dr. Viceent Castellanno i Cervera, secretari genneral de la Universitat
U
Po
olitècnica dee València (U
UPV), i
la segonna sobre “Laa Utilització dels recursoos didàctics en l’educaciió: el projeccte classe invversa a
la UPV
V“, impartida per Vicent J.
J Botti Navaarro, vicerecttor de les Tecnologies dee la Informacció i de
les Com
municacions de
d la UPV.
Vam tennir coneixem
ment dels treb
balls realitzatts si bé no ess va assistir per
p motius peersonals.

4.2 TR
ROBADA DE
D DEFENSORS UNIIVERSITA
ARIS ESPA
ANYOLS
En segoon lloc, vam assistir la trobada anual de la Confederació Esta
atal de Defennsors Univerrsitaris
(CEDU)), celebrada al Campus de
d Villavicioosa de Odón
n, de la Univ
versitat Europpea de Madrrid, els
dies 4, 5 i 6 de noveembre de 201
15
a) Ells tres temes seleccionatss per al debatt van ser:
1. “Problemàtiica dels treba
alls de final de grau (TF
FG) i final de Màster (TFM
FM)”, coordin
nat per
Eleena Battanerr de la Uniiversitat dell Rei Juan Carlos i Caarmen Glez.. Chamorro de la
Unniversitat Politècnica de Madrid.
M
2. “Dret de petició, reesponsabilitaat i agilitatt en la tra
amitació deels assumpttes en
l’addministracióó universitàriia”, coordinaat per Itziar Etxebarria de
d la Universsitat del País Basc i
Maanuel Montallbán de la Un
niversitat de Màlaga.
3. “Sancions disciplinàries
d
s i seguretat jjurídica”, coordinat per Maria Acalle de la Univ
versitat
de Cadis i Jose Rafael Guilllamón de la U
UNED.
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b) D
Durant els diies de la tro
obada es va celebrar la VIII Assem
mblea Genera
ral Ordinàriaa de la
CED
DU.
A part ddels acords corresponent
c
ts al funcionaament de l’eentitat es va acordar celeb
ebrar la Trob
bada de
l’any 20016 a la Univversitat de Cò
òrdova.
Aquestaa és la síntesii de les actuaacions de la S
Sindicatura de
d Greuges durant
d
l’any 22015.
Tots elss informes all Claustre les memòries,, i la normattiva de la Sin
ndicatura de Greuges es poden
consultaar a http://ww
ww.udl.cat/organs/sindicc.html.
S’ha dee tenir en com
mpte que less memòries ppròpies de la Sindicatura de Greugees, en aplicacció del
que dispposen els Estatuts de laa UL es preesenten davaant el Clausttre, i es refeereixen a ex
xercicis
anuals, mentre que les dades qu
ue s’exposenn a efectes dee l’elaboració de la Mem
mòria de la UdL
U es
refereixxen a cursos acadèmics,
a
fins
f que es taanca el termiini d’entrega de les dadess per a l’elab
boració
de la meemòria.
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5. CO
ONCLUSIIONS
En els eexpedients tramitats es faa distinció deels incoats a instància dells distints cool·lectius inteegrants
de la coomunitat univversitària i deels incoats a instància d'h
homes i donees per separatt.
Si analittzem els 22 expedients
e
trramitats el reesultat està ex
xpressat en la taula següeent:
Hom
mes
Professorat
Estudiaantat

6

PAS

Doness

Total

1

1

11

17

1

1

Societatt

2

1

3

TOTAL
L

8

14

22

Si compparem l’anyy 2015 en reelació amb eels últims siis anys, podem comprovvar que el nombre
n
d’expeddients tramitaats entre els anys
a
2009 i 22014 ha estaat de 90, la qu
ual cosa reprresenta una mitjana
m
d’15 exppedients per any.
A l’anyy 2015 els exxpedients tramitats han eestat 22, aqueesta xifra suposa un incrrement del 46,66%
4
d’expeddients respecte a la mitjaana dels últim
ms sis anys. De tota man
nera, si compparem les daades de
l’any 2015, a la quual es referreix aquesta Memòria, amb
a
l’any immediatameent anterior, s’han
d
ós anys la xifra ha estat lla mateixa:22
2.
estancatt el nombre d’expedients
incoats, ja qque en ambdó
Cal dir, que malgratt que aquestaa memòria qque presentem
m al Claustree no es referreixi a l’any actual,
1

el 2016,, podem avannçar que els expedients ttramitats finss ara sumen a 32* , la quual cosa, desp
prés de
tres anyys d’estancam
ment, suposaa un incremennt respecte a l’any 2015d
d’un 45,45%
% (de 22 expeedients
s’ha passsat a 32), i respecte a laa mitjana dells últims 7 anys
a
(de 200
09 a 2015) d ’un 100%, és
é a dir
s’ha passsat de 16 a 32).
3
No obsttant, segueixxo consideran
nt que si teniim en comptte el nombre dels membrres de la com
munitat
universiitària, la xifrra d’expedients instruïts ha de consiiderar-se com
m a una xifra
ra baixa. En aquest
sentit ess considera necessari
n
imp
plementar m
mesures que contribueixin
c
n a la difusióó de la funció
ó de la
Sindicattura com a instrument
i
de
d vigilànciaa i de respecte als drets dels membrees de la com
munitat
universiitària i del boon funcionam
ment de les aactivitats i serrveis a la uniiversitat.
*1 Amb posterioritat a la data de lliurament d’aqquesta Memòrria a la Secrettaria General de la UdL peer a què
posició dels m
membres clausstrals, es van presentar duues queixes més
m a la
s’adjuntéés com a doccument a disp
Sindicatuura de Greugees, per la qual cosa, el nom
mbre d’expediients ascendeiix a 34 a la daata de celebraació del
Claustre,, això suposa un increment del 54, 54% rrespecte a l’an
ny anterior.
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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.
Si comp
parem les dades de l’aany 2015 qu
ue fan
1
1
5% 4,55%
4,55

3

referència als exped
dients promooguts pels distints
d

13,64%

us, tenim quee dels 22 exxpedients tramitats,
col·lectiu
PDI
PAS

la majoriia els van so
ol·licitar els estudiants, van
v ser

Estudiantat

17. El PD
DI i el PAS només
n
1 cadda un d’ells, i 3 per

Altres

persones externes a la comunnitat univerrsitària.

17
77,27%

Percentuaalment delss expedientts tramitats l’any
2015, co
orrespon aproximadameent un 77,2
27% a
l’estudian
ntat, al PDI i al PAS un 4,55% a cad
da un, i
a les perssones externees un 13,64%
%.

Si observem les daades de l’any
y 2015 que fan referènccia al gèneree de les perssones interesssades,
tenim quue les doness van presenttar 14 expediients i
els hom
mes 8 exppedients, per la qual cosa,
percentuualment, el 63,64%
6
correespon a donees, i el

8
36,36%

Expedientss
Gènere

ho
omes
do
ones

36,36% als homes.
No puuc conclourre sense destacar
d
quue la
Sindicattura ha trobaat la total col·laboració i bona

14
63,64%

predispoosició de totts els òrganss de la Univeersitat
quan s’hha requerit laa seua assistèència.
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