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La síndica de greuges de la universitat 
s’encarrega de vetllar pels drets i llibertats de 
l’alumnat, del personal docent i investigador 
i del personal d’administració i serveis referides 
al funcionament de la Universitat en tots els seus 
àmbits.

En l’exercici de la seva funció pot fer propostes 
per a la millora de la qualitat universitària 
i formular suggeriments. També pot actuar com 
a mediadora en con� ictes dins de l’àmbit de la 
Universitat a petició de les parts.

En l’exercici de la defensa dels drets dels 
membres de la comunitat universitària, promou 
la convivència, la cultura ètica i les bones 
pràctiques.

Les seves actuacions no estan sotmeses al 
mandat imperatiu de cap instància universitària 
i es regeix pels principis d’independència, 
autonomia, con� dencialitat i protecció de dades.

La síndica de greuges és elegida pel Consell 
Social i té un mandat de 4 anys.

La memòria d’activitats de la Sindicatura de 
Greuges corresponent a l’any 2016 té unes 
característiques especials. Primer, perquè 
és el primer informe que presento des que el 
Consell Social em va escollir com a síndica 
el mes de desembre passat. I en segon lloc 
perquè presento l’informe de les activitats de la 
Sindicatura de Greuges que corresponen a la 
tasca realitzada pel meu antecessor, el professor 
Xavier Ortega.

Aquestes dues circumstàncies fan que tant 
l’estructura de l’informe com les consideracions 
� nals corresponguin més a l’assumpció de 
determinats compromisos que a la valoració 
de la tasca feta. 

Neus París
Síndica de Greuges

Presentació

Sindicatura de Greuges

Campus Nord. Edifici Til·lers
C. Jordi Girona, 31
08034 Barcelona

Tel.: +34 93 401 63 36
sindic.greuges@upc.edu
www.upc.edu/sindicatura

Vull fer una queixa
www.upc.edu/sindicatura/ca/
formulari-de-queixes

http://www.upc.edu
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