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1.1 Presentació

Aquesta és la darrera presentació de la memòria que em correspon escriure, és un comiat, ja que en aquest any 

2008 acaba el meu últim mandat. Tindrà refl exions personals, agraïments, i espero que no tingui consells, ja que 

aplicaré la part fi nal de les normes que he seguit amb els meus fi lls una vegada s’han esquerat i format el seu propi 

niu. Aquestes normes diuen:

Als fi lls: 

 molts regals

 poques visites

 i cap consell

Ignoro el nom del seu autor, però us garanteixo que són bones o, com a mínim, a mi m’agraden.

La Sindicatura no ha estat una tasca divertida, no ho podia ser, ja que el que se li presenta gairebé sempre són 

queixes, molt fonamentades o no, però són queixes. Dit d’una manera simplista, s’està en contacte amb una part 

fosca, i algunes vegades poc humana, de la nostra comunitat. Ha estat interessant, molt interessant i també ins-

tructiu. He conegut moltes persones que lluiten perquè les coses vagin millor per a tots com a col·lectiu, no per a 

ells sols o el seu entorn.

També he conegut persones que sembla que els problemes sempre són per a ells. Els saben trobar i fer-los durar; 

sembla que han fet un estudi analític de totes les possibilitats de demanar explicacions als altres, i ho fan.

Els que vénen no ho fan per dir que les coses van bé (era d’esperar). També he de dir que pocs tenen el gest amable 

de comunicar que el seu problema ha acabat bé, quan així ha succeït.

Quan els que dirigeixen proposen una solució a un problema, és segur que aquesta solució implicarà problemes per 

a algú. Les solucions absolutament perfectes són uns productes molt escassos; quan el seu futur es converteix en 

present, el present acostuma a indicar les seves imperfeccions, grans o petites. Així i tot, és necessari i convenient 

donar solucions i avançar perquè qui endavant no mira, enrere es queda.

Penso que només s’equivoca qui fa coses i que les propostes mai no són jutjades tal com les entén qui les fa. Un 

expert és algú que ha comès totes les equivocacions que es poden cometre, però en un camp molt estret. Els 

dirigents acadèmics de les universitats no acostumen a ser experts en el camp de la direcció, i per arribar a ser-ho 

han de tenir l’oportunitat d’equivocar-se i aprendre. I per aprendre tenen davant d’ells moltes persones que tampoc 

no són expertes, però sí que són expertes a analitzar i, si escau, fer notar els defectes, o sigui criticar. Penso que la 

crítica ben entesa és molt constructiva i ajuda a millorar, així que els criticats no us ho prengueu malament.

Un dels perills que té el síndic és arribar a creure que tot va malament i que les persones no són bones. Si t’identifi -

ques amb tots els problemes que es presenten, es pot patir molt. De vegades és difícil no identifi car-s’hi, especial-

ment si no aconsegueixes arreglar una qüestió que creus que no s’ha fet de manera correcta, malgrat que s’ajusti 

a la normativa vigent.

El tema de la normativa vigent és un altre problema. L’aplicació estricta de la normativa pot conduir a injustícies si 

la mateixa normativa no ha previst la possibilitat de fer-hi excepcions. Si algú demana que li facin una excepció, 

excepció que tothom troba justa i convenient –però que la norma no ha previst– no es pot fer res i s’ha d’esperar 

tot el procés de canvi per convertir-ho en nova norma. Quan tot s’ha acabat, el mal ja està fet i no té solució. La raó 

adduïda pot ser que no es pot fer una excepció perquè hi havia altres persones que tenien el mateix problema i no 

ho havien demanat i si es fes una excepció es faria un greuge comparatiu. Per tant, no es fa l’excepció i ja tenim una 

persona més perjudicada. Entenc el que diuen en relació amb el respecte absolut a la norma, però no m’agrada i 

tampoc no consola l’última persona perjudicada.

Deia a la memòria de l’any 2006 que cal millorar les normatives i no perjudicar les persones a causa d’una informació 

incorrecta o insufi cient. Vaig oblidar-me de dir que tampoc no es pot perjudicar les institucions, en concret la mateixa 

UPC. Una normativa insufi cientment defi nida o una informació no donada correctament (o entesa malament) poden 

malbaratar la imatge interna i externa que donem i/o tenim. Un exemple, que es produeix sovint, és l’existència de 

cartells ja caducats en els taulers d’anuncis, o als webs, amb terminis exhaurits. També es produeix la no-existència 

de cartells que expressin una realitat actual i no exposada amb publicitat sufi cient.
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La universitat ha iniciat un procés de canvi molt profund, procés que en llenguatge col·loquial anomenem “Bolonya”. 

Promet un futur molt diferent que no serà “la solució” a tot. No existeixen aquestes solucions, ja que, com he dit 

abans, solucions noves, problemes nous. Però mentrestant s’han fet, s’han de fer, uns passos endavant. Desitjo de 

tot cor que siguin bons passos.

Sou conscients que aquesta Sindicatura no fa miracles. Ho intenta, però l’èxit no és el resultat habitual. Bolonya no 

ho arreglarà tot. Segurament canviarà, millorant, alguns tipus de problemes per altres de diferent contingut. Però 

continueu reclamant quan creieu que la vostra queixa o el vostre suggeriment pot millorar els processos, les relaci-

ons entre les mateixes persones i entre les persones i la institució. I, si em permeteu una mica d’humor, us copio la 

6a regla de Finagle, que diu: “No creieu en els miracles; confi eu-hi.” (I jo afegeixo: sort que n’hi ha.)

Ara una altra refl exió en la qual crec i vull creure. Sempre he sentit dir que abans els joves eren millors, eren més 

treballadors, educats i venien a la universitat amb una més bona preparació. Recordo les sensacions tingudes ja 

fa més de cinquanta anys quan estudiava el curs selectiu de ciències; personalment no crec que fóssim millors ni 

pitjors, senzillament érem diferents, com també ho eren els anteriors a nosaltres i, per tant, és evident que els que 

ens van seguir també van canviar. Ara contínuament s’insisteix en el mateix. 

A l’acte d’inauguració del curs 2007-2008, el rector va dir: “Ara la nostra joventut prefereix el luxe i la vagància. Té 

maneres de fer grolleres i menysprea l’autoritat. Prefereix la xerrameca i divertir-se en lloc de l’honest esforç del 

treball. Els joves d’avui contradiuen els seus pares. Mengen sense urbanitat i tiranitzen els mestres.” 

Em sorprengué, però em va sorprendre més quan va continuar dient: “És important saber que aquesta afi rmació la 

va fer Sòcrates, fa dos mil quatre cents anys.” Que poc que hem canviat quan opinem sobre la joventut! Si abans 

tots eren millor que ara, penso que els homes de les cavernes devien d’estar molt avançats. He d’aclarir que res-

guardar-se a les cavernes va ser un pas molt intel·ligent.

No us aferreu a aquesta hipòtesi. Els estudiants actuals tenen capacitats i habilitats diferents a nosaltres. La joven-

tut, que sempre té la mateixa edat però diferents protagonistes, té altres habilitats i coneixements dels que teníem 

nosaltres quan érem la joventut. Nosaltres, generalment, canviem molt poc i, com que no els entenem perquè no 

són com nosaltres, i sovint no fem l’esforç sufi cient, no ens adeqüem a ells com cal. Però d’aquí que sempre siguin 

pitjors hi va una greu i injusta opinió.

Per acabar, moltes gràcies a tothom, no penso esmentar ningú, n’oblidaria molts i no em sembla just. És un honor, 

un gran honor, haver estat en aquesta universitat i haver pogut fer moltes coses, ensenyar, investigar, gestionar i 

ajudar a resoldre algunes situacions i procediments. Si en el vostre cas no he sabut fer el que volíeu o creieu que 

calia fer, ho sento de tot cor.



9

1.2. Plantejament 2007

Aquest Informe 2007 s’ha de considerar una continuació dels informes dels anys anteriors. 

Des del web de la UPC (http://www.upc.edu/sindic) es pot accedir a la informació següent:

Normativa

• Antecedents estatals i autonòmics.

• Referències específi ques als Estatuts de la UPC 2003.

• Referències específi ques al Reglament del Consell Social de la UPC 2004.

• Reglament del síndic de greuges de la UPC 2004. 

Informes

• Tríptic esquemàtic.

• Informes des del 1996 fi ns al 2007. 

• Relació de greuges, temes objecte d’informe, actuacions i recomanacions des de l’any 1995 fi ns a l’any 

2007.

En aquest Informe 2007 ens centrem específi cament en l’examen de l’evolució 2007, en les línies apuntades i en el 

grau d’assoliment dels objectius assenyalats.
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2.1 Consideracions globals

Les actuacions del síndic de greuges abasten, fonamentalment, sis aspectes:

1r. Greuges o suggeriments directament adreçats al síndic i que han complert la tramitació normativa. Aquestes 

peticions generen, per part del síndic, un informe o un comunicat, segons que la resposta a la petició formulada 

tingui un abast generalista o més específi c, respectivament.

2n. Greuges o suggeriments adreçats directament al síndic i que no han complert la tramitació normativa. Pel que fa 

a aquestes peticions, es comunica a la persona interessada que no poden ser admeses a tràmit en aquesta fase del 

procés. Cal recordar-li, tanmateix, que si el desenllaç no resulta satisfactori per a la persona peticionària, pot reiterar 

la seva petició. No obstant això, la Sindicatura fa el possible per fer-ne un seguiment amb l’objectiu de conèixer el 

desenvolupament del tema. 

3r. Greuges o suggeriments no adreçats directament al síndic i que han complert la tramitació normativa. Aquestes 

peticions, rebudes perquè en tingui coneixement el síndic, són objecte d’un seguiment de la Sindicatura per poder, 

si cal, intervenir-hi directament.

4t. Consultes adreçades directament al síndic en què se li demana assessorament a l’hora de procedir davant una 

situació.

5è. Mediacions sol·licitades al síndic perquè intervingui entre dues persones o més per tal que es posin d’acord.

6è. Sol·licituds adreçades al síndic perquè assisteixi a reunions d’òrgans col·legiats d’unitats.

El primer aspecte inclou l’actuació típica del síndic de greuges i dóna lloc a una actuació formal. Els aspectes segon 

i tercer pretenen assolir una economia procedimental que ajudi a agilitar la resolució de les peticions, tot respectant 

la normativa de tramitació preceptiva. Els aspectes quart, cinquè i sisè són desenvolupats pel síndic de greuges amb 

la intenció de donar consell sobre com s’ha d’actuar davant els fets que se li descriuen i per tal que faci funcions de 

mediador o observador amb l’objectiu d’ajudar a reconduir les situacions o circumstàncies que se li plantegen.

Cal indicar que durant aquest any 2007 s’han adreçat observacions i comentaris al síndic i també se li han sol·licitat 

consells, i que, malgrat que no s’han tingut en compte en la relació de peticions que es presenta en aquest Informe 

2007 perquè així s’ha considerat oportú, el síndic ha atès les persones i ha actuat en funció de l’acció requerida. 

Un altre aspecte que cal destacar és la presentació de 179 escrits cadascun dels quals és signat per una persona 

diferent, però que presenten la mateixa petició i tenen la mateixa resposta del síndic. Per aquest motiu, en aquesta 

ocasió analitzarem les dades de l’any 2007 de manera desdoblada, és a dir, sobre un total de 339 peticions i 

sobre un total de 161, que és el resultat de restar 178 casos dels 179 esmentats, ja que n’hem deixat 1 com a 

representació de tot el conjunt, tot i que la informació que surt als gràfi cs correspon al global de 339.

Les observacions derivades de l’anàlisi proporcionada per les dades estadístiques corresponents a les actuacions 

del síndic de greuges durant l’any 2007 es poden sintetitzar en sis aspectes, i pel que fa a cadascun d’aquests 

aspectes, presentarem primer els valors resultants tenint en compte les 339 peticions, que marcarem amb negreta 

seguides dels valors que resulten de l’anàlisi sobre les 161, que marcarem amb cursiva. Com es pot observar, els 

dos resultats són molt diferents:

• En relació amb l’origen de les peticions:

 – L’estudiantat continua sent el col·lectiu que més temes ha presentat a la Sindicatura, amb un ascens respecte 

de l’any anterior, ja que passen a representar un 42 % o 33 % del total. En segon lloc hi ha el col·lectiu del 

professorat, que representa el 30 % o 26 %, amb un augment considerable respecte de l’any anterior. Però si 

tenim en compte la grandària de cada col·lectiu, els que presenten més peticions són els professors, seguits 

del PAS i a molta distància, dels estudiants. 

 – Respecte dels temes presentats, els assumptes relatius a règim intern o exàmens, assignatures i avaluació, 

i matrícules són els que predominen en les demandes de l’estudiantat. Els temes relatius a règim intern o 

discriminació, circumstàncies personals i relacions personals són pràcticament els que més predominen entre 

el col·lectiu de professorat i PAS, originats bàsicament, en el cas d’aquest darrer col·lectiu, per la disconformitat 

en el procés de revisió dels llocs de treball del PAS. 
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• En relació amb les unitats estructurals:

 – L’àmplia dispersió de les unitats afectades. 

 – La manca de signifi cació en la distribució per unitats, però generalment es tracta de centres docents i de la 

UPC.

• En relació amb els resultats:

 – Els resultats “contrari peticionari” o “d’acord peticionari” i “informació facilitada” continuen sent els més 

nombrosos. L’elevat nombre de casos amb el resultat “informació facilitada” es deu al fet que sovint molts 

possibles problemes són conseqüència de la manca d’informació o del desconeixement dels tràmits que 

s’han de seguir. Aquests casos són considerats consultes (que sovint impliquen fer alguna gestió) i la resposta 

es considera informació facilitada, malgrat que se’n fa un seguiment.

 – Les peticions resoltes d’acord amb l’interès de les persones que les han presentat han estat 47 i les resoltes 

en contra, 199 o 21.

• En relació amb el temps de resposta:

Ha augmentat el nombre mitjà de dies que la Sindicatura ha trigat a donar resposta a les peticions, que ha passat 

de 9 dies hàbils a 46 o 12. També ha disminuït el percentatge de respostes donades en el termini de 10 dies des 

de la data d’entrada de la petició, que han passat del 80 % al 33 % o al 77 %. Cal destacar que no s’han tingut 

en compte els casos que únicament es posen en coneixement del síndic i sí que s’hi han inclòs les consultes.

• En relació amb la forma d’emetre les respostes:

Un 3 % o 6 % han estat en forma de comunicat, d’abast més específi c i reduït; un 1 % o 3 % en forma 

d’informe, d’un caràcter més ampli i generalista; un 26 % o 59 % han estat com a resposta verbal; un 14 
% o 31 % com a correu electrònic, i un 57 % o 1 % com a carta. 

• En relació amb la iniciativa sobre els casos resolts:

Els plantejaments a sol·licitud de part representen el 99 % o 97 % respecte a l’1 % o 3 % corresponent als 

plantejaments d’ofi ci.
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ABREVIACIONS EMPRADES

Centres Docents

• EPSC Escola Politècnica Superior de Castelldefels

• EPSEB  Escola Politècnica Superior d'Edifi cació de Barcelona

• EPSEM Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa

• EPSEVG Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

• ESAB Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

• ETSAB Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

• ETSAV Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

• ETSECCPB Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

• ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa

• ETSEIB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona

• ETSETB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

• EUETIT Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa

• FIB Facultat d’Informàtica de Barcelona

• FME Facultat de Matemàtiques i Estadística

• FNB Facultat de Nàutica de Barcelona

Centres Docents Adscrits i Vinculats

• EUETIB Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 

• EUPMT Escola Universitària Politècnica de Mataró 

Departaments

• DCA Departament de Composició Arquitectònica

• DCA1 Departament de Construccions Arquitectòniques I

• DCEN Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques

• DEE Departament d’Enginyeria Elèctrica

• DEEL Departament d’Enginyeria Electrònica

• DEGA1 Departament d’Expressió Gràfi ca Arquitectònica I

• DEGE Departament d’Expressió Gràfi ca a l’Enginyeria

• DEHMA Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental

• DEIO Departament d’Estadística i Investigació Operativa

• DENTEL Departament d’Enginyeria Telemàtica

• DETCG Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfi ca i Geofísica

• DFA Departament de Física Aplicada

• DLSI Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

• DMF Departament de Mecànica de Fluids

• DMMT Departament de Màquines i Motors Tèrmics

• DOE Departament d’Organització d’Empreses

• DPA Departament de Projectes Arquitectònics

• DRMEE Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria

Altres

• AGAUR Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

• CEIB Consorci Escola Industrial de Barcelona

• CITM Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia

• CTT Centre de Transferència de Tecnologia

• IAESTE International Associations for the Exchange of Students for Technical Experience

• SdG Síndic de greuges

• UPC Universitat Politècnica de Catalunya
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2.2. Dades estadístiques

Tot seguit s’aplega una informació fonamentalment quantitativa en relació amb les activitats dutes a terme. En algun 

cas s’inclouen les dades anàlogues corresponents a anys anteriors per tal d’oferir una visió evolutiva.

La documentació aplegada inclou el següent:

Quadre 1. Activitats i actuacions dels anys 2005, 2006 i 2007.

Quadre 2. Actuacions per conceptes dels anys 2006 i 2007 desglossades per origen de les peticions, unitats 

estructurals interessades i resultats d’aquestes actuacions.

Quadre 3. Tipologia dels expedients tramitats l’any 2007, ordenats per data de presentació.

Quadre 4. Esquema de la llegenda i distribució dels temes tractats els anys 2005, 2006 i 2007.

Quadre 5. Resultat global i per conceptes de les actuacions de l’any 2006.

Quadre 6. Resultat global i per conceptes de les actuacions de l’any 2007.

Quadre 7. Temps de resposta per resoldre les peticions rebudes els anys 2006 i 2007 (dies naturals i dies hàbils). 

Quadre 8. Reunió d’òrgans de govern dels anys 2006 i 2007. Participació.

Som conscients que la informació aplegada podria ser una altra. Hem escollit la que hem considerat més signifi cativa 

i restem, naturalment, a disposició de qualsevol persona que consideri convenient ampliar-la o aprofundir-la.

Per facilitar la interpretació de les dades numèriques que fi guren en els quadres, cal especifi car el següent:

• El total de noves peticions entrades l’any 2006 ha estat de 333.

En el quadre 2, referent a l’any 2006, hi fi guren un total de 185 peticions, que corresponen a les 177 de l’any 

2006, ja que un cas es va anul·lar posteriorment, més les vuit peticions que van tenir entrada l’any 2005 i que 

es van resoldre l’any 2006.

Pel que fa a l’any 2007, hi fi guren un total de 339 peticions, que corresponen a les 333 de l’any 2007 (una de 

les quals va generar dues actuacions diferenciades i per tant en podem considerar un total de 334), més les cinc 

peticions que van tenir entrada l’any 2006 i que es van resoldre l’any 2007.

• En el quadre 4, referent a l’any 2006, a l’apartat “Resultat”, el total de les respostes emeses en forma de 

comunicats, informes, respostes verbals, correus electrònics, cartes o visites ha estat de 160. 

Pel que fa a l’any 2007, el total de les respostes emeses en forma de comunicats, informes, respostes verbals, 

correus electrònics, cartes o visites ha estat de 314. 

Cal indicar que una mateixa petició d’entrada pot generar diversos documents de sortida. D’altra banda, també 

hi ha casos que no generen cap document de sortida, ja que el síndic es limita a escoltar, o casos que se li 

comuniquen perquè en tingui coneixement.

• En el quadre 1, els percentatges corresponents a les activitats de l’any 2005 s’han considerat sobre un total 

de 155 actuacions; els corresponents a l’any 2006, sobre un total de 185 actuacions, i els corresponents a 

l’any 2007, sobre un total de 339 actuacions. En el quadre 4, els percentatges referents a l’apartat “Iniciativa” 

corresponents a l’any 2007 s’han considerat sobre un total de 336 peticions resoltes (cal tenir en compte que 

una actuació pot tenir diverses peticions).
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Quadre 1
ACTIVITATS I ACTUACIONS

 2005 2006 2007

 Nre. % Nre. % Nre. %

Actuacions 155 72,8 185 76,4 339 86

Visites 16 7,5 9 3,7 8 2

Actes 30 14,1 36 14,9 38 9,6

Comissions d’avaluació curricular 12 5,6 12 5 9 2,3
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1%

Estudiant
33%

Òrgan Uniper. Unitat Estructur
7%

Exestudiant/
exdoctorand

2%

Grup UPC/
Associacions/
Delegacions

3%

Ofici-Síndic Greuges UPC
4%

Investigador/

auxiliar recerca
13%

Extern
4%

PAS

11%

Becari graduat/doctorand

4%

Anònim
1%

2005 2006

Familiars

1 %

Síndic/defensor 

universitari

1 %

Professorat

30 %

PAS

11 %

Ofici - Síndic de greuges UPC 

1 %

Grup 

UPC/associacions/

delegacions

1 %

Investigador/auxiliar 

recerca

6 %

Extern

1 %

Exestudiant/exdoctorand

1 %

Estudiantat

42 %

Òrgan unipers. unitat 

estructural

1 %

Becari graduat/doctorand

4 %

* Cal recordar que els resultats dels valors de l'any 2007 estan afectats per l'existència de 179 peticions idèntiques.
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Quadre 2
ACTUACIONS

Origen
Beques

CONVALIDAC. 
TRASLLATS

EXÀMENS

ASSIG. AVAL.
MATRÍCULA PERMANÈNCIA ALTRES

DISCRIM. CIRC. 
RELAC. PERS. 

INSTAL·LA. 
MATERIAL

QUALITAT 
(DOCENT, VIDA)

RÈGIM 
INTERIOR

TOTALS

ABSOLUT %

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Becari graduat/doctorand 3 1 3 1 2 10 7 13 3,8 3,8

Òrgan unipers. unitat estructural 2 1 8 1 1 1 1 1 1* 13 4 7 1,2

Estudiantat 1 10 4 17 26* 10 5 3 6 3 4 3 3* 1 1 5^ 3 8 89 61 141 33 41,7

Exestudiant/exdoctorand 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 2,2 1,5

Extern 2 1 1 4^ 1 2 7 4 3,8 1,2

Investigador/auxiliar recerca 1 6 4 1 1 12 4 5 11 25 20 13,5 5,9

Grup UPC/associacions/delegacions 3 1 1 2 1 5 3 2,7 0,9

Ofi ci - Síndic de greuges UPC 1 1 1 1 1 5 2 8 4 4,3 1,2

PAS 1 18^ 14* 1 2 25 22 39 11,9 11,5

Professorat 2 4 1 10 3 10^ 6 2 1 1 1 5 86 30 102 16,2 30,2

Síndic de greuges de Catalunya 1 1 0,5

Síndic/defensor universitari 1 1 0,3

Familiars 1 1 1 1 1 3 0,5 0,9

Anònim 1 1 0,5

Totals

Xifres absolutes 4 11 6 28 36 12 9 4 9 35 15 34 26 16 6 10 4 31 228 185 339 100 100

Percentatge 2,2 5,9 1,8 15,1 10,6 6,5 2,7 2,2 2,7 18,9 4,4 18,4 7,7 8,6 1,8 5,4 1,2 16,8 67,1 100 100

Destinació

AGAUR 1 1 0,5

ALTRES 1 1 0,5

Assessoria Jurídica 1 1 0,5

CEIB 1 1 1 1 0,5 0,3

CITM 1 1 0,5

CTT 1 1 2 2 2 1,1 0,6

DCA 1 1 0,5

DCAI 1 1 0,3

DCEN 1 1 0,5

DEE 1 6 1 1 1 3 1 2 3 13 6 7 1,8

DEEL 1 1 2 1 3 0,5 0,9

DEGAI 1 1 1 1 2 2 1,1 0,6

DEGE 1 1 0,5

DEHMA 2 1 3 1,6

DEIO 1 1 1 2 1 1,1 0,3

DENTEL 1 1 0,3

DETCG 1 1 0,5

DFA 1 1 0,3

DLSI 1 1 0,3

DMF 2^ 2 1,1

DMMT 1 1 0,3

DOE 1 1 0,5

DPA 1 1 0,3

DRMEE 1 1 0,3

EPSEB 1,00 1,00 1,00 1 3 1 1,6 0,3

EPSC 1 1 1 1 0,5 0,3

EPSEM 3 1 1 3 0,5 0,9

EPSEVG 2 1 2 1 1 4 3 2,2 0,9

ESAB 1 1 1 1 2 2 1,1 0,6

ETSAB 1 1 2 1 1 1 1 2 4 6 2,2 1,8

ETSAV 1 1 1 3 0,9

ETSECCPB 1 4 4 2 1 1 9 4 4,8 1,2

ETSEIB 1 2 1 1 1 3 2 2 11 2 5,9 0,6

ETSEIAT 1 3 1 1 4 0,5 1,2

ETSETB 1 2 4 2 1 3 2 5 10 2,7 2,8

EUETIB 1 3 2 1 1 1 4 5 2,2 1,5

EUETIT 3 4* 1 2 6 4 3,2 1,2

EUPMT 1 1 1 3 0,9

Extern 2 3 1 1 1 6 2 3,2 0,6

FIB 1 3 2 2 1 1 1 6 5 3,2 1,5

FME 1 1 0,3

FNB 1 2,00 1 1 1^ 1 3 4 1,6 1,2

IAESTE 1,00 1 0,5

SdG 1,00 1 0,5

Servei Patrimoni 1 1 0,3

Servei Personal 1 1 2 1,1

Fundació UPC 1 1* 1 1 2 2 1,1 0,6

Universitat de Lleida 1 1 0,3

UNIVERS 2 2 0,6

UPC 3 5 2 5 4 5 4 2 17^ 8 23^ 17* 7 2 3 1 11 207* 79 247 42,5 72,6

UPCnet 1 1 0,3

Totals

Xifres absolutes 4 11 6 28 36 12 9 4 9 35 15 34 26 16 6 11 4 31 228 186 339 100 100

Percentatge 2,2 5,9 1,8 15,05 10,6 6,5 2,7 2,2 2,7 18,8 4,4 18,3 7,7 8,6 1,8 5,9 1,2 16,67 67,3 100 100
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Quadre 2 (continuació)
ACTUACIONS

Origen
Beques

CONVALIDAC. 
TRASLLATS

EXÀMENS

ASSIG. AVAL.
MATRÍCULA PERMANÈNCIA ALTRES

DISCRIM. CIRC. 
RELAC. PERS. 

INSTAL·LA. 
MATERIAL

QUALITAT 
(DOCENT, VIDA)

RÈGIM 
INTERIOR

TOTALS

ABSOLUT %

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Resultats

D’acord peticionari 1 1 1 9 10* 5 4 6 8 6 15^ 6* 4 3 3 9 11 55 47 30,4 14

Contrari peticionari 1 3 7 2 1 2^ 1 6^ 2* 1 2^ 188* 17 199 9,4 59,1

Informació facilitada 2 7 5 15 17 5 3 4 3 12 4 7 6 2 1 3 16 18 73 57 40,3 17

Informació rebuda 1 1 0,3

Inhibició 1 1 0,3

Pendent resolució Sindicatura 3 1 2 4 2 2,2 0,6

Derivat 1 1 3 1 1 1 1 5 4 2,8 1,2

Petició atesa 1 1 2 0,6

Petició retirada 1 1 0,6

No admès a tràmit 2 2 2 2 1,1 0,6

Per a coneixement 1 1 7 2 4 6 6 5 1 3 7 23 20 12,7 6

Registre de fets 1 1 0,3

Actuacions parcials 1 1 0,6

Totals 4 9 6 28 36 12 9 4 9 35 15 35 24 15 6 9 3 30 228 181 336 100 100

^ En aquesta casella es comptabilitza algun cas d’un any anterior resolt el 2006

* En aquesta casella es comptabilitza algun cas d’un any anterior resolt el 2007

* Cal recordar que els resultats dels valors de l’any 2007 estan afectats per l’existència de 179 peticions idèntiques
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Quadre 3

TIPOLOGIA DELS EXPEDIENTS PRESENTATS ANYS ANTERIORS I TRAMITATS DURANT L’ANY 2007
Núm Entrada Sortida Dies H-N Iniciador Tema Unit proced Unit destí Actuació Mitjà resolució Resultat

939 12-07-06 12-02-07 125 215 Estudiant Problemàtica amb la nota d’una 

assignatura

EUETIT EUETIT Gestió Correu electr. Positiu

1005 13-11-06 09-03-07 81 116 PAS Disconformitat amb l’assignació del 

perfi l laboral del lloc de treball

DESAII UPC Gestió Verbal Positiu

1023 18-12-06 16-03-07 61 88 PAS Disconformitat amb l’assignació del 

perfi l laboral del lloc de treball

DETCG UPC Gestió Verbal Positiu

1025 20-12-06 09-01-07 11 20 Director Disconformitat amb el procés de 

comunicació d’una resolució per part 

de l’Assessoria Jurídica

DEE UPC Gestió Verbal Negatiu

1026 20-12-06 10-01-07 12 21 Estudiant Fundació UPC no accepta que realitzi 

un màster alternatiu als que li proposa

Fundació UPC Fundació UPC Gestió Verbal Negatiu

TIPOLOGIA DELS EXPEDIENTS PRESENTATS I TRAMITATS CORRESPONENTS A L’ANY 2007
Núm Entrada Sortida Dies H-N Iniciador Tema Unit proced Unit destí Actuació Mitjà resolució Resultat

1029 03-01-07 17-01-07 10 14 Estudiant Sol·licitud ajornament data examen per 

causes de força major

ETSETB ETSETB Gestió Verbal Positiu

1030 05-01-07 05-01-07 - - Professora Consulta la legalitat d’un fet ocorregut 

a les votacions d’eleccions dels 

membres del Consell de Govern

DMA3 UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1031 10-01-07 10-01-07 - - Investigador Disponibilitat docent DEE DEE Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1032 11-01-07 19-01-07 6 8 Professor No pagament d’unes retribucions 

corresponents al curs acadèmic 

2005-2006

DMF CEIB Gestió Verbal Positiu

1033 15-01-07 09-05-07 78 114 Estudiant Queixa sobre el professor que ha 

tutoritzat les pràctiques realitzades a 

una empresa via CTT

EUETIT EUETIT Gestió Correu electr. Negatiu

1034 16-01-07 16-01-07 0 0 Estudiant No presentació del professor a 

l’examen fi nal

ESPEM ESPEM Gestió Verbal Informació 

facilitada.+

1035 18-01-07 26-01-07 6 8 Estudiant No devolució de l’import abonat en un 

màster que abandona per insatisfacció 

del nivell de resposta en consultes

Fundació UPC Fundació UPC Gestió Verbal Positiu

1036 22-01-07 22-01-07 - - Estudiant Avaria en el servidor de correu 

electrònic dels estudiants des de fa 

una setmana

FIB UPCNET Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1037 22-01-07 01-02-07 8 10 Professor Denegació d’un quinquenni docent 

per mal resultat en les enquestes dels 

estudiants

DOO UPC Gestió Correu electr. Derivat VPA. +

1038 22-01-07 19-03-07 41 56 Defensor UA No devolució d’unes taxes 

corresponents a una matrícula  

UAlacant UPC Gestió Correu electr. Positiu

1039 22-01-07 23-01-07 1 1 Investigador Sol·licitud de vistiplau del CTT de 

la distribució de costos directes i 

indirectes d’una llista de factures 

DEE CTT Gestió Verbal Positiu

1040 23-01-07 23-01-07 0 0 Familiar 

estudiant

Consell sobre com donar suport al seu 

fi ll per les notes obtingudes

ETSECCPB ETSECCPB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1041 23-01-07 23-01-07 0 0 Estudiant Problemes amb la nota d’un examen EUETIB EUETIB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1042 23-01-07 23-01-07 - - Investigador Pagament d’un material DEE UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1043 29-01-07 29-01-07 0 0 PAS Consulta sobre com ha d’actuar un 

professor davant una determinada 

actitud d’un estudiant

EUPMT EUPMT Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1044 29-01-07 10-04-07 49 71 Estudiants Disconformitat amb el comportament 

d’un professor respecte dels estudiants

FNB FNB Gestió Verbal

1045 02-02-07 02-02-07 - - Investigador Sol·licitud al secretari del Departament 

de lliurament d’una informació 

DEE DEE Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1046 02-02-07 07-02-07 3 5 Estudiant Aplicació de la Normativa de 

permanència per paràmetre alfa

ETSETB ETSETB Gestió Verbal Positiu

1047 05-02-07 05-02-07 - - Investigador Sol·licitud d’actuació de manteniment DEE Servei PatrimoniPer a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1048 06-02-07 12-02-07 4 6 Familiar 

estudiant

Sol·licitud de quadrimestre de gràcia 

per aplicació de la Normativa de 

permanència

ETSEIAT ETSEIAT Gestió Verbal Positiu

1049 07-02-07 07-02-07 0 0 Estudianta  Consulta sobre assignatures 

compensables en un trasllat 

d’expedient

ETSETB ETSETB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1050 08-02-07 09-02-07 1 1 Estudiant Sol·licitud de quadrimestre de gràcia 

per aplicació de la Normativa de 

permanència

FIB FIB Gestió Verbal Positiu

1051 08-02-07 19-06-07 89 131 Professor Queixa sobre l’actuació de la Comissió 

d’Avaluació Curricular de l’FNB

DCEN FNB Gestió I 2/07 Negatiu

1052 08-02-07 08-02-07 0 0 Professor Denegació d’un quinquenni docent DMA2 UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada
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Núm Entrada Sortida Dies H-N Iniciador Tema Unit proced Unit destí Actuació Mitjà resolució Resultat

1053 09-02-07 09-02-07 0 0 Doctorand Consulta sobre el càlcul de la nota 

d’expedient acadèmic

DUOT ETSAB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1054 09-02-07 09-02-07 0 0 Estudiant Queixa sobre la no resposta a una 

instància després d’haver transcorregut 

més de 6 mesos 

EUETIB UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada +

1055 12-02-07 29-10-07 157 259 Extern Queixa sobre la no resposta a una 

instància després d’haver transcorregut 

gairebé 5 mesos 

Extern ETSAV Gestió Verbal Negatiu

1056 13-02-07 13-02-07 0 0 Professora Desacord amb el resultat del concurs 

d’una plaça de professor associat a 

temps parcial

ETSAB DCAI Gestió Verbal Informació 

facilitada

1057 13-02-07 13-02-07 - - Investigador Justifi cació d’unes despeses indirectes 

per part del CTT

DEE CTT Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1058 13-02-07 13-02-07 - - Investigador Prolongació d’una llicència de franc 

d’un producte subministrat per una 

empresa

DEE Extern Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1059 15-02-07 15-02-07 - - Investigador Consultes al director de departament 

sobre instal·lacions

DEE DEE Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1060 15-02-07 22-02-07 5 7 PAS Desacord amb la igualació de nivell del 

lloc de treball responsable de Serveis 

de Recepció

ETSEIB UPC Gestió Verbal Negatiu

1061 15-02-07 15-02-07 0 0 Professora Consulta sobre si és obligat redactar 

en castellà l’enunciat d’unes pràctiques 

de laboratori de 3r curs

DCAII UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1062 19-02-07 19-02-07 - - PAS Equiparació del perfi l del lloc de treball 

que ocupa a la resta de caps d’àrea

ETSECCPB UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1063 19-02-07 01-03-07 8 10 PAS Desacord amb la no acceptació per 

presentar-se a oposicions de promoció 

interna escala C

EPSEVG UPC Gestió Verbal Negatiu

1064 21-02-07 21-02-07 0 0 Ofi ci Inclusió dels estudiants amb dret 

a vot a la Comissió d’Avaluació 

Curricular

SdG FIB Ofi ci I 1/07

1065 21-02-07 08-03-07 11 15 Estudiant Demana l’assistència del síndic a 

una comissió d’avaluació curricular 

extraordinària per tractar el seu cas

EUETIT EUETIT Gestió Verbal Positiu

1066 21-02-07 21-02-07 - - Investigador Petició al Servei de Personal 

relacionada amb el Programa 

d’estabilització del PDI

DEE UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1067 22-02-07 22-02-07 0 0 Estudiant Queixa sobre el procés de matrícula de 

primavera

EUETIB EUETIB Gestió Correu electr. Derivat al CEIB

1068 26-02-07 26-02-07 0 0 Estudiant Cobrament de nou de  taxes per 

material docent en assignatures 

repetides d’una titulació semipresencial

ETSEIAT UPC Gestió Correu electr. Negatiu

1069 27-02-07 25-05-07 59 87 Professors Discriminació per participar en tribunals 

de professors del Departament

DLSI DLSI Gestió C 1/07 Positiu

1070 27-02-07 27-02-07 0 0 Estudiant No reconeixement de crèdits de lliure 

elecció a l’activitat de monitor de lleure

ETSETB UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1071 01-03-07 01-03-07 - - Investigador Sol·licita resposta a unes sol·licituds 

abans de reunir-se amb el rector

DEE UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1072 06-03-07 13-03-07 5 7 Investigadora Denegació de la seva sol·licitud 

d’estabilització

DFA UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1073 09-03-07 09-03-07 0 0 Estudiant Disconformitat amb el sistema 

d’avaluació d’una assignatura

ETSECCPB ETSECCPB Gestió Verbal Informació 

facilitada. +

1074 09-03-07 09-03-07 0 0 Cap d’estudisConsulta sobre la necessitat 

d’enregistrar les explicacions dels 

estudiants relatives a pràctiques 

FIB FIB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1075 12-03-07 12-03-07 0 0 Estudiant Problema amb la matrícula d’una 

assignatura

ESAB ESAB Gestió Correu electr. Positiu

1076 13-03-07 15-03-07 2 2 Professor Problema derivat de la convocatòria de 

tres places de professor

DEEL DEEL Gestió Verbal Informació 

facilitada

1077 21-03-07 22-03-07 1 1 Professor Consulta sobre la necessitat de 

matricular novament assignatures 

avaluades entre 4,0 i 4,9

DCEN UPC Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1078 21-03-07 07-05-07 29 47 Investigador Demana que el Rectorat determini 

quines són despeses directes i 

indirectes relatives al seu projecte

DEE UPC Gestió Correu electr. Negatiu

1079 26-03-07 26-03-07 0 0 Professor Demana que es faci efectiu el seu canvi 

administratiu d’adscripció orgànica i 

funcional 

DLSI UPC Gestió Correu electr. Positiu

1080 26-03-07 27-03-07 1 1 Professor Demana el reconeixement dels anys 

treballats com a becari via CTT per 

sol·licitar els trams d’antiguitat

DMF UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada +

1081 26-03-07 29-03-07 3 3 Professor Queixa sobre el desavantatge d’un 

col·lectiu de professors respecte a 

complements docents i de gestió

CMEM UPC Gestió Verbal Positiu

1082 30-03-07 30-03-07 0 0 Ofi ci Aplicació del Pla de pensions al 

col·lectiu actualment jubilat però 

actiu del 2004-jubilació

SdG UPC Ofi ci Verbal Negatiu
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Núm Entrada Sortida Dies H-N Iniciador Tema Unit proced Unit destí Actuació Mitjà resolució Resultat

1083 02-04-07 03-04-07 1 1 Professor Queixa sobre l’AQU relacionat amb un 

procés de sol·licitud de complements 

de recerca

DMA4 Extern Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1084 10-04-07 18-04-07 6 8 Investigador Desacord amb la línia de treball que li 

fan fer en el seu doctorat

DMMT DMMT Gestió Verbal Informació 

facilitada

1085 10-04-07 08-05-07 Estudiants Queixa sobre: la impartició de 

l’assignatura Enginyeria i Morfologia 

del Terreny 

EPSEM EPSEM Gestió Correu electr. Positiu

10-04-07 08-05-07 18 24 Queixa sobre: la seva qualifi cació fi nal EPSEM EPSEM Gestió Correu electr. Negatiu

1086 18-04-07 18-04-07 0 0 PAS Vol deixar constància de la seva versió 

d’uns fets

Rectorat DEE Gestió Correu electr. Petició atesa

1087 20-04-07 26-04-07 3 6 Director Manifesta preocupació per la manca de 

seguiment dels titulats un cop acabats 

els estudis de grau

ETSAB UPC Gestió Correu electr. Positiu

1088 02-05-07 24-05-07 16 22 Investigadora Problema amb l’informe de seguiment 

de la quarta anualitat del seu contracte 

Ramón y Cajal

DFA UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1089 03-05-07 24-05-07 16 22 Investigador Problema amb l’informe de seguiment 

de la quarta anualitat del seu contracte 

Ramón y Cajal

DFA UPC Gestió Verbal Negatiu

1090 03-05-07 22-05-07 13 19 Exestudiant Retard en el lliurament del títol Extern UPC Gestió Verbal Positiu

1091 03-05-07 09-05-07 4 6 Professor Consell sobre si ha de presentar queixa 

formal respecte el procés extraordinari 

d’adaptació de prof. col. per.

DMA4 UPC Gestió Correu electr. Positiu

1092 07-05-07 07-05-07 0 0 PAS Sol·licita que el síndic verifi qui el procés 

d’alliberació de la plaça de PAS F que 

ocupa

EPSC UPC Gestió Correu electr. No admès a 

tràmit

1093 09-05-07 15-05-07 4 6 PAS Consulta sobre l’aplicació de l’IRPF als 

endarreriments relatius a l’aplicació del 

perfi l del lloc de treball

ETSEIAT UPC Greuge Correu electr. Negatiu

1094 10-05-07 23-11-07 Professores Disconformitat en relació amb 

l’ensenyament de l’idioma anglès

DPE EPSEVG Greuge C 6/07 Positiu

10-05-07 04-12-07 123 208 C 8/07

1095 21-05-07 24-05-07 3 3 PAS No perfi lació del seu lloc de treball 

actual

Edicions UPC UPC Greuge Verbal Positiu

1096 21-05-07 23-05-07 2 2 Investigador Ajut per obtenir d’un vicerectorat còpia 

del document acreditatiu del seu canvi 

de departament

DFA UPC Gestió Correu electr. Positiu

1097 22-05-07 22-05-07 0 0 Professor Problema amb el seu contracte laboral DENTEL DENTEL Gestió Verbal Informació 

facilitada

1098 24-05-07 18-06-07 Professor Fets greus respecte de la convocatòria 

de places al seu departament

DEEL DEEL Gestió C 3/07 Positiu

19-06-07 C 2/07

05-09-07 51 104 C 4/07 Positiu

1099 25-05-07 28-05-07 1 3 Professor Consulta sobre el procediment de 

registre de documents

DMA4 UPC Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1100 30-05-07 30-05-07 0 0 Estudiant Redacció d’una pregunta d’examen 

poc clara

FME FME Gestió Verbal Informació 

facilitada

1101 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DOE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1102 30-05-07 11-10-07 73 134 Doctoranda Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1103 30-05-07 11-10-07 73 134 Doctorand Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1104 30-05-07 11-10-07 73 134 Doctoranda Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1105 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1106 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1107 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1108 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1109 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1110 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEGE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu
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1111 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1112 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1113 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1114 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMMT UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1115 30-05-07 11-10-07 73 134 Doctoranda Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1116 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEGE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1117 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1118 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1119 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEGE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1120 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1121 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DOE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1122 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1123 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEGE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1124 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DOE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1125 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DESAII UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1126 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DLSI UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1127 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1128 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1129 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1130 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1131 30-05-07 11-10-07 73 134 Doctorand Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1132 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1133 30-05-07 11-10-07 73 134 Doctorand Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1134 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1135 30-05-07 11-10-07 73 134 Doctorand Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1136 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu
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1137 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMMT UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1138 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1139 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1140 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEGE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1141 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DOE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1142 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1143 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DOE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1144 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1145 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1146 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1147 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DESAII UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1148 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1149 30-05-07 11-10-07 73 134 Doctoranda Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DPE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1150 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1151 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEM UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1152 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEC UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1153 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEEL UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1154 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta  Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1155 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DCMEM UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1156 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta  Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1157 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DCMEM UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1158 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1159 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DOE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1160 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1161 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1162 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu
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1163 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1164 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1165 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1166 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1167 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DOE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1168 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1169 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1170 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1171 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1172 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1173 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1174 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1175 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1176 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1177 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1178 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1179 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1180 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1181 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1182 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1183 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1184 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1185 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1186 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1187 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1188 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu
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1189 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1190 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1191 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1192 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1193 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1194 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1195 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1196 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1197 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1198 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1199 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1200 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1201 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1202 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1203 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1204 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1205 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1206 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1207 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1208 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1209 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1210 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1211 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1212 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1213 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1214 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMMT UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu
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1215 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1216 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1217 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1218 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1219 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1220 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1221 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1222 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1223 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1224 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1225 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DESAII UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1226 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1227 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DLSI UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1228 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1229 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1230 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1231 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1232 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1233 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1234 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1235 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1236 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1237 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1238 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1239 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1240 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu
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1241 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1242 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1243 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1244 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1245 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1246 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1247 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1248 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1249 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMMT UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1250 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1251 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1252 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMMT UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1253 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1254 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta  Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1255 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1256 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1257 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1258 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1259 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1260 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1261 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1262 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1263 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1264 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudianta          Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1265 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1266 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu
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1267 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1268 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1269 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1270 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1271 30-05-07 11-10-07 73 134 Professora Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DEQ UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1272 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1273 30-05-07 11-10-07 73 134 Estudiant Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1274 30-05-07 11-10-07 73 134 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DCMEM UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1275 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1276 30-05-07 11-10-07 73 134 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

ETSEIB UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1277 06-06-07 06-06-07 0 0 PAS Consulta sobre la negativa a realitzar 

un examen d’oposicions per faltes 

d’assistència a la formació

DOE UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada. -

1278 07-06-07 29-06-07 16 22 Professor Desacord amb la valoració de la 

Comissió d’Avaluació Acadèmica per 

als complements addicionals docents

DEGA1 ETSAB Gestió Verbal Positiu

1279 07-06-07 07-06-07 - - PAS Consulta si en jubilar-se parcialment es 

perd l’ajut per fi ll amb disminució

ETSETB UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1280 08-06-07 15-06-07 5 7 Estudiant Problema amb la nota d’una 

assignatura

ETSECCPB ETSECCPB Gestió Verbal Negatiu

1281 11-06-07 13-06-07 2 2 Estudiant Problema amb la nota d’una 

assignatura

ETSECCPB ETSECCPB Gestió Correu electr. Positiu

1282 12-06-07 18-06-07 4 6 Estudiant Sol·licita ajut per aconseguir el permís 

de treball

EPSEVG UPC Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1283 12-06-07 15-06-07 3 3 Investigadora Sol·licita suport del síndic per 

aconseguir un document del vicerector 

de Recerca i Innovació

DFA UPC Gestió Correu electr. Positiu

1284 14-06-07 20-06-07 4 6 Estudiant Suplantació d’un altre estudiant en un 

examen

ETSECCPB UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1285 19-06-07 19-06-07 0 0 Ofi ci Aprovats amb notes 0,0 per la 

Comissió d’Avaluació Curricular 

d’un centre

SdG UPC Ofi ci I 2/07 Negatiu

1286 19-06-07 19-06-07 0 0 Estudiant Possibilitat de modifi car la data de 

un examen que es va suspendre per 

amenaça de bomba

EPSEVG EPSEVG Gestió Verbal Informació 

facilitada

1287 19-06-07 19-07-07 22 30 Exestudiant Problema amb el cobrament d’una 

factura mentre col·laborava en un 

departament

Extern DEIO Gestió Carta Positiu

1288 20-06-07 20-06-07 - - Investigador Reclama al vicerector de Personal 

Acadèmic la quantitat que li va 

demanar en un burofax

DEE UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1289 20-06-07 20-06-07 - - Investigador No ha rebut la proposta de distribució 

de càrrega docent per al curs 2007-

2008

DEE DEE Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1290 20-06-07 20-06-07 0 0 Delegació Demana la interpretació del síndic 

sobre el punt 1.11 de la normativa 

específi ca de l’ETSETB

ETSETB ETSETB Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1291 21-06-07 21-06-07 0 0 Estudianta   Demana poder realitzar en una altra 

data un examen a què no va assistir 

per tenir un accident de moto

ETSETB ETSETB Gestió Verbal Positiu

1292 21-06-07 21-06-07 - - Professor Demana al cap d’estudis autorització 

per contradir la normativa i que un 

estudiant pugui presentar el PFC

DEE ETSETB Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1293 22-06-07 22-06-07 0 0 Professor Retard per la seva part en el lliurament 

de la sol·licitud de crèdits de gestió

DTSC UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1294 25-06-07 25-06-07 0 0 Estudiant No realització d’un examen per 

un problema amb la RENFE i no 

conveniència de la data d’ajornament

EPSEVG EPSEVG Gestió Correu electr. Informació 

facilitada
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1295 27-06-07 03-07-07 4 6 Professor No reconeixement situació especial per 

modifi car els trams del complement 

addicional docent

DEE UPC Gestió Correu electr. Negatiu

1296 28-06-07 28-06-07 0 0 Estudiant Organisme que determini si la difi cultat 

d’un examen està en els límits de 

l’assign. o comprensió del text

ETSEIAT ETSEIAT Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1297 28-06-07 28-06-07 0 0 Professor Demana on es poden consultar les 

normatives d’avaluació dels estudiants

DRMEE UPC Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1298 28-06-07 11-10-07 52 105 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DMA1 UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1299 28-06-07 11-10-07 52 105 PAS Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DRMEE UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1300 28-06-07 11-10-07 52 105 Professor Reconsideració de l’acord de Consell 

de Govern de què es pot derivar el 

trasllat de l’ETSEIB al C Llevant

DLSI UPC Gestió I  4/07 Carta Negatiu

1301 03-07-07 03-07-07 0 0 Estudiant Desacord amb l’avaluació d’una 

assignatura

ETSETB ETSETB Gestió Verbal Negatiu

1302 03-07-07 03-07-07 0 0 Professor Demana la interpretació del síndic 

sobre el punt 4.1.3 de la Normativa 

acadèmica general

DRMEE UPC Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1303 03-07-07 03-07-07 - - Professor Al·legacions per la distribució docent 

assignada

DEE DEE Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1304 04-07-07 19-07-07 11 15 Estudiant Ajut per si no li repeteixen l’examen per 

indisposició personal 

EUETIB EUETIB Gestió Correu electr. Negatiu

1305 12-07-07 23-07-07 7 11 Ofi ci Tramesa al rector i president 

Consell Social conclusions meses 

IX Trobada Estatal Defensors 

Universitaris

SdG UPC Ofi ci I 3/07

1306 12-07-07 03-09-07 13 53 Professor Fets ocorreguts a l’assignatura que 

coordina

DCEN FNB Gestió Verbal Derivat VDE

1307 13-07-07 16-07-07 1 3 Estudiant Desvinculació dels estudis per no 

superar la fase selectiva

EUETIB EUETIB Gestió Correu electr. Informació 

facilitada.+

1308 13-07-07 16-07-07 1 3 Estudiant Desacord amb el tracte rebut a una 

assignatura 

EUETIT EUETIT Gestió Verbal Informació 

facilitada

1309 16-07-07 16-07-07 0 0 Estudiant Desvinculació dels estudis per no 

superar la fase selectiva

FIB FIB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1310 16-07-07 30-09-07 31 76 Professor Desacord amb algunes actuacions del 

director del Departament

DEGAI DEGAI Gestió Verbal Petició atesa

1311 16-07-07 19-07-07 3 3 Delegació Desacord amb el sistema d’avaluació 

de l’assignatura Programació I

FIB FIB Gestió Verbal Inhibició

1312 19-07-07 19-07-07 - - PAS Desacord amb la no revisió del seu 

perfi l del lloc de treball

Servei Personal UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement.-

1313 19-07-07 19-07-07 0 0 Estudianta Desacord amb la qualifi cació fi nal 

atorgada pel tribunal al seu projecte fi  

de carrera

ETSAB ETSAB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1314 20-07-07 08-11-07 54 111 Estudianta      Modifi cació per part del professor de la 

seva nota d’avaluació fi nal passant de 

compensable a suspesa

EUPMT EUPMT Gestió Verbal Positiu

1315 23-07-07 23-07-07 0 0 Professors Malestar a la Junta del Departament 

per les actuacions d’un professor

DEGA1 DEGA1 Gestió Verbal Informació 

rebuda

1316 24-07-07 24-07-07 0 0 Exestudiant Li sol·liciten l’abonament del segon 

termini de la matrícula per trasllat 

d’expedient a una altra universitat

Extern UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1317 24-07-07 24-07-07 0 0 Professor Pèrdua d’un any de quinquenni per 

problemes informàtics al seu ordinador

DEGE UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1318 25-07-07 25-07-07 - - PAS Revisió del perfi l del seu lloc de treball Servei Personal UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement.-

1319 26-07-07 30-11-07 66 127 Professor Desvinculació de l’assignatura que 

impartia fi ns ara

DEEL DEEL Gestió C 7/07 Positiu

1320 26-07-07 30-07-07 2 4 Estudiant Sol·licitud de canvi de grup de tarda 

a grup de matí per incompatibilitats 

esportives

ETSEIB ETSEIB Gestió Verbal Positiu

1321 31-08-07 20-09-07 19 20 Exestudianta Sol·licita que se li redueixi la 

desvinculació dels estudis de 3 anys 

a 2

Extern UPC Gestió Correu electr. Positiu

1322 31-08-07 20-09-07 19 20 Exestudiant Sol·licita que se li redueixi la 

desvinculació dels estudis de 3 anys 

a 2

Extern UPC Gestió Correu electr. Positiu

1323 04-09-07 05-09-07 1 1 Estudianta No matriculació per no presentació del 

certifi cat de trasllat d’expedient

Extern ETSAB Gestió Verbal Positiu

1324 29-05-07 29-05-07 - - Estudiant Descripció del comportament d’un 

professor davant uns fets

ETSEIB ETSEIB Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1325 14-09-07 17-09-07 1 3 Doctorand Sol·licita agilitar l’expedició d’un 

certifi cat amb el nom de les 

assignatures aprovades a un curs de 

doctorat

EUPMT UPC Gestió Correu electr. Positiu
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Núm Entrada Sortida Dies H-N Iniciador Tema Unit proced Unit destí Actuació Mitjà resolució Resultat

1326 17-09-07 08-11-07 36 52 Estudianta   Irregularitats en un treball obtingut a 

través d’oferta de la borsa de treball 

de l’Escola

ETSAV ETSAV Gestió Verbal Negatiu

1327 17-09-07 17-09-07 - - PAS Comunicació de la seva situació laboral 

actual

CDEI UPC Per a 

coneixement

----- Per a 

coneixement

1328 26-09-07 01-10-07 3 5 Investigador Problemes amb la renovació del seu 

contracte Ramón y Cajal

DTSC UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1329 27-09-07 01-10-07 2 4 Estudiant No rep informació sobre quines 

assignatures li convaliden

EUETIB EUETIB Gestió Verbal Positiu

1330 01-10-07 15-10-07 9 14 Professor Exposició de la seva versió sobre 

els fets d’un cas presentat per una 

estudianta   

EUPMT EUPMT Gestió Verbal Derivat VDE. -

1331 03-10-07 15-11-07 7 12 Professora Demana empara perquè no se li tingui 

en compte la valoració de l’enquesta 

dels estudiants

DMA2 UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1332 03-10-07 03-10-07 0 0 Professor Relata uns fets que li van ocórrer a 

l’Argentina mentre hi estava com a 

representant d’un organisme de la UPC

CCD UPC Registre de fets Verbal Registre de fets

1333 04-10-07 04-10-07 0 0 Estudiant L’UNIVERS no ha pagat la nòmina 

de setembre als becaris del servei on 

treballen

SRII UNIVERS Gestió Verbal Positiu

1334 04-10-07 04-10-07 0 0 Estudiants L’UNIVERS no ha pagat la nòmina 

de setembre als becaris del servei on 

treballen

AAUPC UNIVERS Gestió Verbal Positiu

1335 08-10-07 17-10-07 6 9 Extern Denegació de trasllat d’expedient 

acadèmic

UdLa Laguna FNB Gestió C 5/07 Informació 

facilitada

1336 15-10-07 15-10-07 0 0 Estudiant Desvinculació dels estudis de la UPC 

per no superar dues fases selectives 

consecutives

ESAB ESAB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1337 22-10-07 23-10-07 1 1 Estudiant Problema amb una assignatura ETSEIAT ETSEIAT Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1338 22-10-07 22-10-07 0 0 Professor Problema del seu fi ll amb l’assignatura 

d’una titulació adscrita a la Universitat 

de Lleida

DOE UdLl Gestió Verbal Derivat síndic 

UdLl

1339 26-10-07 30-10-07 2 4 Estudiant Incompatibilitat d’horari laboral i docent EPSEB EPSEB Gestió Verbal Positiu

1340 29-10-07 31-10-07 2 2 Doctoranda Problema amb l’assignació d’una 

beca predoctoral UPC per recerca 

modalitat 2

DMA2 UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada.+

1341 29-10-07 29-10-07 0 0 Extern Denegació trasllat d’expedient 

acadèmic

UIC ETSAV Gestió Verbal Informació 

facilitada.-

1342 29-10-07 29-10-07 0 0 Estudianta   Problema amb la matrícula d’una 

assignatura

ETSETB ETSETB Gestió Verbal Informació 

facilitada

1343 06-11-07 07-11-07 1 1 Estudiant No presentació del professor a un 

examen parcial

EPSC EPSC Gestió Correu electr. Positiu

1344 08-11-07 19-11-07 7 11 Estudiant No reconeixement de crèdits de lliure 

elecció com a becari del Departament 

d’Enginyeria Química

EUETIB UPC Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1345 09-11-07 14-11-07 3 5 Estudiant No impartició en català de l’assignatura 

Comunicacions II en cap dels tres 

grups

ETSETB ETSETB Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1346 12-11-07 18-12-07 25 36 Familiar 

estudiant

No retorn de taxes de matrícula ETSETB ETSETB Gestió Verbal Positiu

1347 13-11-07 13-11-07 0 0 Professor Denegació quinquenni docent DLSI UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1348 14-11-07 14-11-07 0 0 Estudianta         Aplicació de la Normativa de 

permanència per no superar la fase 

selectiva

ETSAB ETSAB Gestió Verbal Positiu

1349 14-11-07 14-11-07 0 0 Extern Reclamació sobre l’evolució del procés 

de concurs de dues places de personal 

laboral extern temporal

Extern UPC Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1350 16-11-07 19-11-07 1 3 Professor Suggeriment per a la convocatòria de 

les beques de recerca UPC

DMA2 UPC Gestió Correu electr. Positiu

1351 26-11-07 19-12-07 17 23 Professor Consulta sobre la seva situació dins del 

Departament

DPA DPA Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1352 26-11-07 26-11-07 0 0 Professora Queixa sobre la persona que va passar 

les enquestes dels estudiants

DPA ETSAB Gestió Verbal Positiu

1353 03-12-07 Professor Aplicació errònia d’un complement 

retributiu

DMA3 UPC Pendent 

resolució 

Sindicatura

1354 05-12-07 10-12-07 2 5 Cap d’estudisConsulta quines obligacions normatives 

tenen respecte de la durada dels 

exàmens per a estudiants amb 

discapacitats

ETSETB UPC Gestió Correu electr. Informació 

facilitada

1355 10-12-07 13-12-07 3 3 PAS Problema laboral BSC UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1356 13-12-07 17-12-07 2 4 PAS No creació de la plaça de lloc de treball 

que ocupa

CDEI UPC No admès a 

tràmit

Correu electr. No admès a 

tràmit



32

Núm Entrada Sortida Dies H-N Iniciador Tema Unit proced Unit destí Actuació Mitjà resolució Resultat

1357 12-12-07 12-12-07 0 0 Professor Problemes perquè un exinvestigador 

Ramón y Cajal retiri el seu material del 

laboratori

DEQ UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1358 14-12-07 14-12-07 0 0 Estudiant Problemes amb la modifi cació de la 

nota d’una assignatura

ETSEIAT ETSEIAT Gestió Verbal Informació 

facilitada

1359 20-12-07 20-12-07 0 0 Doctorand Problemes amb la direcció i el tema de 

la seva tesi doctoral

DRMEE DRMEE Gestió Verbal Informació 

facilitada

1360 21-12-07 21-12-07 0 0 Delegació Proposta de beca dirigida 

exclusivament al col·lectiu de dones

ETSEIAT UPC Gestió Verbal Informació 

facilitada

1361 28-12-07 Becari Problemes amb el concurs d’una plaça 

de PDI

DMA4 DFA Pendent 

resolució 

Sindicatura

Llegenda i distribució

   2005 2006 2007 TOTAL HISTÒRIC ACUMULAT
      (Des de 1995)

NRE. Expedients entrats 146 178 333 1421

 Expedients fi nalitzats  145 182 336* 1419

 Expedients pendents de resolució de la Sindicatura 8 4 2

 

DIES H-N Dies hàbils per respondre (mitjana) 13 9 46

 Dies naturals per respondre (mitjana) 20 15 84

      % 2007

RESULTAT C Comunicat (abast més específi c) 8 5 8 3

 I Informe (abast més general) 4 4 4 1

 V Verbal 69 85 82 26

 CE Correu electrònic 51 63 43 14

 Ca Carta  2 1 180 57

 Visita  3 2    100

 + Resolució d’acord amb l’interès del peticionari 56 55 49 20

 – Resolució contrària a l’interès del peticionari 15 17 199 80  100

 if Informació facilitada 54 73 57

 na No admès a tràmit 4 2 2

 pc Per a coneixement del síndic 8 23 20

 ps Pendent de resolució de la Sindicatura 8 4 2

 pa Petició atesa 2 0 2

 pr Petició retirada 2 1 0

 der Derivat 3 5 4

 des Desestimat 2 0 0

 ir Informació rebuda   1

 in Inhibició   1

 rf Registre de fets   1

INICIATIVA A instància de part 142 176 332 99

 D’ofi ci  6 5 4 1  100

Quadre 4

Hi ha un cas que no estava 

pendent entre els 4 de l’any 2006 

però que l’any 2007 es va reobrir 

perquè hi van aparèixer canvis 

substancials.

* Cal recordar que els resultats dels valors de l'any 2007 estan afectats per l'existència de 179 peticions idèntiques.
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Quadre 5
RESULTAT DE LES ACTUACIONS. ANY 2006

Resultats globals

Petició retirada 1

Derivat 5

No admès a tràmit 2

Per a coneixement 23
Actuacions parcials 1

D'acord peticionari 55

Contrari peticionari 17

Pendent resolució 

Sindicatura 4

Informació facilitada 73

Resultats per concepte

Beques Conval./

Trasllats

Exàmens/

Assignat./

Aval.

Matrícula Perma-

nència

Altres Discri./Circ.

Perso./Rela. 

Per.

Instal·la./

Material

Qualitat

(docent, vida)

Règim

interior

D'acord peticionari

Contrari peticionari

Informació facilitada

Pendent resolució Sindicatura

Derivat

No admès a tràmit

Per a coneixement

Actuacions parcials
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Quadre 6
RESULTAT DE LES ACTUACIONS. ANY 2007

Resultats globals

Resultats per concepte

D'acord peticionari 47

Contrari peticionari 199

Informació facilitada 57

Informació rebuda 1

Inhibició  1

Pendent resolució

Sindicatura 2

Derivat 4

Petició atesa 2

No admès a tràmit 2

Per a coneixement 20

Registre de fets 1

* Cal recordar que els resultats dels valors de l'any 2007 estan afectats per l'existència de 179 peticions idèntiques.
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Temes resolts: 158  (No s’han considerat entre cap interval els casos per a coneixement del síndic)
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2
(1%)

1
(1%)

0
(0%)

122
(77%)

2
(1%)

5
(3%)

5
(3%)

4
(3%)

4
(3%)

5
(3%)

8
(5%)0

(0%)

1
(1%)

0
(0%)

0
(0%)

127
(80%)

12
(8%) 4

(3%)

4
(3%)

4
(3%)

3
(2%)

3
(2%)

2007

100
(32%)

105
(33%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P
e
rc

e
n
ta

tg
e
 d

e
 c

a
s
o
s

0
-1

0

1
1
-2

0

2
1
-3

0

3
1
-4

0

4
1
-5

0

5
1
-6

0

6
1
-7

0

7
1
-8

0

8
1
-9

0

9
1
-1

0
0

m
é
s
 d

e
 1

0
0

Dies

Dies hàbils

13
(4%)

3
(1%)

2
(1%)

2
(1%)

6
(2%)

2
(1%)

177
(56%)

2
(1%)

0
(0%)

3
(1%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P
e
rc

e
n
ta

tg
e
 d

e
 c

a
s
o
s

0
-1

0

1
1
-2

0

2
1
-3

0

3
1
-4

0

4
1
-5

0

5
1
-6

0

6
1
-7

0

7
1
-8

0

8
1
-9

0

9
1
-1

0
0

m
é
s
 d

e
 1

0
0

Dies

Dies naturals

11
(3%)

7
(2%)

1
(0%)

1
(0%)

3
(1%)

0
(0%)

2
(1%)

2
(1%)

0
(0%)

188
(60%)

Temes resolts: 315  (No s’han considerat entre cap interval els casos per a coneixement del síndic)

 Mitjana 46 Màxim 157 Mínim 0 Mitjana 84 Màxim 259 Mínim 0

* Cal recordar que els resultats dels valors de l'any 2007 estan afectats per l'existència de 179 peticions idèntiques.
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Quadre 8
DATA DE REUNIÓ D’ÒRGANS COL·LEGIATS. ANY 2006 I 2007
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2.3. Greuges, temes objecte d’informe, actuacions i recomanacions

En aquest apartat s’ha decidit aplegar una relació, de forma resumida, de la tipologia dels expedients tramitats per 

la Sindicatura de Greuges de la UPC i de les recomanacions emeses.

L’esquema informatiu emprat comprèn les referències següents:

ESTUDIANT

Entrada: 12/09/07
Sortida: 14/09/07

1272- I 1/07                +

TEMA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ACTUACIONS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUGGERIMENTS:

1-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

2-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Aquesta distribució permet, per si sola, oferir una visió força ajustada dels temes que la comunitat universitària, i 

eventualment la societat civil, creuen oportú de sotmetre a la consideració del síndic de greuges.

D’altra banda, les referències que conté en relació amb la documentació emesa permet accedir als comunicats 

o informes, en els quals queda refl ectida la posició que pren el síndic de greuges en relació amb cadascun dels 

temes.

 L’extracte del tema presentat
El resultat aconseguit: positiu (+), negatiu (-), 

informació facilitada (if), no admès a tràmit (na),

per a coneixement del síndic (pc), petició 

retirada (pr), petició atesa (pa), desestimat (des),

derivat (der), actuacions parcials (ap) o pendent de 
resolució per part de la Sindicatura (prs) 

El tipus de peticionari

L’extracte de les actuacions dutes a 

terme pel síndic relatives al cas

La data de lliurament 
de la petició

La data de sortida dels comunicats,

 informes, correus electrònics, cartes

 i comunicacions verbals

La transcripció literal de les recomanacions
 o conclusions que comprèn

El nombre correlatiu d’expedients 

presentats des de l’inici i el document 

de resolució de la petició
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07TIPOLOGIA DELS EXPEDIENTS ENTRATS A LA SINDICATURA DE GREUGES 

DURANT L’ANY 2006 I RESOLTS EL 2007

DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 12/07/2006
SORTIDA: 12/02/2007

939- Correu electrònic                   +

TEMA: És estudiant de... que es posa en contacte amb el síndic 

perquè té problemes amb la nota fi nal de l’assignatura de.........

ACTUACIONS: El síndic ja va fer les seves actuacions durant l’any 

2006 i el resultat d’aquestes va ser negatiu. Però, transcorregut 

un temps, l’estudiant va presentar una sol·licitud al rector en què 

exposava novament els fets. Per aquest motiu, el síndic es va 

reunir tant amb el director del centre com amb el vicerector de 

Docència i Estudiantat i fi nalment el vicerector va trametre un escrit 

a l’estudiant i al director del centre en què accedia a la sol·licitud 

de l’estudiant, en el sentit d’aplicar uns percentatges per al càlcul 

de l’assignatura i, per tant, tornar a avaluar-la amb aquests criteris. 

Així mateix, en cas que aquesta nova avaluació impliqués una 

modifi cació de la qualifi cació fi nal obtinguda, s’hauria de revisar si 

el canvi afectava el resultat de l’avaluació curricular.

PAS

ENTRADA: 13/11/2006
SORTIDA: 09/03/2007

1005- Verbal                                   +

TEMA: És PAS laboral del Departament..., i es posa en contacte 

amb el síndic perquè consideri la seva queixa i faci les gestions 

necessàries per canviar el nivell que li han assignat al lloc de treball 

que ocupa, és a dir, que passi de tècnic de taller o laboratori nivell 

3 a nivell 2.

ACTUACIONS: El síndic, un cop estudiat el cas, es posa en 

contacte amb el director del Departament...., amb el cap de 

secció i amb el director del centre de..... per reunir-se amb ells i 

parlar de la petició adreçada pel PAS. Fruit d’aquestes reunions, 

el síndic els demana que li concretin els fets descrits amb dades 

numèriques que puguin donar més pes als seus arguments. 

Així també sol·licita al PAS que li proporcioni informació sobre 

els projectes o les tesis en què ha participat. Un cop el síndic 

disposa de tota la informació que ha demanat, es reuneix amb 

el vicegerent de Desenvolupament Organitzatiu, parlen del cas i 

el síndic li facilita una còpia del document que ha preparat amb 

la recopilació de la informació rebuda per part dels diferents 

caps de la unitat i per part de la persona que ha presentat la 

petició, amb la intenció que s’ho estudiï. Posteriorment, el síndic 

es reuneix amb el director del Departament i amb el vicegerent 

de Desenvolupament Organitzatiu per veure les instal·lacions i les 

activitats que desenvolupa el senyor.... Finalment, el senyor...... 

rep la notifi cació que li han modifi cat el seu perfi l del lloc de treball 

i que passa de tècnic de taller o laboratori nivell 3 a nivell 2.

PAS

ENTRADA: 18/12/2006
SORTIDA: 16/03/2007

1023- Verbal                                   +

TEMA: És PAS laboral del Departament... i es posa en contacte 

amb el síndic per demanar-li el seu ajut perquè li sigui modifi cat el 

perfi l del lloc de treball que li ha estat assignat.

ACTUACIONS: El síndic rep la sol·licitud del PAS i estudia tota la 

informació que li proporciona. Per tractar l’assumpte, el síndic es 

reuneix en diverses ocasions amb el director del Departament, 

així com amb el vicegerent de Desenvolupament Organitzatiu. 

En una d’aquestes reunions el síndic suggereix al vicegerent que 

visiti, juntament amb el director, les instal·lacions del laboratori on 

treballa aquest PAS, visita que es fa al cap d’uns dies. Finalment, 

informen el síndic que aquest PAS ha rebut una comunicació del 

Servei de Personal per notifi car-li el seu canvi de grup II a grup I.
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Director

ENTRADA: 20/12/2006
SORTIDA: 09/01/2007

1025- Verbal                                    -

TEMA: És director del Departament... i es posa en contacte amb 

el síndic per manifestar-li el seu desacord amb la manera en què 

l’Assessoria Jurídica de la Universitat ha utilitzat per fer arribar la 

resolució d’un recurs interposat al rector per part d’un professor 

del Departament.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del director del Departament 

i tot seguit s’hi posa en contacte per assabentar-se de la situació 

i poder fer les gestions oportunes. Transcorreguts uns dies, el 

síndic plateja la situació a la cap de l’Assessoria Jurídica de la 

UPC i aquesta l‘informa que s’havia posat ja en contacte amb 

l’administradora del Departament per tranquil·litzar-la en el sentit 

que ella, com a administradora, havia fet bé tots els tràmits i, per 

tant, li ho va aclarir tot.

Estudiant

ENTRADA: 20/12/2006
SORTIDA: 10/01/2007

1026- Verbal                                    -

TEMA: És estudiant de la... que es posa en contacte amb el 

síndic perquè va començar un màster a... i per determinats motius 

relacionats amb el nivell del curs, l’estudiant va deixar d’assistir-hi. 

Finalment, el centre que impartia el màster, en lloc de retornar a 

l’estudiant l’import del màster tal com ell sol·licitava, va accedir 

a deixar-lo matricular en un altre màster d’entre els d’una llista 

que li van facilitar. L’estudiant ha comprovat la relació de màsters 

oferta i no n’hi ha cap que s’adapti a les seves necessitats, ja 

sigui per preu, temps o no-pertinença al seu àmbit professional. 

En canvi, l’estudiant va comprovar que n’hi havia un altre no ofert 

que sí que s’adaptava a les seves necessitats, fet pel qual el va 

demanar, però li han respost verbalment que no és possible, tot i 

que hi ha places disponibles. Per aquest motiu, sol·licita l’ajut del 

síndic perquè se li permeti fer aquest curs, ja que creu que és una 

petició justa.

ACTUACIONS: El síndic, un cop rebuda la petició de l’estudiant, 

s’hi posa en contacte i li demana que li prepari un escrit perquè 

com a síndic pugui actuar davant....... Un cop el síndic rep aquest 

escrit, es posa en contacte amb el director de...... per tractar el 

cas i aquest li respon que la institució ja ha ofert tota una relació de 

cursos a l’estudiant. Per tant, el síndic es posa en contacte amb 

l’estudiant per traslladar-li la informació anterior.

Estudiant

ENTRADA: 20/12/2006
SORTIDA: 10/01/2007

TEMA: És estudiant de la... que es posa en contacte amb el 

síndic perquè va començar un màster a... i per determinats motius 

relacionats amb el nivell del curs, l’estudiant va deixar d’assistir-hi. 

Finalment, el centre que impartia el màster, en lloc de retornar a 

l’estudiant l’import del màster tal com ell sol·licitava, va accedir 

a deixar-lo matricular en un altre màster d’entre els d’una llista 

que li van facilitar. L’estudiant ha comprovat la relació de màsters 

oferta i no n’hi ha cap que s’adapti a les seves necessitats, ja 

sigui per preu, temps o no-pertinença al seu àmbit professional. 

En canvi, l’estudiant va comprovar que n’hi havia un altre no ofert 

que sí que s’adaptava a les seves necessitats, fet pel qual el va 

demanar, però li han respost verbalment que no és possible, tot i 

que hi ha places disponibles. Per aquest motiu, sol·licita l’ajut del 

síndic perquè se li permeti fer aquest curs, ja que creu que és una 

petició justa.

ACTUACIONS: El síndic, un cop rebuda la petició de l’estudiant, 

s’hi posa en contacte i li demana que li prepari un escrit perquè 

com a síndic pugui actuar davant....... Un cop el síndic rep aquest

continua en la pàgina següent
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1026- Verbal                                    -

escrit, es posa en contacte amb el director de...... per tractar el 

cas i aquest li respon que la institució ja ha ofert tota una relació de 

cursos a l’estudiant. Per tant, el síndic es posa en contacte amb 

l’estudiant per traslladar-li la informació anterior.
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DURANT L’ANY 2007

DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 03/01/2007
SORTIDA: 17/01/2007

1029- Verbal                                   +

TEMA: És estudiant de... que es posa en contacte amb el síndic 

perquè és testimoni a un judici a Cadis, i a la mateixa hora i dia 

té l’examen de......... Consulta al síndic si hi ha cap reglamentació 

que li permeti fer les dues coses, és a dir que demana que li ajornin 

la data de l’examen.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant i li respon 

que es posarà en contacte amb el professor per plantejar-li el cas. 

Per tant, el síndic comunica al professor la situació en què es 

troba l’estudiant i aquest li respon que ho comentarà amb la resta 

de professors i li donarà una resposta sobre la determinació que 

hagin pres. L’estudiant informa el síndic que ha rebut un correu 

electrònic del professor, en què li fa saber que s’ha reunit amb els 

altres professors i, com que han cregut que era un tema de força 

major, ho ha de parlar amb el cap d’estudis. El síndic acompanya 

l’estudiant a parlar amb el secretari acadèmic del centre, ja que el 

cap d’estudis no hi és, i en examinar la documentació aportada per 

l’estudiant, li diu que l’equip directiu acceptarà el que decideixin 

els professors; per tant, li ajornaran la data de l’examen.

Professora

ENTRADA: 05/01/2007
SORTIDA: 05/01/2007

1030-                                                   pc

TEMA: És professora del Departament de... i envia, per a 

coneixement del síndic, un comunicat que tramet a la secretària 

general i presidenta de la Junta Electoral, en què li demana si és legal 

que el dia de la votació dels claustrals per elegir representants al 

Consell de Govern a les taules de l’aula on voten els representants 

del PDI hi hagi fulls de propaganda d’una candidatura.

ACTUACIONS: El síndic rep, perquè en tingui coneixement, la 

petició que la professora envia a la secretària general de la UPC i 

tot seguit es posa en contacte amb aquesta per fer-li l’observació 

que és coneixedor que s’ha fet en altres ocasions, però que 

considera que no és elegant i que, per tant,  potser caldria 

refl exionar sobre aquests fets amb vista a la propera normativa 

d’eleccions. La secretària general li respon que ja s’han posat en 

contacte amb la professora per informar-la que no és il·legal, tot i 

que considera que no és elegant.

Investigador

ENTRADA: 10/01/2007
SORTIDA: 10/01/2007

1031-                                                   pc

TEMA: És investigador del Departament... i envia al síndic una 

còpia d’una comunicació que fa arribar al vicerector de Personal 

Acadèmic en relació amb la seva disponibilitat docent.

ACTUACIONS: El síndic rep la còpia, perquè en tingui coneixement, 

sobre la situació exposada.

Professor

ENTRADA: 11/01/2007
SORTIDA: 19/01/2007

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència a..., 

i exposa al síndic que ha fet hores de més durant el curs acadèmic 

2005-2006 i que no les hi volen pagar.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i es posa en 

contacte amb el director del Departament per parlar del cas, i aquest 

li comenta que intentarà resoldre’l comprant algun instrument que 

necessiti el professor, ja que el Departament no pot pagar sous. 

També parlen sobre el tema del delegat del Departament al centre. 

El síndic tracta el tema amb el director del..... per exposar-li els 

fets i aquest respon que parlarà amb el director del Departament 

per resoldre el cas, però el que vol que quedi clar és que el..... en

07

continua en la pàgina següent
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1032- Verbal                                   +

tot moment ha actuat bé. El síndic li respon que per descomptat. 

Per tant, els dos directors es reuneixen per donar una solució a la 

situació i fi nalment el síndic rep la confi rmació per part del director 

del.... que abonaran aquestes hores al professor.

Estudiant

ENTRADA: 15/01/2007
SORTIDA: 09/05/2007

1033- Correu electrònic                  -

TEMA: És estudiant de... que es posa en contacte amb el síndic 

per exposar-li la seva queixa respecte al professor..., tutor d’unes 

pràctiques en una empresa que ha dut a terme mitjançant el....

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i li aconsella que 

primerament parli amb el professor respecte a això. Posteriorment, 

el síndic fa unes consultes per esbrinar si el conveni es realitzava 

via conveni de cooperació educativa o via  Centre de Transferència 

de Tecnologia (CTT). Finalment l‘informen que el conveni estava 

subscrit via CTT. El síndic rep de part de l’estudiant la resposta 

que els ha tramès el professor i el síndic li suggereix que parli amb 

el cap d’estudis del centre, que és la persona que s’encarrega de 

les convalidacions i que si cal que ell parli amb el director, ho farà. 

Finalment, l’estudiant va convalidar els crèdits de lliure elecció 

amb una altra beca que va realitzar amb posterioritat al Servei 

d’Activitats Socials.

Estudiant

ENTRADA: 16/01/2007
SORTIDA: 16/01/2007

1034- Verbal                                if +

TEMA: És estudiant de...  i es posa en contacte amb el síndic 

perquè dilluns 15 tenia un examen fi nal i el professor no es va 

presentar. Només eren dos estudiants els que havien d’anar a 

l’examen i creu que el professor va pensar que no es presentarien. 

El van buscar i van anar a Secretaria i demanen consell al síndic 

sobre què han de fer.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant i aquest 

li aconsella que parli amb el cap d’estudis, el director o cap de 

secció i que li digui què li han proposat. L’estudiant parla amb 

el director del centre i li proposa que, com que el mateix dia de 

l’examen el professor va posar al web que fessin un treball, els 

aconsella que ho facin i que, un cop hagin aprovat, es tornin a 

posar en contacte amb ell per fer una acció respecte a aquest 

tema. Finalment, el síndic rep la trucada de l’estudiant per dir-li 

que tot ha anat molt bé.

Estudiant

ENTRADA: 18/01/2007
SORTIDA: 26/01/2007

1035- Verbal                                   +

TEMA: És estudiant del màster..., impartit a distància per la..., i exposa 

al síndic que planteja preguntes als professors i el termini de resposta 

és superior al que van anunciar, i fi ns i tot una de les preguntes que 

va plantejar no la hi han respost. Demana consell al síndic sobre què 

hi pot fer, ja que ha sol·licitat a la... que li retornin els diners que ha 

abonat i li han respost que ja ha passat el termini per fer-ho.

ACTUACIONS: L’estudiant exposa el cas al síndic i aquest li 

aconsella que parli amb el/la coordinador/a del màster per informar-

lo de la situació i intentar que millorin els temps de resposta, així 

com la seva inquietud perquè també millorin el seu nivell, ja que 

creu que, altrament, no té arguments sufi cients perquè li retornin 

els diners. El síndic rep la trucada de l’estudiant i l‘informa que 

va estar parlant amb la coordinadora i que es reuniran diversos 

professors amb el director del màster per manifestar-li la inquietud 

de l’estudiant. Finalment ofereixen a l’estudiant que de l’import 

total del màster hi ha 200 euros que s’han de destinar a despeses 

d’administració, però la resta la hi compensaran si es matricula en 

un altre màster de.......  



43

DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 22/01/2007
SORTIDA: 22/01/2007

1036-                                                   pc

TEMA: És estudiant de la... que envia, per a coneixement del 

síndic, un correu electrònic que tramet a un tècnic de l’ATIC en 

què els comunica que porten una setmana amb el servidor de 

correu electrònic estudiant.upc.edu espatllat i, per tant, sol·licita 

que li sigui redirigit a una altra adreça temporalment fi ns que es 

resolgui.

ACTUACIONS: El síndic rep un correu electrònic d’un estudiant, 

perquè en tingui coneixement, en què exposa la situació descrita. 

No obstant això, el síndic se’n preocupa i es posa en contacte 

amb UPCnet per assabentar-se de l’abast de la situació descrita 

i l’informen que fan tot el possible per resoldre el problema, en el 

qual ja estan treballant. El síndic, un cop rep la notícia que el servei 

s’ha restablert, ho comunica a l’estudiant afectat.

Professor

ENTRADA: 22/01/2007

SORTIDA: 01/02/2007

1037-Correu elec.         derivat VPA+

TEMA: És un professor del Departament... que es posa en contacte 

amb el síndic perquè li han denegat un quinquenni docent per 

males enquestes dels estudiants.

ACTUACIONS: El síndic atén el professor i, un cop exposada la seva 

situació, li aconsella que, com que està en període d’al·legacions, 

que prepari bé el document per presentar-les i li recomana que 

ho comenti amb el vicerector de Personal Acadèmic. Finalment, 

el síndic rep la comunicació per part del professor que li han 

concedit el quinquenni docent.

Defensor UA

ENTRADA: 22/01/2007
SORTIDA: 19/03/2007

1038-Correu electrònic                   +

TEMA: És el defensor universitari de la Universitat d’Alacant i es 

posa en contacte amb el síndic perquè hi ha una estudianta que 

estava a la llista d’espera per fer els estudis d’arquitectura a la 

Universitat d’Alacant, fet pel qual va decidir matricular-se d’aquests 

estudis a la Universitat Politècnica de Catalunya. Transcorreguts 

tres dies després de realitzar la matrícula, la van admetre a la 

Universitat d’Alacant. Per aquest motiu va demanar  a la UPC 

la devolució de les taxes, però li han dit que no correspon. Per 

aquest motiu, sol·licita la col·laboració del síndic per resoldre la 

situació descrita.

ACTUACIONS: El síndic, un cop rebuda la petició d’actuació 

del defensor universitari de la Universitat d’Alacant, es posa en 

contacte amb el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat per 

informar-los del cas i des del Servei li comenten que no en tenen 

coneixement; per tant el síndic torna a posar-se en contacte amb 

el defensor universitari per demanar-li més informació respecte a 

quin tipus de preinscripció va fer l’estudianta. Un cop el síndic rep 

aquesta informació la transmet al Servei de Gestió Acadèmica, 

on li comenten que revisaran el cas. Transcorregut un temps, 

el síndic rep una comunicació del Servei de Gestió Acadèmica 

en què li fan saber que, després de tractar el cas amb l’Ofi cina 

de Preinscripció, han decidit accedir a la petició de l’estudianta, 

informació que el síndic trasllada al defensor universitari.

Investigador

ENTRADA: 22/01/2007
SORTIDA: 23/01/2007

TEMA: És un investigador del Departament... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè fa tres mesos que va passar una 

llista de factures a la... de la UPC, en què les classifi cava entre 

despeses directes i indirectes, i aquesta llista havia de ser revisada 

pel... perquè hi donés el vistiplau. A dia d’avui, informa al síndic que 

el... encara no ha donat la seva opinió sobre aquesta llista, motiu 

pel qual sol·licita la col·laboració del síndic perquè ho realitzin.

continua en la pàgina següent
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1039- Verbal                                   +

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’investigador i tot 

seguit es posa en contacte amb Gerència per assabentar-se de 

les accions que s’han fer respecte a això. El síndic rep com a 

resposta que la gerenta ja va parlar amb l’investigador a fi nals del 

mes d’octubre per aclarir-li que totes les factures corresponien a 

despeses directes, però que, això no obstant, la gerenta tornaria 

a trucar a l’investigador per reiterar-l’hi.

Familiar estudiant

ENTRADA: 23/01/2007
SORTIDA: 23/01/2007

1040- Verbal                                   if

TEMA: És la mare d’un estudiant de... que fa quatre anys va iniciar 

els estudis de... i no va superar la fase selectiva. Per aquest motiu 

va iniciar els estudis de..., en els quals porta dos anys i ara té dues 

assignatures compensables i dues de suspeses. D’una de les 

assignatures suspeses ha tret un 3 a l’examen fi nal, tot i que no 

és la nota global, i de l’altra assignatura suspesa no sap quina ha 

estat la nota. Demana consell al síndic sobre què pot fer respecte 

a això el seu fi ll, ja que està molt desmoralitzat.

ACTUACIONS: El síndic rep la trucada de la mare d’un estudiant 

per demanar consell sobre la situació descrita i el síndic li aconsella 

que el seu fi ll demani revisió de l’examen en què ha tret una nota 

de 3 i li explica com és el procés per fer-ho.

Estudiant

ENTRADA: 23/01/2007
SORTIDA: 23/01/2007

1041- Verbal                                   if

TEMA: És estudiant de... que es posa en contacte amb el síndic 

perquè ha tingut un problema amb la nota d’un examen de 

l’assignatura de..., ja que el professor li ha dit que li ha baixat 1 

punt per mala lletra.

ACTUACIONS: El síndic atén la consulta de l’estudiant i li aconsella 

que, si vol, pot demanar una revisió d’examen.

Investigador

ENTRADA: 23/01/2007
SORTIDA: 23/01/2007

1042-                                                     pc

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, per 

a coneixement del síndic, còpia d’un missatge que tramet al 

Vicerectorat de..., en relació amb el pagament d’un material.

ACTUACIONS: El síndic rep còpia, perquè en tingui coneixement, 

sobre la situació exposada.

PAS

ENTRADA: 29/01/2007
SORTIDA: 29/01/2007

1043- Correu electrònic                 if

TEMA: És PAS de l’Escola... i treballa al Servei de.... Es posa en 

contacte amb el síndic per plantejar-li unes preguntes que li han 

fet arribar uns professors del seu centre, per tal que els assessori 

sobre les actuacions que poden fer, concretament:

Pot un professor prohibir l’ús del portàtil a la seva 1. 

classe?

Pot un professor fer fora de l’aula un estudiant per motius 2. 

justifi cats?

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de la PAS i, a més de donar-

li la seva opinió personal sobre les dues consultes plantejades, 

l’adreça al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat.

Estudiants

ENTRADA: 29/01/2007

SORTIDA: 10/04/2007

TEMA: Són sis estudiants de la... que es posen en contacte amb 

el síndic per manifestar-li el seu desacord respecte de les actituds 

d’un professor de la seva... envers els estudiants.

ACTUACIONS: El síndic rep la queixa dels estudiants i tot seguit 

convoca una reunió entre els estudiants i el vicerector de Docència 

i Estudiantat per tractar el cas. Durant la reunió el vicerector es 

compromet a consultar l’Assessoria Jurídica de la Universitat sobre 

quines proves de les que mencionen els estudiants tindrien validesa 

jurídica. El vicerector de Docència i Estudiantat es reuneix amb el

continua en la pàgina següent
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1044- Verbal                                         

rector per exposar-li els fets i el rector respon que mantindrà una 

reunió amb la direcció del centre. El síndic és convocat a una reunió 

entre el vicerector de Docència i Estudiantat, el vicerector de Personal 

Acadèmic i dos membres de l’Assessoria Jurídica de la Universitat 

i decideixen que nomenaran una persona que prepari al rector un 

informe de la situació i, en funció del seu resultat, es procedirà o 

no a fer un expedient al professor. Transcorreguts uns dies, el 

síndic facilita al vicerector de Docència i Estudiantat una adreça 

de contacte dels estudiants perquè els informin de quins passos 

han de fer. El síndic rep al cap d’un temps la visita d’un estudiant 

que porta 120 signatures contra el professor i el síndic l‘informa 

que les presenti davant el vicerector de Docència i Estudiantat. 

Transcorregut un temps i després de diverses reunions mantingudes 

amb els vicerectors anteriors, el síndic rep la confi rmació per part del 

vicerector de Personal Acadèmic que l’informe que va fer l’instructor 

del cas presenta prou dades per fer un expedient al professor i que 

procediran a buscar un jutge instructor de l’expedient. Finalment, el 

síndic rep una comunicació del vicerector de Personal que ja han 

nomenat un jutge instructor de l’expedient.

Investigador

ENTRADA: 02/02/2007
SORTIDA: 02/02/2007

1045-                                                     pc

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, per 

a coneixement del síndic, la còpia d’un missatge que tramet al 

secretari del seu Departament, en què li demana que li lliuri una 

sèrie d’informació.

ACTUACIONS: El síndic rep una còpia, perquè en tingui 

coneixement, sobre la situació exposada.

Estudiant

ENTRADA: 02/02/2007
SORTIDA: 07/02/2007

1046- Verbal                                   +

TEMA: És estudiant de... i exposa al síndic que el desvincularan dels 

estudis per aplicació del paràmetre alfa. Durant el quadrimestre de 

primavera de l’any acadèmic 2004-2005 va iniciar els estudis de 

segon cicle, els quals compaginava amb una feina. Abans de les 

festes de Nadal del 2005, per una sèrie de circumstàncies va caure 

en un estat depressiu, per la qual cosa va necessitar tractament 

mèdic. Per aquest fet, el seu rendiment durant el curs 2005-2006 va 

ser pèssim. El mes de juny de 2006 va parlar amb el cap d’estudis 

de la seva situació i la comissió li va atorgar un quadrimestre 

més. Aquest quadrimestre ha posat tots els seus mitjans per tirar 

endavant els estudis, incloent-hi una reducció de la jornada laboral, 

però els resultats no han estat els que esperava. Per aquest motiu, 

actualment li estan aplicant el criteri de permanència, ja que acumula 

la tercera “alfa” i incompleix la fase selectiva de segon cicle. Sol·licita 

del síndic si la Universitat podria entendre la seva situació i permetre-

li una última oportunitat per aconseguir fi nalitzar els estudis.

ACTUACIONS: El síndic atén la petició de l’estudiant i li comenta 

que en parlarà amb el cap d’estudis de l’escola. Finalment, 

l’estudiant demana un trasllat d’expedient per continuar els seus 

estudis en un altre centre.

Investigador

ENTRADA: 05/02/2007

SORTIDA: 05/02/2007

1047-                                                     pc

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, perquè en tingui 

coneixement el síndic, una còpia d’un missatge que tramet al Servei de 

Manteniment de..., relacionat amb un informe de manteniment.

ACTUACIONS: El síndic rep una còpia, perquè en tingui 

coneixement, sobre la situació exposada.
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Familiar estudiant

ENTRADA: 06/02/2007
SORTIDA: 12/02/2007

1048- Verbal                                   +

TEMA: És pare d’un estudiant de... que es posa en contacte 

amb el síndic perquè el seu fi ll no ha superat la fase selectiva. 

Havia iniciat els estudis a la Universitat de Girona i va demanar 

el trasllat d’expedient. Comunica al síndic que les notes de les 

assignatures que havia superat a la Universitat de Girona no les hi 

han mantingut i li han posat un 5. Té dues notes compensables i 

no ha superat els 15 crèdits que marca la fase selectiva. Per tot el 

que ha exposat, creu que la Comissió d’Avaluació Curricular, en 

no constar al seu expedient les notes originals d’origen, no ho ha 

tingut en compte i no li han permès continuar, motiu pel qual el 

desvinculen. Demana el consell del síndic sobre què s’hi pot fer.

ACTUACIONS: El síndic, un cop rep la petició per part del pare 

de l’estudiant, es posa en contacte amb el Servei de Gestió 

Acadèmica de la Universitat perquè li confi rmin que les notes de 

l’expedient acadèmic que provenien de la Universitat de Girona 

estan puntuades amb un 5 i no amb la nota d’origen i així li ho 

reiteren. Per aquest motiu, el síndic es posa en contacte amb el 

cap d’estudis del centre i aquest li respon que han declarat apte 

l’estudiant perquè creien que l’ordinador havia tingut en compte 

la nota d’origen i no ho havia fet, i que està localitzant l’estudiant 

per comunicar-li la notícia.

Estudianta

ENTRADA: 07/02/2007
SORTIDA: 07/02/2007

1049- Verbal                                   if

TEMA: És estudianta de... que el proper curs vol demanar el 

trasllat d’expedient a la Universitat Politècnica de Madrid i vol 

que el síndic li confi rmi si, a causa del trasllat d’expedient, les 

assignatures que al seu expedient són compensables passen 

automàticament a ser suspeses.

ACTUACIONS: El síndic, un cop rep la consulta de l’estudianta, 

li confi rma que les assignatures que surten compensades al seu 

expedient passarien a ser suspeses si es demana un trasllat 

d’expedient.

Estudiant

ENTRADA: 08/02/2007
SORTIDA: 09/02/2007

1050- Verbal                                   +

TEMA: És estudiant de la... que es posa en contacte amb el síndic 

perquè no ha superat la fase selectiva, tot i haver obtingut un 

quadrimestre de gràcia, per problemes de salut. Demana al síndic 

si, tenint en compte les circumstàncies que esmenta en la seva 

petició, se li pot atorgar un quadrimestre de gràcia més.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant i tracta el cas 

amb el vicerector de Docència i Estudiantat i amb el cap d’estudis 

del centre, els quals decideixen atorgar una nova oportunitat a 

l’estudiant ateses les circumstàncies que esmenta l’estudiant.

Professor

ENTRADA: 08/02/2007
SORTIDA: 19/06/2007

TEMA: És un professor del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic per manifestar-li la seva disconformitat 

davant l’actuació de la Comissió d’Avaluació Curricular de..., ja 

que han aprovat estudiants de la seva assignatura amb un 0 de 

nota, fi ns i tot un estudiant que tenia un no presentat.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i posteriorment 

es posa en contacte amb el vicerector de Docència i Estudiantat 

i amb el cap del Servei de Gestió Acadèmica per establir una 

reunió i parlar del cas. El dia que es reuneixen el vicerector informa 

que ha enviat un ofi ci a....., en què li demana una justifi cació 

acadèmica del perquè de l’aprovat dels estudiants amb nota 0 o 

NP. El síndic, transcorreguts uns dies, envia al vicerector i al cap 

del Servei unes refl exions sobre els fets. El vicerector de Docència 
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1051- I 2/07                                    -

informa el síndic que es va reunir amb......, que li va confi rmar que 

no faria cap informe sobre el cas. Passat un temps, el síndic es 

posa en contacte amb el vicerector per consultar-li quina resposta 

pensen donar al professor i aquest respon que no ho faran perquè 

les respostes de l’Assessoria Jurídica i de Gestió Acadèmica són 

divergents. Finalment el síndic redacta l’Informe 2/07, que adreça 

al vicerector de Docència i Estudiants i a les persones adients.

DEMANO: 

Que estudieu a fons el problema d’aprovar estudiants amb notes 0,0 o inferiors a xx i no presentats a la darrera 

convocatòria i que es defi neixi amb tota claredat un llindar xx per sota del qual la Comissió d’Avaluació Curricular 

no pugui actuar, o que si el problema existent és tan greu, que ho faci però que expliqui les raons i en redacti una 

acta, que serà tramesa de manera immediata al rector perquè obri un procés d’informació que pugui acabar, si 

escau, en la incoació d’un expedient a qui correspongui.

Professor

ENTRADA: 08/02/2007
SORTIDA: 08/02/2007

1052- Verbal                                   if

TEMA: És un professor del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè des del Servei de... li han denegat 

un complement autonòmic perquè ja té reconeguts 6 períodes. 

Demana consell al síndic sobre com pot actuar.

ACTUACIONS: El síndic atén el professor i li aconsella que exposi la 

seva situació al vicerector de Personal Acadèmic o al comissionat 

per a la Planifi cació i l’Avaluació, que l’assessoraran.

Doctorand

ENTRADA: 09/02/2007
SORTIDA: 09/02/2007

1053- Verbal                                   if

TEMA: És estudiant de doctorat del Departament..., que es posa 

en contacte amb el síndic per consultar-li algunes qüestions sobre 

el càlcul de la nota mitjana i el valor 1-2-3-4.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant de doctorat 

i li explica com s’efectua exactament el càlcul de l’expedient, 

perquè l’estudiant ho calculava erròniament. L’estudiant queda 

conforme amb l’explicació, perquè al síndic li dóna el mateix 

resultat que li proporcionava el centre.

Estudiant

ENTRADA: 09/02/2007
SORTIDA: 09/02/2007

1054- Verbal                                if +

TEMA: És estudiant de... que va presentar una sol·licitud al rector 

al mes de juliol i encara no n’ha rebut resposta. Demana l’ajut del 

síndic perquè la hi donin.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant i tot seguit 

es posa en contacte amb el Servei de Gestió Acadèmica per 

transmetre la inquietud de l’estudiant. Des del Servei l’informen 

que quan enviïn l’escrit de resposta a l’estudiant també n’hi 

enviaran a la Sindicatura una còpia perquè en tingui coneixement. 

Transcorregut un temps, el síndic rep una còpia de l’escrit de 

resposta a la sol·licitud presentada per l’estudiant.

Extern

ENTRADA: 12/02/2007
SORTIDA: 29/10/2007

TEMA: És doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya i es 

posa en contacte amb el síndic perquè, amb data 18 de setembre, 

va presentar una sol·licitud al registre de l’..., en relació amb 

l’homologació del seu títol d’arquitecte, i a data d’avui, encara no 

n’ha rebut resposta. Per aquest motiu, demana l’ajut del síndic.

ACTUACIONS: El síndic es reuneix amb el doctor per la UPC i li 

exposa la situació. El síndic es posa en contacte amb el director 

del centre i amb el vicerector de Docència i Estudiantat per parlar 

del cas. Transcorreguts uns dies, el síndic es reuneix amb el 

vicerector i amb el cap del Servei de Gestió Acadèmica i decideixen
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1055- Verbal                                    -

que sigui el síndic el qui es reuneixi amb el director de... perquè 

hi ha coses sobre aquest cas que s’han de resoldre a escala de 

centre docent. El síndic es reuneix amb el director, que l’informa 

que estan fent gestions, que creu que se li haurien de fer algunes 

convalidacions i que està parlant d’aquest cas amb els professors 

i amb el cap d’estudis. Transcorregut un temps, el síndic rep la 

visita del doctor per ensenyar-li la resposta que li ha tramès el 

Vicerectorat de Docència i Estudiantat a la seva sol·licitud, en 

què li comuniquen que el Rectorat considera que s’ha de fer una 

revisió de les convalidacions que li van ser concedides. Per aquest 

motiu, el síndic parla novament amb el director i aquest li respon 

que està demanant als departaments una nova decisió sobre la 

base de l’escrit del vicerector. Transcorregut un temps, el síndic 

es reuneix amb el director i aquest li comenta que es pot donar 

el cas per tancat i amb resultat negatiu perquè no li faran noves 

convalidacions; també li fa saber que el doctor.... ja és coneixedor 

del resultat però que, no obstant això, l’hi comunicarà per escrit.

Professora

ENTRADA: 13/02/2007
SORTIDA: 13/02/2007

1056- Verbal                                   if

TEMA: És una professora associada a temps parcial a l’... que 

es posa en contacte amb el síndic perquè es va presentar a 

una plaça de professor associat a temps parcial, corresponent 

al Departament de..., i com a conseqüència del resultat de la 

convocatòria, ha presentat una reclamació al rector. Tan sols vol 

exposar el tema al síndic i fer-lo coneixedor de la situació.

ACTUACIONS: El síndic rep la visita de la professora, que li 

ensenya una còpia de la reclamació que ha presentat al rector. El 

síndic li aconsella que presenti, com a informació complementària 

a la documentació de reclamació, una còpia del perfi l de la plaça 

convocada per poder comparar millor la informació.

Investigador

ENTRADA: 13/02/2007
SORTIDA: 13/02/2007

1057-                                                     pc

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, per a 

coneixement del síndic, una còpia d’un missatge que tramet al..., 

relacionat amb la justifi cació d’unes despeses indirectes.

ACTUACIONS: El síndic rep la còpia, perquè en tingui coneixement, 

sobre la situació exposada.

Investigador

ENTRADA: 13/02/2007
SORTIDA: 13/02/2007

1058-                                                     pc

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, per a 

coneixement del síndic, una còpia d’un missatge que tramet a 

l’empresa......, en relació amb la llicència de franc d’un dels seus 

productes.

ACTUACIONS: El síndic rep la còpia, perquè en tingui coneixement, 

sobre la situació exposada.

Investigador

ENTRADA: 15/02/2007
SORTIDA: 15/02/2007

1059-                                                     pc

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, per a 

coneixement del síndic, una còpia d’un missatge que tramet al 

director del Departament, en què li planteja una sèrie de qüestions 

relacionades amb les instal·lacions d’un nou espai.

ACTUACIONS: El síndic rep la còpia, perquè en tingui coneixement, 

sobre la situació exposada.
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PAS

ENTRADA: 15/02/2007
SORTIDA: 22/02/2007

1060- Verbal                                    -

TEMA: És PAS laboral de l’... que envia un escrit al síndic en què 

li exposa que s’han eliminat els nivells en el perfi l de lloc de treball 

Responsable de serveis de recepció, per part de sentències 

judicials de diferents jutjats. Com a conseqüència d’aquest 

fet, demana al síndic que... de la UPC reconsideri la situació 

creada i implanti els mecanismes per atorgar un complement 

que mantingui la diferenciació, amb arguments de compliment 

d’objectius, encàrrec especial o qualsevol altre concepte que no 

sigui contradictori amb la llei.

ACTUACIONS: El síndic rep l’escrit del PAS i es posa en contacte 

amb la gerenta i amb el vicegerent de Personal i Desenvolupament 

Organitzatiu i aquest exposa al síndic que no hi ha res a fer perquè 

la sentència judicial és molt clara, ja que si es paga un complement 

a uns automàticament s’haurà de pagar també als altres. El síndic 

es reuneix al cap d’uns dies amb la persona que li va presentar 

la petició i amb el cap dels Serveis Administratius i de Suport de 

l’Escola per informar-los sobre la impossibilitat de modifi cació, 

tot i que els fa saber que quan fi nalitzi el procés de perfi ls hi ha 

intenció de revisar quines situacions anòmales s’han produït i la 

seva en serà una. 

Professora

ENTRADA: 15/02/2007
SORTIDA: 15/02/2007

1061- Verbal                                   if

TEMA: És una professora del Departament... que es posa en 

contacte amb el síndic per consultar-li si és obligatori redactar 

els enunciats de les pràctiques de curs en castellà per a una 

assignatura de tercer curs.

ACTUACIONS: El síndic atén la consulta de la professora i li 

aconsella que parli amb el vicerector de Docència i Estudiantat, 

que és qui té les competències sobre el tema. 

PAS

ENTRADA: 19/02/2007
SORTIDA: 19/02/2007

1062-                                                   pc

TEMA: És PAS de l’... que envia, per a coneixement del síndic, 

una còpia d’un escrit que ha tramès al rector, en relació amb la 

sol·licitud d’equiparació del perfi l del lloc de treball que ocupa 

de......, al de les altres places de.......

ACTUACIONS: El síndic rep, perquè en tingui coneixement, la 

còpia de l’escrit anterior i es posa en contacte amb la cap del Servei 

de Desenvolupament Administratiu per parlar del cas i aquesta li 

respon que recentment s’han celebrat eleccions de director i en va 

sortir elegit un altre que no sap si mantindrà la mateixa estructura 

organitzativa; per tant, el tema es podria resoldre sol. Passat un 

temps, en un acord en què s’aproven unes revisions de PAS-F i 

PAS-L queda modifi cada la plaça d’aquest PAS.

PAS

ENTRADA: 19/02/2007
SORTIDA: 01/03/2007

TEMA: És PAS de l’... i es posa en contacte amb el síndic perquè 

l’any 2003 va superar l’oposició de funcionària a l’escala auxiliar 

administrativa. Però ella continua ocupant una plaça com a interina 

de l’escala B, motiu pel qual rep un escrit de l’Àrea de Personal, 

en què li notifi quen l’estat d’excedència. Ara es troba que han 

sortit oposicions de promoció interna a l’escala administrativa i 

ella no s’hi pot presentar perquè no li consideren que tingui dos 

anys d’antiguitat de l’escala anterior. Per aquest motiu, demana 

al síndic que es consideri el seu cas amb l’excepcionalitat que es 

mereix.

ACTUACIONS: El síndic rep l’escrit de la PAS i un cop estudiat 

el seu cas es posa en contacte amb el vicegerent de Personal 

continua en la pàgina següent
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1063- Verbal                                    -

i Desenvolupament Organitzatiu per tractar de buscar-hi una 

solució i queden que el vicegerent prepararà per al síndic una 

proposta viable. Transcorreguts uns dies el síndic rep la proposta 

del vicegerent que diu que proposaran a la PAS que es presenti a 

les oposicions lliures de l’escala de gestió (B) que es convocaran 

properament.

Ofi ci

ENTRADA: 21/02/2007
SORTIDA: 21/02/2007

1064- I 1/07

TEMA: El síndic redacta un informe d’ofi ci que fa arribar a... de la..., 

en relació als membres de la Comissió d’Avaluació Curricular.

ACTUACIONS: El síndic redacta l’Informe 1/07 i el fa arribar a les 

persones adients.

PETICIÓ:

Que activeu els mecanismes necessaris perquè la Comissió d’Avaluació Curricular de la fase selectiva de la vostra 

Facultat estigui constituïda també per estudiants, tal com ho regula la Normativa acadèmica general de la nostra 

universitat. 

Estudiant

ENTRADA: 21/02/2007
SORTIDA: 08/03/2007

1065-Verbal                                    +

TEMA: És estudiant de l’... que es posa en contacte amb el síndic 

per sol·licitar la seva presència a la Comissió d’Avaluació Curricular 

Extraordinària que ha de convocar el director de l’Escola, com a 

conseqüència de la modifi cació de la nota de l’assignatura.......

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i li respon que creu que 

la seva presència a la Comissió podria ser més contraproduent 

que positiva, però l’estudiant insisteix que vol que hi assisteixi. 

Per aquest motiu, el síndic es posa en contacte amb el director 

del centre per transmetre-li la petició de l’estudiant i contrastar 

opinions sobre la idoneïtat de la seva presència. El director li 

respon que consultarà al president i a un altre dels membres de 

la comissió el seu parer sobre la presència del síndic i n’hi donarà 

una resposta. Transcorreguts uns dies, el síndic rep la comunicació 

del director que el tema s’ha resolt favorablement a l’estudiant 

perquè el professor de l’assignatura va demanar al director si el 

fet de posar un 4 a l’estudiant evitaria que la Comissió d’Avaluació 

Curricular s’hagués de reunir de manera extraordinària i el director 

li va respondre que provarien de modifi car-ho al programa SIGMA, 

i així va ser. Per tant, van posar una qualifi cació de 4 a l’estudiant 

i es va resoldre el cas.

Investigador

ENTRADA: 21/02/2007
SORTIDA: 21/02/2007

1066-                                                     pc

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, per a 

coneixement del síndic, una còpia d’un missatge que tramet a la 

cap del..., en relació amb la resolució presa pel Consell de Govern 

de la UPC sobre el Programa d’estabilització del PDI.

ACTUACIONS: El síndic rep la còpia, perquè en tingui coneixement, 

sobre la situació exposada.

Estudiant

ENTRADA: 22/02/2007
SORTIDA: 22/02/2007

1067- Correu elec.    Derivat al CEIB

TEMA: És estudiant de... que es posa en contacte amb el síndic 

per manifestar-li la situació en què ell i més estudiants s’han trobat 

durant el procés de matrícula del quadrimestre de primavera de...

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant i tot seguit 

es posa en contacte amb el director de....., que li diu que li adreci 

l’estudiant per atendre’l personalment. El síndic així ho fa i al cap 

de pocs dies rep una còpia de la contesta que el director dóna a 

l’estudiant com a resposta a la seva inquietud.
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Estudiant

ENTRADA: 26/02/2007
SORTIDA: 26/02/2007

1068- Correu electrònic                  -

TEMA: És estudiant de l’..., concretament dels estudis... 

semipresencials, i es posa en contacte amb el síndic perquè a 

les assignatures que matricula per segon o més cops li cobren 

novament els costos relatius a material docent, i com que 

considera que ja els va abonar el primer cop, demana que la 

Universitat els els reemborsi.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant i li envia 

un acord del Consell Social en què s’aproven els preus públics 

perquè l’estudiant comprovi la normativa que li han aplicat.

Professors

ENTRADA: 27/02/2007
SORTIDA: 25/05/2007

1069- C 1/07                                   +

TEMA: Són dos professors del Departament de... que demanen al 

síndic que analitzi si s’ha produït una discriminació en excloure dels 

tribunals per cobrir places de col·laboradors, associats, lectors i 

ajudants tots els professors que han signat un document de canvi 

de Departament, mentre no es resolgui el canvi d’adscripció que 

han demanat. Si es produís aquesta discriminació, demanen que 

es proposin les accions que es considerin convenients.

ACTUACIONS: El síndic rep la queixa dels professors i un cop 

estudiat el cas, es posa en contacte amb la cap de l’Assessoria 

Jurídica per parlar sobre els fets descrits pels professors. També 

es posa en contacte amb el president de la CSAPDIU per 

demanar la composició de les diferents comissions proposades 

pel Departament de... des d’una determinada data i també 

consulta a un dels advocats de la Universitat si un departament 

pot limitar que uns determinats professors formin part de tribunals 

i aquest li respon que no ho poden fer. Amb tota la informació de 

què disposa, el síndic es reuneix amb el director del Departament, 

en parlen i el director li diu que el que ell volia manifestar amb 

les declaracions de la Junta del Departament del dia.... era el fet 

d’escollir les persones més idònies. Finalment el síndic redacta el 

Comunicat 1/07, que adreça al director del Departament i a les 

persones adients

DEMANO: 

Que el professor....., director del Departament....., a la propera reunió de la Junta de l’esmentat departament 

esclareixi el seu pensament tal com manifestà a aquest síndic.

I alhora 

RECOMANO: 

Que l’actuació de la Junta del Departament...... torni a ser la que sempre havia estat mentre no estigui resolta la 

petició d’aquests professors que han sol·licitat un canvi de Departament.

Estudiant

ENTRADA: 27/02/2007
SORTIDA: 27/02/2007

1070- Verbal                                   if

TEMA: És estudiant de... que es posa en contacte amb el síndic 

perquè és monitor de lleure i no li reconeixen aquesta activitat com 

a crèdits de lliure elecció.

ACTUACIONS: El síndic rep la visita de l’estudiant i un cop 

li exposa la situació, el síndic li diu que a la normativa no està 

recollida aquesta opció i que, per tant, l’únic que pot fer és 

presentar una sol·licitud al vicerector de Docència i Estudiantat 

argumentant que seria interessant incloure aquesta activitat dins 

el conjunt d’opcions que poden convalidar-se com a crèdits de 

lliure elecció.
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Investigador

ENTRADA: 01/03/2007
SORTIDA: 01/03/2007

1071-                                                     pc

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, per a 

coneixement del síndic, una còpia d’un missatge que tramet al 

Rectorat, en què sol·licita que abans de mantenir l’entrevista amb 

el rector, pugui disposar d’una sèrie d’informació que demana en 

dues sol·licituds.

ACTUACIONS: El síndic rep la còpia, perquè en tingui coneixement, 

sobre la situació exposada.

Investigadora

ENTRADA: 06/03/2007
SORTIDA: 13/03/2007

1072- Verbal                                   if

TEMA: És una investigadora del Departament de... que es posa 

en contacte amb el síndic per exposar-li la situació en què es troba 

relativa a la denegació a la seva sol·licitud d’estabilització.

ACTUACIONS: El síndic rep la visita de la investigadora i li exposa 

la seva situació. El síndic li recomana que prepari un recurs al 

rector i s’ofereix a revisar-l’hi prèviament. La investigadora així 

ho fa, tramet al síndic l’esborrany de recurs que ha preparat per 

enviar al rector i el síndic li fa algunes observacions perquè la 

investigadora faci el cas que consideri oportú.

Estudiant

ENTRADA: 09/03/2007
SORTIDA: 09/03/2007

1073- Verbal                                 if+

TEMA: És estudiant de l’... que es posa en contacte amb el síndic 

per informar-lo que no està d’acord amb la qualifi cació fi nal de 

l’assignatura..., ja que considera que el professor ha vulnerat la 

normativa de la Universitat. Per aquest motiu, demana al síndic 

que l’informi si la forma d’avaluació d’aquest professor és correcta 

i s’ajusta a la normativa de la UPC i, en cas que no sigui així, li 

agradaria saber quin és el procediment que hauria de seguir per 

obtenir la nota que surt estrictament d’aplicar els percentatges.

ACTUACIONS: El síndic atén la petició de l’estudiant i li suggereix 

que presenti un escrit al cap d’estudis de la seva escola, el qual 

s’ofereix a revisar-l’hi prèviament. El síndic rep la proposta de 

l’escrit que l’estudiant ha preparat per al cap d’estudis i li fa alguns 

suggeriments. Transcorregut un temps, el síndic rep la confi rmació 

per part del cap d’estudis que l’estudiant fi nalment ha obtingut la 

nota que demanava.

Cap d’estudis

ENTRADA: 09/03/2007
SORTIDA: 09/03/2007

1074- Verbal                                   if

TEMA: És cap d’estudis de la... i es posa en contacte amb el 

síndic per consultar-li quina resposta s’ha de donar davant la 

situació següent:

Una professora que imparteix docència a la... li ha preguntat que 

quan es fa una entrevista a estudiants que pugui implicar efectes 

sobre la nota, si cal que la conversa estigui enregistrada per si hi 

ha una reclamació posterior per part de l’estudiant.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del cap d’estudis i 

li aconsella que parli amb la cap de l’Assessoria Jurídica de la 

Universitat, que és la persona que li pot donar la resposta més 

adequada.

Estudiant

ENTRADA: 12/03/2007
SORTIDA: 12/03/2007

1075- Correu electrònic                  +

TEMA: És estudiant de l’... que exposa al síndic un problema que 

ha tingut amb la matriculació d’una assignatura.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i atès que només li faltaria 

aquesta assignatura corresponent a la fase selectiva per matricular-

se i atesos els perjudicis que això podria implicar a l’estudiant en 

ser de fora de Barcelona, el síndic es posa en contacte amb el cap 

d’estudis del centre i, en exposar-li els fets, decideixen deixar que 

es matriculi. El síndic comunica la notícia a l’estudiant.
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Professor

ENTRADA: 13/03/2007
SORTIDA: 15/03/2007

1076- Verbal                                   if

TEMA: És un professor del Departament... que es posa en 

contacte amb el síndic per demanar-li la seva opinió sobre uns 

fets que li exposa, relacionats amb la convocatòria de tres places 

de professor col·laborador, i que bàsicament se centren en 

les pressions que ha rebut perquè no es presenti a les places 

esmentades. El preocupa que els posicionaments d’aquestes 

persones al fi nal es refl ecteixin en els tribunals de comissions de 

concursos i que no es respectin els principis d’igualtat i mèrit.   

ACTUACIONS: El síndic rep la visita del professor i parlen del tema. 

El professor tan sols li demana consell sobre la seva presentació 

o no a una plaça i el síndic li aconsella que ho faci, que la prepari 

molt bé i que és el consell que li donaria al seu fi ll si li expliqués la 

situació que ell exposa i li demanés consell.

Professor

ENTRADA: 21/03/2007

SORTIDA: 22/03/2007

1077- Correu electrònic                 if

TEMA: És professor del Departament de... i es posa en contacte 

amb el síndic per consultar-li si les assignatures avaluades amb 

nota compresa entre 4,0 i 4,9 cal tornar a matricular-les.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del professor i li respon 

fent referència a l’article 2.3.2, “Matrícula d’un nou curs”, de la 

Normativa acadèmica general de la Universitat.

Investigador

ENTRADA: 21/03/2007
SORTIDA: 07/05/2007

1078- Correu electrònic                  -

TEMA: És un investigador del Departament... que envia, per 

a coneixement del síndic, una còpia d’un missatge que tramet 

al vicerector..., relacionat amb el fet que, segons un alt càrrec 

del MEC, li confi rma que la decisió de considerar determinats 

elements que ell detalla a l’escrit com a despeses directes o 

indirectes, relacionades amb el projecte, és del Rectorat.

ACTUACIONS: El síndic, tot i que el cas se li presenta perquè 

en tingui coneixement, es posa en contacte amb l’investigador 

per parlar del tema, així com amb la cap d’Administració del 

Centre de Transferència de Tecnologia i el vicerector de Recerca i 

Investigació. Després de moltes gestions, el vicerector de Recerca 

i Investigació autoritza una despesa de fi ns a 3.000 euros.

Professor

ENTRADA: 26/03/2007
SORTIDA: 26/03/2007

1079- Correu electrònic                  +

TEMA: És un professor del Departament de... que demana 

la intervenció del síndic per resoldre el seu canvi d’adscripció 

orgànica, ja que des de l’1 de setembre de 2005 va canviar 

d’adscripció orgànica i funcional i, tot i les seves reiterades 

peticions perquè se li regularitzi administrativament la situació, no 

ho ha aconseguit.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i automàticament 

es posa en contacte amb el Servei de Personal, concretament 

amb la persona responsable de la gestió del PDI, per exposar-li 

la situació descrita pel professor i per demanar-li que es posi en 

contacte amb el professor per resoldre-ho. El síndic rep tot seguit 

la confi rmació que s’ha resolt la petició del professor i que ben 

aviat rebrà la comunicació ofi cial.

Professor

ENTRADA: 26/03/2007
SORTIDA: 27/03/2007

TEMA: És professor del Departament de... i es posa en contacte 

amb el síndic per demanar-li el seu ajut perquè se li reconegui la 

seva vinculació amb la UPC com a becari a través de projectes 

fi nançats pel..., a fi  de poder sol·licitar els trams d’antiguitat 

corresponents.
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ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i li suggereix 

que la hi presenti per escrit. Un cop presentada la carta, el síndic 

li suggereix que adreci la petició al Servei de Personal i que ell farà 

les gestions oportunes amb el vicerector de Personal Acadèmic 

per estudiar quina solució hi ha. Per tant, el síndic es reuneix 

amb el vicerector, que li diu que creu que perquè es puguin 

reconèixer aquests anys es necessita una sentència judicial que 

insti la Universitat a abonar les quotes de la Seguretat Social, 

amb la sanció corresponent, però que intentaran que es puguin 

pagar les quotes i la sanció sense necessitat d’anar als tribunals. 

Transcorregut un temps, el síndic truca al Servei de Personal per 

interessar-se per l’evolució de l’expedient i l’informen que el cas ja 

està resolt i que el professor ja cobra.

Professor

ENTRADA: 26/03/2007
SORTIDA: 29/03/2007

1081- Verbal                                   +

TEMA: És un professor del Departament de... que sol·licita 

del síndic que emprengui gestions encaminades a modifi car 

i millorar els aspectes relacionats amb el desavantatge que 

tenen els professors universitaris amb un nombre considerable 

d’anys d’experiència docent i de gestió en comparació amb la 

resta de professorat, pel que fa a uns complements autonòmics 

determinats, concretament els complements docents i els 

complements de gestió.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i, per aquest 

motiu, exposa el fet tant al vicerector de Personal Acadèmic 

com al comissionat per a Planifi cació i Avaluació i l’informen que 

intentaran intercanviar un quinquenni vell per un de nou des de la 

mateixa UPC. El síndic trasllada aquesta informació al professor 

perquè en sigui coneixedor. Finalment, el síndic rep la comunicació 

per part del vicerector de Personal Acadèmic que el professor ja 

cobra quinquennis nous per quinquennis antics.

Ofi ci

ENTRADA: 30/03/2007
SORTIDA: 30/03/2007

1082- Verbal                                    -

TEMA: El síndic de greuges planteja un cas d’ofi ci al vicerector..., 

relacionat amb l’aprovació de l’adhesió de la Universitat Politècnica 

de Catalunya al Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta 

dels treballadors de la Generalitat de Catalunya. Concretament 

li exposa si han pensat en el col·lectiu de persones actualment 

jubilades però que tenien relació contractual amb la UPC 

compreses entre el  període 2004 i l’aprovació de l’adhesió de la 

UPC al Pla pels òrgans competents, ja que és el període a partir 

del qual es va acordar l’aportació al fons de pensions.

ACTUACIONS: El síndic presenta el seu suggeriment al vicerector 

de Personal Acadèmic perquè hi refl exioni.

Professor

ENTRADA: 02/04/2007
SORTIDA: 03/04/2007

1083- Correu electrònic                 if

TEMA: És un professor del Departament... que es posa en contacte 

amb el síndic per demanar-li consell sobre un problema burocràtic 

que té amb l’Àrea de... de l’..., relacionat amb la presentació d’uns 

documents en idioma francès i italià, necessaris per complir els 

requisits de la convocatòria de sol·licitud de complements de 

recerca.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i l’informa que 

el tema que exposa no entra dins les competències del síndic de la 

UPC i que s’hauria d’adreçar al síndic de greuges de Catalunya.



55

DADES TEMA

Investigador

ENTRADA: 10/04/2007
SORTIDA: 18/04/2007

1084- Verbal                                   if

TEMA: És un investigador del Departament de... que té una beca 

FI i exposa al síndic que està en desacord amb la línia de treball 

que li fan seguir.

ACTUACIONS: El síndic rep l’investigador, que li exposa la seva 

situació. Per aquest motiu, es reuneixen amb el vicerector de 

Recerca i Innovació i tots dos li aconsellen que continuï treballant, 

que aprovi les assignatures de la tesi i que posteriorment s’ho 

repensi i comprovi si a la UPC hi ha alguna persona que vulgui 

treballar en la línia que ell vol.

Estudiants

ENTRADA: 10/04/2007
SORTIDA: 08/05/2007

1085- Correu electrònic              +  -

TEMA: Són tres estudiants de... que estan cursant els estudis 

d’..., especialitat en... i exposen al síndic que l’assignatura..., amb 

codi..., no s’ha impartit de manera adient. Detallen una sèrie de 

fets i demanen al síndic que es valorin de manera objectiva i que 

es faci justícia. Sol·liciten:

Que se sancioni adequadament el professor... per les 1. 

seves reiterades faltes al seu deure com a professional 

de l’ensenyament. 

Que es reconegui l’aprovat que es mereixen segons 2. 

les hores dedicades a l’assignatura i els coneixements 

adquirits.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició dels estudiants i un cop 

escoltats es posa en contacte amb el director del centre, el 

qual li comenta que ja està fent accions sobre les peticions dels 

estudiants. Per la seva banda, el síndic també exposa els fets al 

vicerector de Docència i Estudiantat i al cap del Servei de Gestió 

Acadèmica. Transcorreguts uns dies, el síndic parla novament 

amb el vicerector per interessar-se per l’evolució del cas i li respon 

que han demanat explicacions sobre el procés al director del 

centre i al del departament al qual pertany el professor. Finalment, 

el síndic rep un escrit del director en què li comunica que enviarà 

un informe al vicerector tal com li ha sol·licitat i que el rector 

enviarà un escrit al professor per agrair-li els serveis prestats a la 

universitat, i un altre escrit als estudiants en què els informarà de 

l’actuació duta a terme amb el professor i que, en relació amb el 

canvi de qualifi cació, no s’actuarà, ja que un tribunal addicional ja 

ha reafi rmat les notes. 

PAS

ENTRADA: 18/04/2007
SORTIDA: 18/04/2007

1086- Correu electrònic                pa

TEMA: És PAS que, arran d’un correu electrònic que ha rebut 

d’un investigador, en què comunica que ella i una altra persona 

no han volgut agafar un proposal que tenia com a data màxima 

de lliurament aquell mateix dia, vol posar de manifest al síndic la 

seva versió dels fets i indicar-li que en cap moment elles no es 

van negar a agafar la documentació, sinó que aquest investigador 

no la va deixar perquè volia la signatura al moment del... i del 

vicerector de....

ACTUACIONS: El síndic rep la comunicació de la PAS i ho 

considera com a petició atesa.

Director

ENTRADA: 20/04/2007
SORTIDA: 26/04/2007

TEMA: És director de... i es posa en contacte amb el síndic per 

transmetre-li la seva preocupació per la manca de seguiment dels 

seus titulats un cop acabats els estudis de grau.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del director i tot seguit 

es posa en contacte amb la secretària del Consell Social, que 

l’informa que els consells socials de les universitats ja destinen

continua en la pàgina següent
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recursos a l’Agència de la Qualitat Universitària perquè cada dos 

anys facin un estudi sobre l’evolució dels titulats universitaris que 

han fi nalitzat els estudis fa dos anys. Concretament a la nostra 

universitat el tema és gestionat pel cap del Gabinet Tècnic de 

Planifi cació, Avaluació i Estudis i que, per tant, s’hi posi en 

contacte. El síndic trasllada la informació anterior al director.

Investigadora

ENTRADA: 02/05/2007
SORTIDA: 24/05/2007

1088- Verbal                                   if

TEMA: És investigadora del programa... i presenta un escrit 

al síndic de greuges en relació amb l’informe de seguiment de 

la quarta anualitat del contracte d’investigació... que ha estat 

desenvolupant a la UPC. Concretament demana al síndic:

1. Que li doni suport per aconseguir un escrit signat pel vicerector 

de..., com a responsable institucional de la UPC, on aclareixi 

expressament que vol que es resolgui el malentès que ha portat 

el Ministeri d’Educació i Ciència a executar una resolució negativa 

sobre l’avaluació de l’informe de seguiment de la quarta anualitat 

del seu contracte laboral....

2. Que sol·liciti clarament que es faci, si fos necessari,  una nova 

avaluació sobre la base dels mèrits científi cs i informes/cartes de 

referència de persones justos i sobretot adequats per dir alguna 

cosa sobre l’activitat professional que ella ha desenvolupat.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de la investigadora i 

tot seguit es posa en contacte amb el vicerector de Recerca i 

Innovació per tractar el cas. Transcorreguts uns dies, el síndic es 

posa novament en contacte amb el vicerector per assabentar-se 

de l’evolució i aquest li respon que és la investigadora, la que ha 

rebut la resolució i no el vicerector i, per tant, que ha de ser ella la 

que hi recorri. També l’informa que ha parlat amb una persona del 

Ministeri d’Educació i Ciència i li ha donat instruccions perquè faciliti 

tota la documentació que li demani la investigadora. Finalment, el 

síndic trasllada la informació anterior a la investigadora.   

Investigador

ENTRADA: 03/05/2007
SORTIDA: 24/05/2007

TEMA: És un professor del Departament de... i demana l’ajut del 

síndic per obtenir del vicerector de Recerca i Innovació una còpia 

de:

1. L’informe de valoració que va afegir al seu informe de seguiment 

Ramón y Cajal del quart any. D’acord amb l’avaluació de l’informe 

pel NEP el vicerector de Recerca i Innovació demana expressament 

que no es renovi el contracte Ramón y Cajal.

2. Les referències de part dels doctors....,...... i...... que va afegir 

també a aquest informe. 

Demana també expressament que faci les gestions necessàries 

perquè la Universitat recorri, en el termini legal que té per fer-ho, 

contra l’avaluació negativa del seu informe de seguiment Ramón y 

Cajal del quart any, i sol·liciti clarament que es faci, si fos necessari, 

una nova avaluació sobre la base dels mèrits científi cs i informes/

cartes de referència de persones justos i sobretot adequats per dir 

alguna cosa sobre l’activitat professional que ha desenvolupat.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’investigador i tot seguit 

es posa en contacte amb el vicerector de Recerca i Innovació per 

tractar el cas. Transcorreguts uns dies, l’investigador informa el 

síndic que ja ha rebut l’informe negatiu i el síndic li recomana que 

en lliuri una còpia al vicerector.  El síndic es posa novament en 

contacte amb el vicerector per assabentar-se de l’evolució del cas 

i aquest li respon que és l’investigador el que ha rebut la resolució 
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i no el vicerector i, per tant, que ha de ser ell el que hi recorri. 

També l’informa que ha parlat amb una persona del Ministeri 

d’Educació i Ciència i li ha donat instruccions perquè faciliti tota la 

documentació que li requereixi l’investigador. Finalment, el síndic 

trasllada la informació anterior a l’investigador.  

Exestudiant

ENTRADA: 03/05/2007
SORTIDA: 22/05/2007

1090- Verbal                                   +

TEMA: És un exestudiant de...  (institució prèvia a la creació de la 

Universitat..... ) que va cursar els estudis..., especialitat..., titulació 

adscrita a la UPC. Es posa en contacte amb el síndic per informar-lo 

que tant ell com desenes de companys i companyes van fi nalitzar 

els estudis als voltants de l’any 2000 i van sol·licitar l’expedició del 

títol corresponent, per la qual cosa van satisfer l’import de les taxes 

corresponents. A dia d’avui i després de fer les trucades corresponents 

any rere any, encara no han rebut el títol, motiu pel qual exposen la 

situació al síndic per si pot actuar respecte a això.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’exestudiant i tot seguit 

es posa en contacte amb el cap del Servei de Gestió Acadèmica 

de la Universitat per exposar-li els fets i queda amb ell que el síndic 

li faciliti el correu de petició de l’exestudiant i que li comuniqui que 

ha enviat la seva petició al cap del Servei de Gestió Acadèmica, 

el qual es posarà en contacte amb ell directament per explicar-li 

els problemes que comporta l’expedició de títols que provenen de 

centres adscrits. Transcorreguts uns dies, el síndic rep la trucada 

que l’exestudiant ja ha rebut el seu títol.

Professor

ENTRADA: 03/05/2007
SORTIDA: 09/05/2007

1091- Correu electrònic                  +

TEMA: És un professor del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic per demanar-li que l’ajudi a esbrinar si 

escau presentar formalment una queixa en relació amb la seva 

situació respecte del procediment extraordinari d’adaptació a la 

fi gura de professor col·laborador permanent.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i es posa en 

contacte amb el vicerector de Política Acadèmica per tractar el tema. 

Transcorregut un temps, el síndic demana al vicerector com evoluciona 

el cas i aquest li respon que el problema va fi nalitzar, ja que es va fer un 

concurs per a una plaça i el va guanyar aquest professor.

PAS

ENTRADA: 07/05/2007
SORTIDA: 07/05/2007

1092- Correu electrònic              nat

TEMA: És PAS que va demanar un permís sense retribució i ara 

el... s’ha posat en contacte amb ell per alliberar la seva plaça de 

PAS funcionari en...  Demana al síndic que verifi qui el procés.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del PAS i li respon que no la pot 

admetre a tràmit, ja que la seva funció no és verifi car un procés, sinó 

que actua quan es produeix un defecte i no abans que es produeixi.

PAS

ENTRADA: 09/05/2007
SORTIDA: 15/05/2007

TEMA: És PAS de... i es posa en contacte amb el síndic perquè a 

la darrera nòmina del mes de febrer ha cobrat els endarreriments 

de l’aplicació del nou perfi l del lloc de treball i per aquest motiu va 

demanar al... que li enviessin un certifi cat de retencions i ingressos 

a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques 

en què es desglossessin per anys els endarreriments cobrats, 

perquè pugui fer les declaracions de la renda complementàries 

per regularitzar la seva situació. Des del... li han respost que, 

segons un informe que van demanar a uns assessors fi scals, les

retencions no estaran desglossades en els diferents anys, atès

que el pagament es realitza en l’any que és exigible i, per tant, la 

retenció efectuada correspon al 2007 i no als anys anteriors.

continua en la pàgina següent
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1093- Correu electrònic                  -

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de la PAS i es posa en 

contacte amb el vicegerent de Desenvolupament Organitzatiu i de 

Personal per parlar-ne. Aquest l’adreça a la cap del Servei de Personal, 

que li diu que la responsable de la Unitat de Gestió Econòmica i de 

la Informació del Servei de Personal li facilitarà tota la informació 

que consideri necessària. Per tant, el síndic es reuneix amb ella i 

decideixen que s’enviï novament als assessors en matèria d’IRPF el 

document amb les modifi cacions incorporades i que feien referència 

a l’antic reglament de l’IRPF, així com un peu de pàgina amb el nom 

dels assessors que han fet l’estudi per donar-hi més credibilitat. Un 

cop el síndic disposa d’aquest nou document modifi cat, el tramet a la 

PAS afectada i l’informa que l’aplicació és obligatòria.

Professores

ENTRADA: 10/05/2007
SORTIDA: 04/12/2007

1094- C 6/07- C 8/07                      +

TEMA: Són professores d’anglès del Departament de... i es posen en 

contacte amb el síndic per exposar-li uns fets ocorreguts en relació 

amb l’ensenyament de l’idioma anglès a l’... i per demanar-li:

1. Que faci una proposta de resolució de l’assumpte per tal de 

corregir la greu situació creada per la direcció de l’... en decidir 

externalitzar l’ensenyament de l’anglès en detriment de la docència 

impartida pel professorat universitari de la secció d’Anglès.

2. Que el síndic traslladi aquest greu problema al Claustre 

Universitari a través dels seus informes tot instant-lo que adopti 

les mesures adients i necessàries per evitar la davallada de 

la qualitat en el servei públic universitari i l’externalització de la 

docència reglada que correspon als departaments universitaris 

envers acadèmies privades, fet que suposa una clara degradació 

dels objectius que persegueix una universitat pública.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de les professores i, un cop 

estudiada, inicia un conjunt d’accions encaminades a tractar el cas 

amb diferents òrgans de govern de la Universitat. Realitza diverses 

reunions i gestions tant amb les mateixes persones afectades 

com amb el vicerector de Docència i Estudiantat, el director del 

centre i el cap del Servei de Gestió Acadèmica per buscar una 

solució. D’una d’aquestes reunions surt el compromís que el 

vicerector parlarà de l’assumpte amb el rector i que n’informarà 

posteriorment el síndic. Finalment, el síndic es reuneix amb el 

vicerector, que li diu que els estudiants que estaven matriculats a 

l’acadèmia …. faran un examen de nivell al centre Merit School, 

el cost del qual assumirà la Universitat, i als estudiants que el 

superin se’ls permetrà convalidar els crèdits corresponents. En 

aquesta mateixa reunió el vicerector també informa el síndic que, 

a iniciativa del centre, han desistit de fer el conveni. Per aquest 

motiu, el síndic redacta els comunicats 6/07 i 8/07, que envia 

a les persones adients. Les conclusions del comunicat 6/07 es 

transcriuen a continuació i, respecte del comunicat 8/07, el síndic 

fa una sèrie de refl exions sobre el domini d’una tercera llengua, 

sobre els centres docents i una tercera llengua i sobre les escoles 

d’idiomes amb convenis amb la UPC.

C 6/07

2. CONCLUSIONS

La vostra petició del mes de maig va ser acceptada a tràmit, malgrat que no va ser escrita en el seu dia per - 
fer-vos-ho saber. Us en demano disculpes.
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La signatura del conveni era una proposta feta per la direcció de...... i abandonada per la mateixa direcció el - 
proppassat mes de juliol.

Un resum de les vostres queixes i peticions, així com d’aquesta resposta, fi guraran a l’Informe del síndic de - 
greuges al Consell Social i al Claustre General 2007. Com cada any, l’informe serà presentat pel síndic a 

aquests dos òrgans de govern.

PAS

ENTRADA: 21/05/2007
SORTIDA: 24/05/2007

1095- Verbal                                   +

TEMA: És PAS... i es posa en contacte amb el síndic per exposar-

li que no han perfi lat el lloc de treball que ocupa i no en sap la raó. 

Va enviar un correu electrònic el dia 12 de març de 2007 a la cap 

del..., en què li comunicava aquesta situació, però a dia d’avui no 

n’ha rebut cap resposta. Per aquest motiu demana al síndic què 

hi pot fer.

ACTUACIONS: El síndic atén la PAS i li pregunta si ha parlat 

d’aquesta situació amb el seu cap i ella li respon que no perquè 

no és personal de la UPC; malgrat això, el síndic li ho recomana. 

Seguidament, el síndic es posa en contacte amb la cap del Servei 

de Desenvolupament Organitzatiu per traslladar-li la informació 

anterior i li respon que aquesta persona està prestant serveis a …. 

en una plaça no catalogada, que han parlat amb el seu cap per 

analitzar les funcions que desenvolupa i que en el proper Consell 

de Govern es crearan les places amb el perfi l corresponent, fet pel 

qual ja es regularitzarà la seva situació. Al cap de dos dies el síndic 

rep la trucada de la PAS per comunicar-li que ja l’estan perfi lant.

Investigador

ENTRADA: 21/05/2007
SORTIDA: 23/05/2007

1096- Correu electrònic                  +

TEMA: És professor del Departament de... i demana l’ajut del síndic 

per obtenir del vicerector de... una còpia del document acreditatiu 

del canvi de Departament realitzat per l’investigador... el 2004, des 

del Departament de... al Departament de..., signada pels directors 

de departament i el vicerector... en el seu dia,...,...,....

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’investigador i tot seguit 

es posa en contacte amb el vicerector de Recerca i Innovació per 

indicar-li que l’investigador li ha demanat ajut per aconseguir, tal 

com ho va sol·licitar ja per escrit al vicerector amb data 4 de maig, 

una còpia del document acreditatiu del canvi de departament 

realitzat per l’investigador... el 2004, des del Departament de... 

al Departament de..., signada pels directors de departament i el 

vicerector... en el seu dia.

Professor

ENTRADA: 22/05/2007
SORTIDA: 22/05/2007

1097- Verbal                                   if

TEMA: És professor del Departament de... i es posa en contacte 

amb el síndic per exposar-li que ha rebut informació divergent 

sobre el seu futur al Departament i que, fi nalment, l’han assignat 

a fer la docència a l’... i que, un cop ha arribat allà, el cap de la 

secció ha quedat sorprès sobre la decisió presa. Demana consell 

al síndic sobre què pot fer respecte d’aquesta situació.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del professor i li aconsella 

que parli amb el cap de secció del seu departament perquè no 

són formes de procedir i s’ofereix, si vol, a parlar-ne personalment. 

El professor envia al síndic una còpia de l’escrit que ha tramès 

al director del Departament sobre el seu cas. Transcorregut un 

temps, el síndic rep una comunicació del secretari del Departament 

en què adjunta una còpia de l’acta en què es tracta, entre altres, el 

tema d’aquest professor.
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Professor

ENTRADA: 24/05/2007
SORTIDA: 05/09/2007

1098- C 2/07, C 3/07, C 4/07         +

TEMA: És professor del Departament... i es posa en contacte amb 

el síndic per exposar-li uns fets que considera molt greus i que 

s’han produït recentment en el si del seu departament, relacionats 

amb la convocatòria de places docents. Per aquest motiu demana 

la seva empara a fi  i efecte de sol·licitar informació als òrgans 

competents i prendre mesures per tal que fets tan lamentables i 

reprovables no es tornin a produir ni a l’... ni enlloc més. També 

demana la seva empara per tal de poder reconduir d’una manera 

positiva i ràpida aquests greus afers, que han generat un profund 

neguit en el seu entorn laboral.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i un cop 

estudiada es posa en contacte amb el director del Departament, 

amb el vicerector de Personal Acadèmic i amb el vicegerent de 

Desenvolupament Organitzatiu i de Personal, amb els quals tracta 

el cas per informar-se sobre els fets descrits pel professor. El 

síndic envia el Comunicat 3/07 al director del Departament per 

demanar-li informació sobre una sèrie d’aspectes que li sol·licita 

el professor en el seu escrit. El síndic també envia inicialment el 

Comunicat 2/07 al professor, en què dona resposta a algunes 

de les seves peticions, l’informa que està en l’espera de rebre 

més informació del director del Departament i que, un cop estigui 

a la seva disposició, li permetrà donar-li resposta a la resta de 

peticions que li queden pendents de respondre. Transcorregut un 

temps, el síndic rep la resposta del director del Departament i 

redacta el Comunicat 4/07, en què dóna resposta a la resta de 

qüestions plantejades pel professor.

Professor

ENTRADA: 25/05/2007
SORTIDA: 28/05/2007

1099- Correu electrònic                 if

TEMA: És un professor del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè, arran de la presentació d’una 

petició seva al..., vol consultar al síndic si la lectura i acceptació 

del document que ha de registrar el personal del... és un 

comportament d’iniciativa pròpia o tenen ordres de llegir-se els 

documents que accepten.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del professor i tot seguit 

demana a l’Ofi cina de..... quin és el seu procediment d’actuació. 

El síndic rep la resposta del Servei i la trasllada al professor perquè 

en tingui coneixement.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 30/05/2007

1100- Verbal                                   if

TEMA: És estudiant de la... i es posa en contacte amb el síndic 

per exposar-li que li han suspès una assignatura perquè, segons 

el seu punt de vista, un dels enunciats de la prova no estava ben 

defi nit. Per aquest motiu demana el consell del síndic sobre què 

hi pot fer.

ACTUACIONS: El síndic rep l’estudiant i un cop li ha exposat el 

problema que va tenir amb l’enunciat, el síndic li aconsella que es 

posi en contacte amb el cap d’estudis. 

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’..., que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

continua en la pàgina següent
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1101- I 4/07 Carta                           -

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema, estudia el 

cas i comença les actuacions per donar-hi resposta. Entre altres 

gestions, el síndic es reuneix amb tres membres de l’organització 

del..... per assessorar-se sobre com actuen des d’aquesta institució 

quan se’ls demana actuació per part d’un col·lectiu que presenta 

oposició a una decisió adoptada de manera correcta. El síndic 

també es posa en contacte amb la cap de l’Assessoria Jurídica 

de la Universitat per sol·licitar-li un informe amb la resposta de 

la defi nició de dret d’empara. Aquesta consulta també la realitza 

al......... Un cop el síndic ha obtingut tota la informació necessària, 

redacta l’Informe 4/07, que adreça al rector, amb còpia al president 

del Consell Social i a la persona que va presentar la petició perquè 

en tinguin coneixement.

US DEMANO 

1. Que la UPC es mantingui informada sobre l’evolució del problema i les vies per fer front a les solucions 

corresponents. El coneixement de la realitat i la informació sufi cient són elements essencials per assegurar 

la complicitat i corresponsabilitat del nostre col·lectiu, ja que està afectat per la qüestió. 

2. Que l’aplicació, si escau, de l’acord sigui amb el màxim benefi ci de la societat a la qual ens devem, de la 

universitat que ens acull i de l’Escola en particular.

Doctoranda

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1102- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una doctoranda del programa...,...,..., del Departament 

de... a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en el Consell 

de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, del qual es 

podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, demana 

al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza les 

mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 1101.

Doctorand

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1103- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un doctorand del programa de... en..., del Departament 

de.... a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en el Consell 

de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, del qual es 

podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, demana 

al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza les 

mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 1101.

Doctoranda

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1104- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una doctoranda del programa...:..., del Departament 

de... a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en el Consell 

de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, del qual es 

podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, demana 

al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza les 

mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 1101.
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Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1105- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És professora del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1106- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1107- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1108- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1109- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1110- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1111- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1112- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1113- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1114- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Doctoranda

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1115- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una doctoranda del programa..., del Departament de... 

a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en el Consell de 

Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, del qual es podria 

derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, demana al síndic 

que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui reconsiderat o 

aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la 

societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1116- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1117- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1118- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1119- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1120- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1121- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007

SORTIDA: 11/10/2007

1122- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1123- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1124- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1125- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1126- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1127- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1128- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1129- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1130- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Doctorand

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1131- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un doctorand del programa..., del Departament... de 

l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en el Consell de 

Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, del qual es podria 

derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, demana al síndic 

que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui reconsiderat o 

aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la 

societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1132- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Doctorand

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1133- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un doctorand del programa de... en..., del Departament 

de... a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en el Consell 

de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, del qual es 

podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, demana 

al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1134- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Doctorand

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1135- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un doctorand del programa de..., del Departament... 

a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en el Consell de 

Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, del qual es podria 

derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, demana al síndic 

que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui reconsiderat o 

aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la 

societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1136- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 

16 d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al 

Campus del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que 

l’acord esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no 

perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens 

devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1137- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 

16 d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al 

Campus del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que 

l’acord esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no 

perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens 

devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1138- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 

16 d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al 

Campus del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que 

l’acord esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no 

perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens 

devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1139- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 

16 d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al 

Campus del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que 

l’acord esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no 

perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens 

devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1140- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1141- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1142- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1143- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1144- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1145- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1146- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1147- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1148- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Doctoranda

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1149- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una doctoranda del programa de... en..., del 

Departament de... a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1150- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1151- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1152- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1153- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1154- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1155- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament de... a l’... que, com a 

conseqüència de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari 

de data 16 d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de 

l’... al Campus del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal 

que l’acord esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que 

no perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens 

devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1156- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1157- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1158- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1159- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.



73

DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1160- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1161- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1162- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1163- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1164- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1165- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1166- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1167- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1168- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1169- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1170- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1171- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1172- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1173- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1174- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1175- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1176- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1177- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1178- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1179- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1180- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1181- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1182- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1183- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1184- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.



78

DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1185- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1186- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1187- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1188- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1189- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1190- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1191- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1192- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1193- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1194- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.



80

DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1195- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1196- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1197- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1198- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1199- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1200- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1201- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1202- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1203- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1204- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1205- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1206- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1207- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1208- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1209- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1210- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1211- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1212- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1213- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1214- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.



84

DADES TEMA

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1215- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1216- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1217- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1218- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1219- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.



85

DADES TEMA

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1220- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1221- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1222- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1223- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1224- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1225- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1226- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1227- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1228- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1229- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1230- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament de... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 

d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1231- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1232- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament de... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 

d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1233- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1234- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament de... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 

d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1235- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1236- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament de... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 

d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1237- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1238- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament de...  a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 

d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1239- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1240- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1241- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1242- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1243- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1244- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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DADES TEMA

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1245- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1246- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1247- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1248- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1249- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1250- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1251- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1252- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1253- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1254- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1255- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1256- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1257- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1258- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1259- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament de... a l’... que, com a conseqüència 

de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 

d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1260- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1261- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1262- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1263- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudianta

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1264- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudianta de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1265- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1266- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS del Departament de..., a l’... que, com a 

conseqüència de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari 

de data 16 d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de 

l’... al Campus del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal 

que l’acord esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que 

no perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens 

devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1267- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1268- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1269- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1270- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professora

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1271- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És una professora del Departament..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1272- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Estudiant

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1273- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És estudiant de l’... que, com a conseqüència de l’acord 

pres en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril 

de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus 

del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal que l’acord 

esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui 

l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.

Professor

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1274- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És un professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’... que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza 

les mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 

1101.
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PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1275- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza les 

mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 1101.

PAS

ENTRADA: 30/05/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1276- I 4/07 Carta                           -

TEMA: És PAS de l’... que, com a conseqüència de l’acord pres 

en el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza les 

mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 1101.

PAS

ENTRADA: 06/06/2007
SORTIDA: 06/06/2007

1277 – Verbal                               if -

TEMA: És PAS del Departament... i es posa en contacte amb el 

síndic perquè es presenta a les oposicions de l’escala tècnica de 

la UPC de promoció interna i, a causa de la malaltia i posterior 

defunció del seu sogre, ha faltat al màxim de classes de formació 

permès per poder presentar-se a l’examen. Va demanar per escrit 

al... que se li permetés recuperar aquestes classes un altre dia, 

però a causa de la data en què ho va demanar i de la data en 

què va rebre resposta per part de..., no hi ha hagut temps per 

poder recuperar aquestes classes i, per tant, no pot presentar-se 

a l’examen. Demana assessorament al síndic sobre si hi ha cap 

acció que es pugui fer respecte a això.

ACTUACIONS: El síndic rep la visita del PAS i li exposa la seva 

situació. El síndic es posa en contacte amb la secretària del 

tribunal d’oposicions per tractar el cas i aquesta li respon que 

van demanar un informe jurídic respecte a això i la resposta que 

van obtenir és que no es podia presentar a l’examen. Per tant, el 

síndic trasllada la informació anterior a la persona interessada.

Professor

ENTRADA: 07/06/2007
SORTIDA: 29/06/2007

TEMA: És professor del Departament... i es posa en contacte 

amb el síndic perquè està en disconformitat amb una valoració 

de la Comissió...  de l’... referent a la qüestió dels complements 

addicionals docents. Per aquest motiu, ha sol·licitat a la 

Comissió... de l’... que la valoració sigui revisada en el sentit que 

creu que li correspon que és la de “molt favorable”. Per tot el 

que li descriu, demana al síndic que vetlli, en la mesura de les 

atribucions que li són pròpies, perquè sigui considerada i resolta 

aquesta reclamació, i així consti a tots els efectes, per representar 

un greuge en si i comparativament amb altres, tal com descriu al 

seu escrit.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i li demana 

que li faciliti tota aquella documentació que consideri que acredita 

la seva valoració com a molt positiva. El síndic rep aquesta 

documentació per part del professor i es posa en contacte amb 

el cap d’estudis del centre i en parlen. Transcorreguts uns dies, 

el síndic es posa novament en contacte amb el cap d’estudis i 

aquest li confi rma que ja ha rebut l’escrit del professor i que reunirà

continua en la pàgina següent
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1278 – Verbal                                  +

novament la Comissió amb la nova informació de què disposa 

perquè se’n faci una nova valoració. Finalment, el síndic rep la 

visita del professor per donar-li una còpia de l’acta de la reunió 

d’avaluació acadèmica en què valoren l’informe del professor com 

a molt positiu.

PAS

ENTRADA: 07/06/2007
SORTIDA: 07/06/2007

1279 -                                           pc

TEMA: És PAS i envia, per a coneixement del síndic, una còpia 

d’un correu electrònic que fa arribar a la persona responsable 

de..., en què planteja com quedaria l’ajut que percep un 

treballador de la UPC per tenir un fi ll amb discapacitat si es jubilés 

anticipadament.

ACTUACIONS: El síndic rep, perquè en tingui coneixement, una 

còpia de la comunicació descrita en el tema.

Estudiant

ENTRADA: 08/06/2007
SORTIDA: 15/06/2007

1280 – Verbal                                   -

TEMA: És estudiant de l’... i es posa en contacte amb el síndic 

perquè ha tingut problemes amb la nota d’una assignatura 

que, segons que exposa, aplica parts eliminatòries a un mateix 

examen.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant en què li 

exposa el tema que descriu i, al cap de pocs dies, es reuneix 

amb el cap d’estudis per parlar-ne. Queden que el cap d’estudis 

comentarà el cas amb el professor. El síndic es reuneix amb 

l’estudiant i durant el transcurs de la reunió es posa en contacte 

amb el cap d’estudis per saber el resultat de la conversa amb el 

professor i aquest li respon que el professor ratifi ca la nota posada 

inicialment. El síndic trasllada la informació anterior a l’estudiant i 

aquest li respon que està molt cansat i que no es veu amb forces 

per estudiar per a l’examen, per tant, deixa córrer el tema perquè 

no vol tenir represàlies si emprèn accions respecte d’això. 

Estudiant

ENTRADA: 11/06/2007
SORTIDA: 13/06/2007

1281 – Correu electrònic                +

TEMA: És estudiant de l’... i es posa en contacte amb el síndic 

perquè ha tingut problemes amb la nota d’... de... curs. Demana 

el seu consell sobre com pot actuar, ja que la professora ha posat 

mínims de notes en els resultats dels exàmens parcials perquè es 

pugui fer mitjana.

ACTUACIONS: El síndic atén la petició de l’estudiant i comprova 

la normativa de l’assignatura que es publica a la guia docent del 

centre i en què no queda escrit que calgui tenir una nota mínima en 

cadascuna de les parts. El síndic es reuneix amb el cap d’estudis 

de l’Escola i així li ho fa saber; per tant la professora no ho pot fer 

i el cap d’estudis queda que en parlarà amb ella. El síndic rep una 

nova comunicació de l’estudiant en què l’informa que ha anat a 

revisió d’examen i la professora li va arrodonir la nota a 4 i, per tant, 

ja ha pogut compensar l’assignatura i tancar el bloc. No obstant 

això, l’estudiant comenta al síndic que ara que té aquesta nota 

no voldria que la professora, en fer gestions respecte de la seva 

petició, s’ho repensés, motiu pel qual li demana que no faci res. 

El síndic li respon que enviarà la seva inquietud al cap d’estudis 

i així ho fa. Per tant, el cap d’estudis es posa en contacte amb 

l’estudiant per dir que no farà cap gestió, però li comenta que 

voldria parlar amb ell. Finalment, l’estudiant fa saber al síndic que 

es va reunir amb el cap d’estudis, que van parlar del tema i que 

comentarà a altres estudiants que hagin pogut quedar afectats 

per aquest problema per si volen fer cap acció.
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Estudiant

ENTRADA: 12/06/2007
SORTIDA: 18/06/2007

1282 – Correu electrònic                if

TEMA: És un estudiant estranger de l’... que es posa en contacte 

amb el síndic i altres serveis de la universitat perquè té permís de 

residència però no de treball, i demana si d’alguna manera se’l pot 

ajudar per aconseguir el permís de treball per poder fer front a les 

despeses acadèmiques del curs vinent.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant i tot seguit 

es posa en contacte amb l’Ofi cina d’Orientació i Inserció Laboral 

de la UPC per traslladar la petició de l’estudiant i l’informen que 

s’encarregaran de donar resposta a l’estudiant i enviar-n’hi una còpia 

al síndic perquè en tingui coneixement, cosa que fi nalment fan.

Investigadora

ENTRADA: 12/06/2007
SORTIDA: 15/06/2007

1283 – Correu electrònic                +

TEMA: És investigadora... del Departament de... i sol·licita del 

síndic el seu suport per aconseguir, per part del vicerector de..., 

una còpia d’un document de data 18 d’octubre de 2006, tramès 

pel Ministeri d’Educació i Ciència, sobre la decisió presa respecte a 

l’informe de la quarta anualitat, ja que fi ns ara no ha rebut resposta 

per part del vicerector a la seva petició.

ACTUACIONS: El síndic rep la sol·licitud de la investigadora i tot 

seguit n’envia una còpia al vicerector de Recerca i Innovació, en 

què li diu que espera notícies. Tot seguit, el síndic rep una còpia de 

la resposta que el vicerector envia a la investigadora i en què li diu 

que el tema de la seva situació com a.... està a l’Assessoria Jurídica 

de la Universitat i que allà li donaran les instruccions oportunes. El 

síndic, per tant, adreça també la investigadora a l’Assessoria Jurídica 

i tot seguit rep una còpia de l’escrit que la investigadora adreça a 

la cap de l’Assessoria. El síndic rep una còpia de l’escrit que des 

de l’Assessoria envien a la investigadora i, fi nalment, el síndic envia 

una comunicació a la investigadora en què li trasllada novament la 

informació que ja li ha facilitat l’Assessoria Jurídica, i és que encara 

no s’ha rebut cap resolució defi nitiva per part del Ministeri d’Educació 

i Ciència i que els informes que sol·licita formen part de l’expedient 

administratiu que gestiona el mateix ministeri per tal de poder formular 

la resolució defi nitiva; per tant, és a aquest al qual ha d’adreçar la 

seva petició. També li comuniquen que en el moment que es rebi la 

resolució defi nitiva li ho faran saber tan aviat com sigui possible per tal 

que disposi dels mitjans que atorga la legislació vigent per exercir la 

millor defensa dels seus interessos.

Estudiant

ENTRADA: 14/06/2007
SORTIDA: 20/06/2007

TEMA: És un estudiant de l’... que es posa en contacte amb 

el síndic per demanar-li el seu ajut, ja que un professor el va 

enxampar suplantant un altre estudiant en un examen.

ACTUACIONS: L’estudiant exposa els fets al síndic, que li 

respon que intentarà fer el que pugui, però que la seva situació 

és complicada. L’estudiant li comenta que ja ha parlat del tema 

amb el vicerector de Docència i Estudiantat. El síndic es posa 

en contacte amb el cap d’estudis del centre i en parlen, però ells 

l’únic que poden fer és accentuar o minvar l’impacte de la sanció, 

però no poden fer que no es produeixi, ja que és competència 

del Vicerectorat de Docència i Estudiantat. El síndic parla amb el 

vicerector i aquest l’informa que nomenaran un instructor i que 

ja té pensada la persona que farà la instrucció del cas. El síndic 

es posa en contacte amb l’estudiant per informar-lo que no sap 

el resultat fi nal però que demanarà que el fet que ell i la persona 

a qui va suplantar entressin després de l’examen es consideri un 

atenuant, però, no obstant això, el sancionaran. L’estudiant explica 

continua en la pàgina següent
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1284 – Verbal                                  if

al síndic que vol enviar un escrit de penediment al vicerector i el 

síndic li diu que li sembla una bona idea i que ho faci. Transcorregut 

un temps informen al síndic que han nomenat un jutge instructor, 

però fi nalment l’estudiant va demanar trasllat d’expedient a una 

altra universitat, motiu pel qual el cas es va tancar. 

Ofi ci 

ENTRADA: 19/06/2007
SORTIDA: 19/06/2007

1285 – I 2/07                                   -

TEMA: El síndic redacta un cas d’ofi ci que adreça al vicerector 

de... relacionat amb una actuació duta a terme per la Comissió 

d’Avaluació Curricular de ... sobre l’avaluació d’una assignatura 

a dos estudiants.

ACTUACIONS: El síndic planteja un cas d’ofi ci al vicerector i 

redacta l’Informe 2/07, que fa arribar a les persones adients.

DEMANO: 

Que estudieu a fons el problema d’aprovar estudiants amb notes 0,0 o inferiors a xx i no presentats a la darrera 

convocatòria i que es defi neixi amb tota claredat un llindar xx per sota del qual la Comissió d’Avaluació Curricular 

no pugui actuar, o que si el problema existent és tan greu, que ho faci però que n’expliqui les raons i redacti una 

acta, que serà tramesa de manera immediata al rector perquè obri un procés d’informació que pugui acabar, si 

escau, en la incoació d’un expedient a qui correspongui.

Per acabar, us he de dir que pensava INSTAR i no DEMANAR, però penso que no cal, ja que crec que el tema és 

prou important per reformar la Normativa acadèmica general, encara que sigui només en aquest aspecte.

Espero que m’informeu de les accions que dueu a terme respecte d’això.

Estudiant

ENTRADA: 19/06/2007
SORTIDA: 19/06/2007

1286 – Verbal                                  if

TEMA: És un estudiant de l’... que es posa en contacte amb el 

síndic per exposar-li que el dia 8 de juny tenia un examen i que, 

per amenaça de bomba, es va traslladar la data al dia 25 de juny. 

Ell és de les Illes Balears i ja tenia comprat el bitllet d’avió per al 

dia 22 i, per tant, consulta al síndic si hi ha alguna possibilitat que 

li canviïn la data de l’examen, o si hi ha alguna normativa respecte 

d’això.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant i li pregunta 

si ha parlat d’aquesta situació amb el cap d’estudis i ell li respon 

que no, que tan sols va parlar amb el professor de l’assignatura. 

El síndic es posa en contacte amb el cap d’estudis i li comenta 

el cas de l’estudiant i el cap d’estudis li respon que l‘estranya la 

petició de l’estudiant, ja que el dia 15 ell va parlar personalment 

amb la professora i amb l’estudiant i li va explicar que en anul·lar-

se un examen per causes majors es va traslladar al primer dia que 

es va trobar perquè els estudiants tinguessin menys problemes 

per no coincidir amb altres dates d’exàmens i es va determinar 

que fos el dia 25. Amb aquest argument i amb el fet que no es 

poden fer exàmens a la carta, el cap d’estudis informa el síndic 

que l’estudiant ho va entendre, motiu pel qual ara no comprèn la 

seva demanda. El síndic l‘aconsella que busquin una altra data 

perquè el dia de l’examen pot haver-hi alguna altra baixa per 

malaltia.
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Exestudiant

ENTRADA: 19/06/2007
SORTIDA: 19/07/2007

1287 – Carta                                   +

TEMA: És un exestudiant de la UPC que va col·laborar en el 

Departament... i es posa en contacte perquè l’any 2005 va 

comprar un llapis USB per valor de 45 € per al Departament, 

que va avançar amb els seus diners, i una professora li va dir 

que enviés la factura i les dades bancàries, que l’hi pagarien. Ell 

ho va fer i transcorregut el temps i en no rebre la transferència, 

es va posar en contacte amb la professora per comentar-li-ho; 

aquesta li va respondre que havia perdut la factura i que li enviés 

un esborrany, però que semblava mentida que reclamés per 45  

després del temps transcorregut.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’exestudiant i tot seguit 

es posa en contacte amb la professora en qüestió per parlar del 

cas. Aquesta li respon que li ha dit a aquesta persona fi ns a la 

sacietat que sense factura o rebut no l‘hi poden pagar, però que 

ella ja no hi podia fer res i que hauria de parlar directament amb 

la cap d’administració del Departament. El síndic li diu que així ho 

farà; per tant, es posa en contacte amb ella i diu que ho arreglaran 

tan aviat com puguin localitzar l’exestudiant. Transcorreguts uns 

dies, el síndic rep la comunicació que l’exestudiant ja ha cobrat i 

que ha signat un rebut de conformitat.

Investigador

ENTRADA: 20/06/2007
SORTIDA: 20/06/2007

1288 -                                                   pc

TEMA: És investigador del Departament... que envia, per a 

coneixement del síndic, una còpia de l’escrit que envia al vicerector 

de... en què li reclama que li ingressin al compte corrent unes 

quantitats que li va indicar en un burofax.

ACTUACIONS: El síndic rep una còpia, perquè en tingui 

coneixement, sobre la situació exposada.

Investigador

ENTRADA: 20/06/2007
SORTIDA: 20/06/2007

1289 -                                                   pc

TEMA: És investigador del Departament...... que envia, per a 

coneixement del síndic, una còpia de l’escrit que envia al cap 

de la Secció del Departament...... en relació amb la proposta de 

distribució de càrrega docent.

ACTUACIONS: El síndic rep una còpia, perquè en tingui 

coneixement, sobre la situació exposada.

Delegat Delegació d’Alumnes

ENTRADA: 20/06/2007
SORTIDA: 20/06/2007

1290 – Correu electrònic                if

TEMA: És delegat de la Delegació d’Alumnes de... i es posa en 

contacte amb el síndic perquè vol saber la seva interpretació 

relativa al punt 1.11 de la normativa específi ca de..., que diu 

textualment: “1.11 Dintre dels tres mesos següents a la publicació 

de la valoració del rendiment, un estudiant pot sol·licitar al 

coordinador de l’assignatura tenir accés al seu examen fi nal.”

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta d’un dels delegats de 

la Delegació de l’Escola i el síndic li dóna la seva interpretació 

respecte de la pregunta, però el remet al cap d’estudis, que és 

la persona coneixedora de la normativa i de fer-ne respectar 

l’aplicació.

Estudianta

ENTRADA: 21/06/2007
SORTIDA: 21/06/2007

TEMA: És estudianta de l’... i es posa en contacte amb el síndic 

perquè el dia anterior, quan es dirigia a fer un examen, va tenir un 

accident de moto. No va ser greu però, com que tenia contusions 

i ferides, va anar al metge immediatament i no va poder assistir 

a l’examen. Ha intentat posar-se en contacte amb el professor, 

però no ho ha aconseguit i ella vol fer aquest examen. Intentarà 

continuar contactant amb el professor però volia informar el síndic

continua en la pàgina següent
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1291- Verbal                                   +

de la situació per si el professor li digués que no pot fer l’examen 

un altre dia.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudianta i li recomana que parli 

amb el cap d’estudis. El mateix dia l’estudianta torna a posar-se 

en contacte amb el síndic per comunicar-li que ha pogut parlar 

amb un dels professors de l’assignatura i que han acordat fer 

l’examen un altre dia.

Professor

ENTRADA: 21/06/2007
SORTIDA: 21/06/2007

1292 -                                                  pc

TEMA: És professor del Departament... i envia, per a coneixement 

del síndic, una còpia de l’escrit que envia al cap d’estudis de l’... 

en relació amb una autorització que li demana per contradir la 

normativa i poder ajudar un estudiant a presentar el projecte de 

fi  de carrera.

ACTUACIONS: El síndic rep una còpia, perquè en tingui 

coneixement, sobre la situació exposada.

Professor

ENTRADA: 22/06/2007
SORTIDA: 22/06/2007

1293 – Verbal                                  if

TEMA: És professor del Departament de... i es posa en contacte 

amb el síndic per si pot trobar una via de solució a la situació que 

descriu, relacionada amb el retard, per part seva, en la presentació 

de la sol·licitud per obtenir crèdits de gestió.

ACTUACIONS: El síndic atén el professor i tot seguit es posa 

en contacte amb el comissionat per a Planifi cació i Avaluació i li 

exposa el cas del professor. El comissionat respon al síndic que 

parlarà amb l’Agència de la Qualitat Universitària per explicar la 

veritat del cas i veure si es pot fer alguna cosa respecte d’això, 

ja que no és cap acció competitiva que afecti el resultat dels 

altres.

Estudiant

ENTRADA: 25/06/2007
SORTIDA: 25/06/2007

1294- Correu electrònic                 if

TEMA: És un estudiant que es posa en contacte amb el síndic 

perquè el dia 22 tenia un examen i per problemes de RENFE no 

hi va poder assistir i al centre li han comunicat que l’hi podran 

ajornar. El dia que li han donat com a alternativa és el 28 de juny 

i, en el seu cas, no hi podrà assistir perquè se’n va fora a treballar 

i ha d’anar en avió o vaixell. Per aquest motiu demana al síndic 

si és correcte que ajornin l’examen a dates d’aquest tipus sense 

saber si a tothom li va bé.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i li diu que quan hi ha 

algun motiu extraordinari el centre ajorna la data, però que és 

impossible que aquesta proposta vagi bé a tothom.

Professor

ENTRADA: 27/06/2007
SORTIDA: 03/07/2007

1295- Correu electrònic                  -

TEMA: És professor del Departament... i es posa en contacte amb 

el síndic per demanar-li que, davant la negativa del Servei de... 

a reconèixer la seva situació especial que li permetria modifi car 

els trams del complement addicional docent, intercedeixi per tal 

que se li reconeguin tres anys acadèmics que estava a temps 

parcial com a temps complet, ja que va efectuar més hores que 

les que representarien a temps complet, no sent remunerades 

econòmicament ni de cap altra manera.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i exposa el cas 

al comissionat per a Planifi cació i Avaluació i li envia l’expedient 

del professor. El síndic al cap d’uns dies rep una còpia de l’escrit 

que envia el comissionat al professor, en què li comunica la 

impossibilitat de concedir-li el complement docent autonòmic, per 

motius de normativa legal vigent. 
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Estudiant

ENTRADA: 28/06/2007
SORTIDA: 28/06/2007

1296 – Correu electrònic                if

TEMA: És un estudiant de... que es posa en contacte amb el 

síndic per consultar-li si hi ha algun organisme a la UPC que pugui 

dir si la difi cultat d’un examen està dins els límits de l’assignatura, 

o bé si la difi cultat està en la comprensió del text.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant i li respon 

que no coneix cap organisme que tingui defi nida aquesta 

competència, però que en parli amb el cap d’estudis.

Professor

ENTRADA: 28/06/2007
SORTIDA: 28/06/2007

1297 – Correu electrònic                if

TEMA: És un professor del Departament de... i... que es posa en 

contacte amb el síndic per demanar-li on es poden consultar les 

normatives d’avaluació dels estudiants.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del professor i li respon on 

es poden localitzar les normatives d’avaluació dels estudiants.

Professor

ENTRADA: 28/06/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1298 – I 4/07 Carta                          -

TEMA: És professor del Departament..., amb docència assignada 

a l’..., que, com a conseqüència de l’acord pres en el Consell de 

Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, del qual es podria 

derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, demana al síndic 

que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui reconsiderat o 

aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la 

societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza les 

mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 1101.

PAS

ENTRADA: 28/06/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1299– I 4/07 Carta                          -

TEMA: És PAS del Departament de... a l’..., que, com a 

conseqüència de l’acord pres en el Consell de Govern extraordinari 

de data 16 d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de 

l’... al Campus del Besòs, demana al síndic que intervingui per tal 

que l’acord esmentat sigui reconsiderat o aplicat de manera que 

no perjudiqui l’Escola, ni la Universitat, ni la societat a la qual ens 

devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza les 

mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 1101.

Professor

ENTRADA: 28/06/2007
SORTIDA: 11/10/2007

1300 – I 4/07 Carta                           -

TEMA: És professor del Departament de..., amb docència 

assignada a l’..., que, com a conseqüència de l’acord pres en 

el Consell de Govern extraordinari de data 16 d’abril de 2007, 

del qual es podria derivar el trasllat de l’... al Campus del Besòs, 

demana al síndic que intervingui per tal que l’acord esmentat sigui 

reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqui l’Escola, ni la 

Universitat, ni la societat a la qual ens devem.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició descrita al tema i realitza les 

mateixes actuacions que queden descrites en el cas núm. 1101.

Estudiant

ENTRADA: 03/07/2007
SORTIDA: 03/07/2007

TEMA: És un estudiant de l’... que exposa al síndic que a 

l’assignatura....., en presentar-se a l’examen fi nal va comprovar que 

el professor separava els estudiants que feien avaluació continuada 

i els que no feien avaluació continuada. Els que es podien acollir a 

l’avaluació continuada s’havien d’haver presentat a l’examen parcial 

i els que anaven a l’avaluació no continuada havien d’haver preparat 

un treball. L’estudiant, en no haver-se presentat a l’examen fi nal 

ni haver realitzat el treball, van consultar al professor què hi podia 

fer i ell li va respondre que presentar-se a la prova d’avaluació no

continuada. La nota de l’examen fi nal és un 7, però li ha quedat

continua en la pàgina següent
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un 4,2 de nota fi nal de l’assignatura perquè l’examen només 

compta un 60 %. Ell exposa que si s’hagués presentat a la prova 

de l’avaluació continuada en treure un 7 de l’examen fi nal hauria 

aprovat.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant i li pregunta si 

s’havia llegit la normativa d’avaluació de l’assignatura i l’estudiant 

li respon que no. Per tant, el síndic accedeix via Internet a la 

normativa de l’assignatura i davant de l’estudiant la llegeix. Per 

tant, queda clar que els mètodes d’avaluació emprats són els 

correctes i, per tant, l’estudiant té la nota que li ha quedat d’aplicar 

la normativa.

Professor

ENTRADA: 03/07/2007
SORTIDA: 03/07/2007

1302 – Correu electrònic                if

TEMA: És un professor del Departament de... i... que es posa en 

contacte amb el síndic per demanar-li la seva interpretació sobre 

el punt 4.1.3 de la Normativa acadèmica general.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del professor i li respon 

amb la seva interpretació respecte d’això.

Professor

ENTRADA: 03/07/2007
SORTIDA: 03/07/2007

1303 – Correu electrònic              pc

TEMA: És professor del Departament... que envia, per a 

coneixement del síndic, una còpia de l’escrit que envia al cap de 

la Secció de Barcelona del seu departament en relació amb unes 

al·legacions respecte de la distribució de docència.

ACTUACIONS: El síndic rep una còpia, perquè en tingui 

coneixement, sobre la situació exposada.

Estudiant

ENTRADA: 04/07/2007
SORTIDA: 19/07/2007

1304 – Correu electrònic                 -

TEMA: És un estudiant de l’... que es posa en contacte amb el 

síndic per comentar-li que havia de fer un examen i va tenir un 

problema intestinal i no hi va assistir. A la tarda va anar d’urgències 

i té el corresponent informe mèdic, que va lliurar al cap d’estudis, 

per tal de tenir l’oportunitat de fer l’examen fi nal. Per aquest motiu, 

demana si el podria ajudar en cas d’obtenir una resposta negativa 

a poder fer l’examen.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant i li comenta 

que parlarà del tema amb el cap d’estudis. El síndic truca al cap 

d’estudis per parlar del cas i aquest li diu que li denegaran la petició. 

El síndic truca també al professor de l’assignatura i li aconsella 

que parli amb el cap d’estudis per veure si poden trobar-hi una 

solució. Seguidament, el síndic rep la trucada del professor i li fa 

saber que ha parlat amb el cap d’estudis i, com que aquest no els 

obliga a fer l’examen, no el faran. El síndic truca a l’estudiant per 

transmetre-li la informació anterior.

Ofi ci 

ENTRADA: 12/07/2007
SORTIDA: 23/07/2007

1305 – I 3/07

TEMA: El síndic planteja un cas d’ofi ci en què tramet al rector i 

al president del Consell Social el contingut de les quatre meses 

de treball que es van tractar a la IX Trobada estatal de defensors 

universitaris.

ACTUACIONS: El síndic redacta d’ofi ci un informe respecte a 

aquesta qüestió i el fa arribar a les persones escaients.

Professor

ENTRADA: 12/07/2007
SORTIDA: 03/09/2007

TEMA: És professor del Departament de..., que envia al síndic una 

còpia dels escrits que ha tramès al director del seu Departament 

i al degà de la..., per posar en el seu coneixement, i als efectes 

oportuns, els fets esdevinguts i el desenvolupament d’aquests en 

referència a l’assignatura “...” de..., de la qual és coordinador.

continua en la pàgina següent
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ACTUACIONS: El síndic rep la comunicació del professor i es 

posa en contacte amb el vicerector de Docència i Estudiantat, a 

qui el professor també va enviar una còpia dels escrits a què fa 

referència el tema, per parlar sobre com tractar la situació. El síndic 

es posa novament en contacte amb el vicerector i aquest l’informa 

que es reunirà amb el rector per debatre la situació. Finalment, es 

nomena un instructor que analitzarà la problemàtica derivada.

Estudiant

ENTRADA: 13/07/2007
SORTIDA: 16/07/2007

1307 – Correu electrònic             if +

TEMA: És un estudiant d’... a l’... que es posa en contacte amb el 

síndic per comunicar-li que no ha superat la fase selectiva i té una 

nota mitjana de 5,43 i necessita un 5,5 per superar-la, ja que té 

dues assignatures suspeses. Durant el curs ha estat treballant per 

pagar-se els estudis però no s’havia acollit a la via lenta perquè no 

en tenia coneixement. Demana consell al síndic sobre què pot fer, 

ja que va fer una sol·licitud al... del centre en què demanava que 

no el desvinculessin, però no han accedit a la seva petició.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i li aconsella que presenti 

una sol·licitud al rector per demanar un quadrimestre de gràcia 

i s’ofereix a revisar-la-hi prèviament. El síndic rep l’esborrany de 

sol·licitud i fa algunes observacions a l’estudiant. Li demana que 

un cop la presenti al registre de la Universitat n’hi enviï una còpia. 

El síndic es posa en contacte amb el vicerector de Docència 

i Estudiantat per exposar-li el cas i li diu que li farà arribar una 

còpia de la sol·licitud tan aviat com la rebi. L’estudiant envia una 

còpia de la sol·licitud al síndic i aquest tramet també una còpia 

al vicerector i al cap del Servei de Gestió Acadèmica. Finalment 

el síndic demana al cap del Servei de Gestió Acadèmica com va 

fi nalitzar la sol·licitud de l’estudiant i aquest li respon que li van 

atorgar un quadrimestre de gràcia.

Estudiant

ENTRADA: 13/07/2007
SORTIDA: 16/07/2007

1308 – Verbal                                  if

TEMA: És un estudiant d’..., especialitat en... de l’..., que es 

posa en contacte amb el síndic per informar-lo del tracte rebut 

aquest any a l’assignatura de... i que sota el seu punt de vista l’ha 

perjudicat, ja que no ha aconseguit aprovar-la i en conseqüència 

no ha obtingut la titulació.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i li demana que li calculi la nota 

que li queda de mitjana i que li ho comuniqui quan ho sàpiga. Un cop 

el síndic rep la resposta de l’estudiant, li recomana que redacti un escrit 

al director en què li exposi els fets i s’ofereix a revisar-l’hi prèviament. El 

síndic rep la proposta d’escrit de l’estudiant i li fa algunes observacions. 

El síndic, transcorregut un temps, es posa en contacte amb el cap 

d’estudis per demanar-li l’evolució del cas de l’estudiant i li respon que 

en parlarà amb els professors per veure quina solució s’hi pot aplicar. 

El síndic s’interessa novament pel cas i truca al cap d’estudis, que 

li respon que van oferir a l’estudiant examinar-se de l’assignatura el 

quadrimestre que no hi ha docència i l’estudiant va acceptar, tot i que 

fi nalment els va comunicar que faria l’examen quan es fes docència 

perquè per motius laborals actualment havia de viatjar molt.

Estudiant

ENTRADA: 16/07/2007
SORTIDA: 16/07/2007

1309 – Verbal                                  if

TEMA: És un estudiant de la... que es posa en contacte amb 

el síndic per demanar-li consell, ja que tan sols ha aprovat 7,5 

crèdits i, per tant, no ha superat la fase selectiva i el desvinculen 

dels estudis.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i l’aconsella sobre com 

plantejaria ell la sol·licitud per demanar un quadrimestre de gràcia.
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Professor

ENTRADA: 16/07/2007
SORTIDA: 30/09/2007

1310 – Verbal                                pa

TEMA: És un professor del Departament... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè vol exposar-li que el director del 

seu Departament realitza alguns fets legals però no justos des del 

seu punt de vista.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i aquest 

li respon que li enviï una relació dels fets legals però no justos 

perquè ell pugui parlar-ne amb la secretària general. El síndic rep 

la trucada del professor per informar-lo que li farà arribar la relació 

de fets al mes de setembre i també li comenta que el rector l’ha 

citat per parlar-ne. Transcorreguts uns mesos i en no haver rebut 

cap document respecte d’això per part del professor, el síndic 

dóna el tema per fi nalitzat.

Delegació d’estudiants

ENTRADA: 16/07/2007
SORTIDA: 19/07/2007

1311 – Verbal                       Inhibició

TEMA: Com a Delegació d’Estudiants de la... adrecen un 

escrit al síndic en què manifesten la seva queixa pel mètode 

d’avaluació d’una assignatura de la fase selectiva de la Facultat, 

concretament.... Han rebut algunes queixes d’estudiants que 

consideren l’avaluació injusta i que no mesura realment l’assoliment 

dels objectius globals de l’assignatura. Aquest fet els ha fet 

refl exionar i per això han volgut fer-li arribar la seva preocupació.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de la Delegació d’Estudiants 

i intercanvia informació sobre el tema amb la direcció del centre. 

Finalment, des de la mateixa direcció informen el síndic que es retiri 

de l’actuació perquè han acordat amb el director del Departament 

d’aquesta assignatura que s’ha d’estudiar la problemàtica per 

actuar respecte d’això. Per tant, el síndic es posa en contacte 

amb el delegat de la Delegació i li trasllada la informació anterior, 

motiu pel qual queden que el síndic s’inhibeix d’actuar perquè 

resolguin el problema entre el centre i el Departament.

PAS

ENTRADA: 19/07/2007
SORTIDA: 19/07/2007

1312 -                                                pc -

TEMA: És PAS del Servei de... i envia al síndic una còpia, perquè 

en tingui coneixement, d’un escrit que tramet a la... relacionat 

amb la manca de revisió del perfi l del seu lloc de treball.

ACTUACIONS: El síndic rep, perquè en tingui coneixement, una 

còpia de la situació descrita per aquest PAS. No obstant això, 

es reuneix amb ell i el PAS li comenta que tan sols volia explicar-

li personalment per què li havia fet arribar còpia de l’escrit que 

va trametre a la gerenta i que, en tot cas, si el resultat no fos 

satisfactori ja demanaria la seva actuació. El síndic, però, es reuneix 

amb el vicegerent de Desenvolupament Organitzatiu i Personal i 

sobretot li insisteix que la resposta que doni sigui argumentada. 

Transcorregut un temps, el síndic parla amb la gerenta sobre 

l’evolució del cas i aquesta li respon que la Comissió de Revisió 

no ha accedit a modifi car el perfi l tal com el PAS sol·licitava.

Estudianta

ENTRADA: 19/07/2007
SORTIDA: 19/07/2007

TEMA: És una estudianta de l’... que el dia anterior havia defensat 

el projecte de fi  de carrera i està ofesa perquè li van qualifi car amb 

una nota de 5, quan tothom li havia dit que ho havia fet molt bé 

i que el projecte havia agradat. No li van criticar el projecte, més 

aviat li’n van dir aspectes positius, però la nota va ser de 5. La 

nota més alta que ha posat el seu tribunal és de 6,5, amb molta 

diferència el que ha qualifi cat amb notes més baixes. Per aquest 

motiu, es queixa de la injustícia que li han fet i pregunta al síndic 

què pot fer perquè hi hagi un comportament homogeni entre els 

diferents tribunals i vol que la tornin a qualifi car.

continua en la pàgina següent
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ACTUACIONS: El síndic atén l’estudianta i, un cop exposats els 

fets, li aconsella que no faci cap acció respecte d’això perquè no 

pot presentar cap tipus de prova sobre l’exposició oral que va fer 

i la resposta que va donar a les qüestions que li va presentar el 

tribunal. Posteriorment, el síndic s’assabenta que l’estudianta va 

demanar la revisió i li van posar un 6 de nota.

Estudianta

ENTRADA: 20/07/2007
SORTIDA: 08/11/2007

1314 – Verbal                                  +

TEMA: És una estudianta de..., centre adscrit a la UPC, i es posa 

en contacte amb el síndic perquè el resultat de l’avaluació fi nal 

de l’assignatura..... havia estat d’un 4,19, tal com va quedar 

publicada al web, però posteriorment el professor li va baixar la 

nota a un 3,9, fet que no li permet compensar-la i l’ha de tornar 

a matricular amb el corresponent recàrrec per segona matrícula 

del 20 %. Per aquest motiu, demana consell al síndic sobre com 

procedir, ja que va trametre un escrit a la direcció del centre per 

demanar que se li mantingui la nota de 4,19 i la resposta que ha 

rebut desestima la seva petició.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudianta i tot seguit 

es posa en contacte amb el director del centre i li fa arribar una 

còpia de la petició de l’estudianta. També ho fa amb el cap del 

Servei de Gestió Acadèmica. Queden que des del Servei de 

Gestió Acadèmica es posaran en contacte amb el director del 

centre per tractar el tema. El síndic va informant de totes les 

gestions que fa l’estudianta. Transcorregut un temps, el síndic es 

posa en contacte amb el director per saber quina evolució segueix 

el cas i li respon que estan pendents que des del Servei de Gestió 

Acadèmica els informin com es pot modifi car la nota, ja que ells 

tenen la voluntat de resoldre-ho, però no ho saben modifi car i el 

professor no la vol canviar. El síndic es posa en contacte amb 

el cap del Servei de Gestió Acadèmica per parlar-ne i aquest li 

comunica que estan estudiant la fórmula. Al cap d’uns dies, el 

síndic truca novament al cap del Servei de Gestió Acadèmica i 

aquest li diu que el vicerector de Docència i Estudiantat es va 

reunir amb el professor i que tot el que li va exposar i argumentar 

el professor li va semblar molt bé, però el vicerector li va tornar a 

confi rmar que a l’estudianta li posarien un 4,19. El vicerector es 

posa en contacte amb l’estudianta per informar-la de la decisió 

presa i fi nalment el síndic rep una còpia de la comunicació, que el 

vicerector fa arribar al professor, en què li demana que faci constar 

a l’acta la qualifi cació de 4,2.

4 REPRESENTANTS DE LA JUNTA 

ENTRADA: 23/07/2007
SORTIDA: 23/07/2007

1315 – Verbal                                  ir

TEMA: Són quatre membres de la Junta del Departament...... que 

es posen en contacte amb el síndic per manifestar-li les tensions 

que hi ha a la Junta del Departament originades per les actuacions 

d’un professor.

ACTUACIONS: El síndic rep la visita dels quatre membres i en 

parlen. El síndic atén les exposicions i els aconsella.

Exestudiant

ENTRADA: 24/07/2007
SORTIDA: 24/07/2007

TEMA: És un exestudiant que va iniciar els estudis a... i es va retirar 

a meitat de curs, motiu pel qual no va abonar el segon termini 

de la matrícula. Ara vol iniciar estudis en una altra universitat i, 

en demanar trasllat d’expedient, li reclamen que ha d’abonar el 

segon termini de la matrícula. Per aquest motiu, demana al síndic 

si hi ha alguna normativa que ho exigeixi.

continua en la pàgina següent
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1316 – Verbal                                  if

ACTUACIONS: El síndic rep la trucada de l’estudiant per consultar-

li la qüestió descrita al tema i li llegeix el paràgraf de la Normativa 

acadèmica general que regula aquest aspecte. L’estudiant hi està 

d’acord i abonarà l’import.

Professor

ENTRADA: 24/07/2007
SORTIDA: 24/07/2007

1317 – Verbal                                  if

TEMA: És un professor del Departament... a... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè a fi nals del mes de desembre del 

2005 no va rebre la informació relativa a la sol·licitud de quinquenni 

per problemes informàtics que pot demostrar i a fi nals de l’any 

2006 li van concedir un quinquenni, però ha perdut un any. Per 

aquest motiu, demana al síndic si es pot fer alguna cosa respecte 

d’això, ja que a través del Servei... no ho ha aconseguit.

ACTUACIONS: El síndic atén la petició del professor i li aconsella 

que ordeni tota la documentació que té i que prepari un escrit que 

ha d’enviar al comissionat per a Planifi cació i Avaluació, ja que si hi 

ha alguna persona que pot fer alguna cosa respecte d’això és ell.

PAS

ENTRADA: 25/07/2007
SORTIDA: 25/07/2007

1318 -                                                  pc

TEMA: És PAS del Servei de... i envia al síndic una còpia, perquè 

en tingui coneixement, d’un escrit que tramet a la... relacionat 

amb la revisió del perfi l del seu lloc de treball.

ACTUACIONS: El síndic rep, perquè en tingui coneixement, 

una còpia de la situació descrita per aquest PAS. El síndic, no 

obstant això, es reuneix amb el vicegerent de Desenvolupament 

Organitzatiu i Personal i sobretot li insisteix que la resposta que 

donin sigui argumentada. Transcorregut un temps, el síndic parla 

amb la gerenta sobre l’evolució del cas i aquesta li respon que la 

Comissió de Revisió no ha accedit a modifi car el perfi l tal com el 

PAS sol·licitava.

Professor

ENTRADA: 26/07/2007
SORTIDA: 30/11/2007

TEMA: És professor associat a temps parcial del Departament... 

i el mes de febrer de 2005 va guanyar en concurs públic la 

seva plaça d’associat 4+4 per donar docència en ... i al mateix 

mes de febrer es va incorporar i va començar la docència de 

pràctiques en l’assignatura de... de la titulació.... Considera 

que la seva evolució ha estat positiva, cosa que demostren les 

enquestes dels estudiants, que indiquen un creixement notable 

de la seva satisfacció. També participa en nombroses iniciatives, 

cursos, tallers, per millorar les seves capacitats avaluadores, 

etc. Malgrat tot el que exposa, al mes de juny es troba que des 

de la secció departamental a què pertany se l’intenta expulsar 

d’aquesta assignatura. Arribats a aquesta situació, expressa 

la seva disconformitat i demana les explicacions que motiven  

aquesta expulsió. A dia d’avui encara no n’ha obtingut cap 

resposta per part de la seva secció i, per tant, decideix obtenir-la 

de l’Escola adreçant-se al cap d’... i posteriorment al cap d’..., 

amb còpia a la..., sense rebre’n resposta a dia d’avui. Per aquest 

motiu, s’adreça al síndic per diferents motius: en primer lloc, per 

informar-lo del que creu que és un clar atac a la seva persona, un 

menyspreu a les seves consideracions, queixes i preguntes, amb 

un greuge comparatiu amb els seus companys, i en segon lloc, 

per demanar-li la seva intervenció per tal de reconduir aquesta 

situació, que sembla menystenir la capacitat, formació i dedicació 

d’un dels seus professors.

continua en la pàgina següent
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ACTUACIONS: El síndic rep el professor, que li exposa la seva 

situació. El síndic li demana que li ho faci per escrit i que adjunti 

tota aquella documentació que consideri acreditativa del que diu.  

El síndic es posa en contacte en diverses ocasions amb el cap 

de la secció de..... per parlar de la situació i també ho fa amb 

posterioritat amb el professor. El síndic aconsella al professor que 

exposi també el problema al vicerector de Personal Acadèmic. 

El síndic rep còpies de les comunicacions que el professor fa al 

vicerector i de les que el cap de secció fa al professor, i també 

rep la trucada del cap de secció per informar-lo que ha parlat 

amb el professor i que estan mirant d’arribar a una solució 

consensuada entre tots dos. No obstant això, transcorreguts 

uns dies, el professor torna a posar-se en contacte amb el síndic 

per demanar-li una resposta per escrit. El síndic li respon que la 

prepararà quan s’hagi aprovat l’acta del darrer Consell extraordinari 

de la Secció....., que es farà aquella mateixa setmana. Per tant, 

el síndic un cop disposa de l’acta aprovada que li fa arribar el cap 

de secció, prepara el Comunicat 7/07 i el fa arribar a les persones 

escaients.

Estudiant

ENTRADA: 26/07/2007
SORTIDA: 30/07/2007

1320 – Verbal                                  +

TEMA: És un estudiant de l’... que s’adreça al síndic perquè va 

treure una nota de 7,07 a les... i en matricular-se a la titulació... a 

l’... li ha estat assignat el torn de tarda. L’any passat va fi txar pel 

Club Europa per jugar la lliga juvenil nacional i tot seguit ha passat 

a la divisió d’honor per a la lliga 2007-2008. Per aquest motiu ha 

de fer els entrenaments quatre tardes a la setmana, fet que li és 

incompatible amb el torn de tarda assignat a l’.... Ha presentat 

una sol·licitud a l’Escola i, tot i que encara no n’ha rebut una 

resposta ofi cial, a la Secretaria l’han informat que tindria validesa 

un contracte laboral, però ell tan sols té una fi txa contractual, ja 

que no té cap mena de remuneració. Per aquest motiu agrairia al 

síndic si el podia ajudar en aquesta situació.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant, que li exposa el seu 

cas. Per aquest motiu, el síndic adreça la petició de l’estudiant 

a la Secretaria Acadèmica de l’Escola i transcorreguts uns dies 

li responen que al mes de setembre assignaran el torn de matí 

a l’estudiant. El síndic es posa en contacte amb l’estudiant i li 

trasllada la informació anterior.

Exestudianta

ENTRADA: 31/08/2007
SORTIDA: 20/09/2007

TEMA: És una exestudianta de... que va ser desvinculada dels 

estudis en fi nalitzar el curs acadèmic 2004-2005 per no superar 

la fase selectiva. El període de desvinculació són tres anys i, 

durant els dos darrers anys ha realitzat un cicle formatiu de grau 

superior..., estudis que ha compaginat treballant en..... Exposa que 

el fet que no hi hagi estudis afi ns als d’... i... fa que els estudiants 

d’aquesta titulació es vegin obligats a esperar 3 anys per tornar-

se a matricular, mentre que en altres escoles els estudiants 

desvinculats poden matricular-se d’altres estudis similars al 

mateix centre. Per aquest motiu sol·licita al síndic que es consideri 

aquesta queixa i que s’actuï, si és possible, en contra d’aquesta 

discriminació que pateixen els alumnes que són desvinculats dels 

estudis..., i que es consideri la redempció dels anys de càstig de la 

desvinculació per l’interès mostrat envers aquests estudis durant 

aquest període.

continua en la pàgina següent
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ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’exestudianta i tot 

seguit es posa en contacte amb el cap del Servei de Gestió 

Acadèmica, que li aconsella que presenti una sol·licitud al 

rector i que ell com a cap del Servei li donarà suport. El síndic 

trasllada la informació anterior a l’exestudianta i un cop aquesta 

presenta al síndic la proposta que pensa enviar al rector, el síndic 

ho comenta amb el vicerector de Docència i Estudiantat, que 

està d’acord que l’estudianta presenti una petició formal. No 

obstant això, transcorreguts uns dies, el síndic es reuneix amb el 

vicerector i comproven que la Normativa acadèmica general no 

deixa possibilitat que la desvinculació sigui inferior a tres anys. 

El síndic es posa en contacte amb l’estudianta per informar-la 

de l’aspecte anterior. Finalment, el rector presenta a un consell 

de centres docents una proposta d’esmena de la Normativa 

acadèmica general en què la desvinculació dels estudis passi 

de tres a dos anys. Aquesta proposta és aprovada pels òrgans 

de govern escaients. Finalment, el cap del Servei de Gestió 

Acadèmica comunica al síndic que ha parlat amb l’exestudianta 

per informar-la de les gestions que ha de fer per matricular-se 

dels estudis durant el quadrimestre de primavera 2007-2008.

Exestudiant

ENTRADA: 31/08/2007
SORTIDA: 20/09/2007

1322 – Correu electrònic                +

TEMA: És un exestudiant de... que va ser desvinculat dels estudis 

en fi nalitzar el curs acadèmic 2004-2005 per no superar la fase 

selectiva. El període de desvinculació són tres anys i, durant els 

dos darrers anys ha realitzat un cicle formatiu de grau superior..., 

estudis que ha compaginat treballant en..... Exposa que el fet que 

no hi hagi estudis afi ns als d’... i... fa que els estudiants d’aquesta 

titulació es vegin obligats a esperar 3 anys a tornar-se a matricular, 

mentre que en altres escoles els estudiants desvinculats poden 

matricular-se d’altres estudis similars al mateix centre. Per aquest 

motiu sol·licita al síndic que es consideri aquesta queixa i que 

s’actuï, si és possible, en contra d’aquesta discriminació que 

pateixen els alumnes que són desvinculats dels estudis......, i que 

es consideri la redempció dels anys de càstig de la desvinculació 

per l’interès mostrat envers aquests estudis durant aquest 

període.

ACTUACIONS: El síndic realitza les mateixes actuacions que en 

el cas 1321.

Estudianta

ENTRADA: 04/09/2007
SORTIDA: 05/09/2007

1323 – Verbal                                  +

TEMA: És una estudianta que ha estat acceptada per realitzar 

els estudis... a... i el dia que va anar a matricular-se, com que ella 

havia iniciat els estudis... a l’Escola..., a la Secretaria de l’... li van 

dir que no la podien matricular si no tenia el certifi cat de trasllat 

d’expedient que li ha de realitzar l’Escola...... L’estudianta es va 

adreçar a la Secretaria de.... i allà li van dir que fi ns al cap de 

10 dies no hi podien fer res. Per aquest motiu, demana l’ajut del 

síndic per si hi ha cap via de solució a la situació plantejada. 

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudianta i tot seguit 

es posa en contacte amb el cap del Servei de Gestió Acadèmica 

per exposar-li els fets. Aquest li respon que li faran una matrícula 

provisional fi ns que aconsegueixi el certifi cat  de trasllat d’expedient. 

El síndic trasllada la informació anterior a l’estudianta.
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Estudiant

ENTRADA: 29/05/2007
SORTIDA: 29/05/2007

1324 -                                                  pc

TEMA: És estudiant de... i s’adreça al síndic per explicar-li que es 

va sentir atacat a classe per la intervenció d’un professor, amb 

motiu del que un professor pensava sobre el que ell va votar en 

una reunió de la Junta de la seva escola. No obstant això, demana 

al síndic que de moment no faci res fi ns que no tingui publicades 

les notes fi nals de l’assignatura que imparteix aquest professor i, 

que, en tot cas, serà aleshores que li presentarà la seva queixa.

ACTUACIONS: El síndic rep la visita de l’estudiant i li exposa els 

fets perquè en sigui coneixedor.

Doctorand

ENTRADA: 14/09/2007
SORTIDA: 17/09/2007

1325 – Correu electrònic                +

TEMA: És professor de... i estudiant d’un doctorat i es posa 

en contacte amb el síndic perquè vol l’ajut d’aquest per agilitar 

l’expedició d’un certifi cat relatiu al nom de les assignatures 

aprovades en un curs de doctorat.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i tot seguit es 

posa en contacte amb el cap de l’Ofi cina de Doctorat per exposar-

li el cas. El cap de l’Ofi cina li respon que ho realitzaran de seguida 

i que l’avisaran quan el certifi cat estigui preparat. Transcorreguts 

uns dies, el síndic rep la confi rmació que el certifi cat ja està fet i 

que ja ho han comunicat a la persona interessada. 

Estudianta

ENTRADA: 17/09/2007
SORTIDA: 08/11/2007

1326 – Verbal                                   -

TEMA: És una estudianta de... que es posa en contacte amb el 

síndic per exposar-li els problemes que ha tingut i té per cobrar les 

retribucions derivades d’un any de treball amb el professor..., feina 

que va obtenir a través de la borsa de treball de l’Escola. Demana 

al síndic quin tipus d’ajut li pot oferir.

ACTUACIONS: El síndic atén la petició de l’estudianta, però 

sembla que no hi ha cap document que impliqui la UPC, ja que és 

un compromís privat entre l’estudianta i el professor. No obstant 

això, el síndic es posa en contacte amb el professor responsable 

dels convenis de cooperació educativa de l’Escola i en parlen. 

Posteriorment es reuneixen també amb el director de l’Escola i 

decideixen que establiran una reunió entre el síndic, el director i el 

professor afectat, però fi nalment el síndic, davant la impossibilitat 

de localitzar el professor, es posa en contacte amb el Servei de 

Personal de la UPC perquè li facilitin les dades i des del mateix 

servei li confi rmen que el professor ja s’ha jubilat. El síndic es posa 

en contacte amb l’estudianta i li comenta que no es pot fer cap 

acció respecte d’això, ja que el professor està jubilat i, en no tenir 

cap conveni signat entre l’estudianta i el professor, no pot fer-hi 

res. El síndic informa de les gestions anteriors el responsable del 

convenis de l’Escola.

PAS

ENTRADA: 17/09/2007
SORTIDA: 17/09/2007

1327 –                                                 pc

TEMA: És un PAS que es posa en contacte amb el síndic 

per comunicar-li la seva situació actual, és a dir, una posada 

en coneixement de fets que sota la seva òptica li semblen 

signifi catius.

ACTUACIONS: El síndic rep un escrit sobre la situació exposada. 

Investigador

ENTRADA: 26/09/2007
SORTIDA: 01/10/2007

TEMA: És un investigador del Departament de... amb un 

contracte... que s’adreça al síndic per exposar-li el seu problema, 

ja que no li renoven el contracte perquè el... no vol signar seguint 

les consignes que ha rebut del professor responsable del seu 

grup. L’investigador, en parlar-ne amb el... s’ha adonat que les

continua en la pàgina següent
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raons que presenta el professor de grup per no renovar el seu 

contracte són falses. Ho ha pogut ensenyar al... però tot i això no 

ho vol signar. Per aquest motiu, demana que el síndic l’assessori 

sobre què hi pot fer.

ACTUACIONS: El síndic atén l’investigador i l‘aconsella que si vol 

que faci cap acció necessita que li demani per escrit què és el que 

vol exactament i li diu que a l’escrit no posi opinions de l’estil “jo 

crec” o “jo penso”, sinó fets demostrables. El síndic no va rebre 

mai cap petició posterior de l’investigador.

Estudiant

ENTRADA: 27/09/2007
SORTIDA: 01/10/2007

1329 – Verbal                                  +

TEMA: És un estudiant de l’... que es posa en contacte amb el 

síndic perquè es va matricular provisionalment..., especialitat... 

ja que provenia de la titulació... de la Universitat de Salamanca 

i també perquè li realitzaven convalidacions pel cicle formatiu de 

grau superior d’anàlisi i control químic. El termini de convalidacions 

era del 7 al 14 de setembre i, tot i presentar tota la documentació 

requerida, en anar a modifi car la matrícula li van dir que per 

problemes informàtics no es podia fer. Després d’anar-hi diverses 

vegades, el problema continua i exposa al síndic que ja han passat 

dues setmanes des de l’inici de curs i encara no sap quines 

assignatures li convalidaran. Per aquest motiu, demana al síndic 

què hi pot fer i a qui ha de reclamar perquè es resolgui aquesta 

situació.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant i procedeix 

a posar-se en contacte amb el cap d’estudis del centre perquè 

l’informi de l’estat de l’expedient de convalidació de l’estudiant, 

i el cap d’estudis li respon que ho revisarà. El síndic rep la 

trucada del cap d’estudis per dir-li que tot està resolt i per tant el 

síndic truca a l’estudiant per transmetre-li la informació anterior. 

Finalment l’estudiant decideix demanar la renúncia de matrícula 

perquè tan sols li havien convalidat 4 assignatures de les 21 que 

tenia aprovades a la universitat d’origen.

Professor

ENTRADA: 01/10/2007
SORTIDA: 15/10/2007

1330- Verbal             Derivat al VdDE - 

TEMA: És professor de... que es posa en contacte amb el síndic 

per explicar-li la seva versió dels fets en relació amb el cas presentat 

per l’estudianta.... Per aquest motiu demana al síndic que torni a 

revisar el cas, ara amb la visió de les dues parts implicades, i que 

actuï en conseqüència com ha fet fi ns ara.

ACTUACIONS: El síndic atén el professor i queden per reunir-se 

un dia i tractar el tema a fons. El síndic es reuneix amb el professor 

i intercanvien impressions sobre els fets, però no hi estan d’acord. 

Per tant el síndic l’informa que, si ho vol, pot apel·lar al rector i 

parlar amb el vicerector de Docència i Estudiantat prèviament. El 

professor afi rma que ho farà. El síndic truca al vicerector i queden 

que s’entrevistarà amb el professor. Posteriorment a aquesta 

reunió, el síndic rep una còpia de l’escrit que el vicerector envia al 

professor en què li demana que faci constar la qualifi cació de 4,2 

a l’acta, que és el que demanava l’estudianta.

Professora

ENTRADA: 03/10/2007
SORTIDA: 15/11/2007

TEMA: És una professora del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic per manifestar-li el sentiment d’indefensió 

que se li genera per la seva avaluació com a professora a partir 

de les dades d’una enquesta anònima, emplenada per persones 

sobre les quals no hi ha cap garantia que hagin assistit a un

continua en la pàgina següent
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nombre sufi cient de classes per poder emetre una opinió amb 

fonament. Per aquest motiu, demana l’empara del síndic perquè 

aquesta informació no es tingui en compte.

ACTUACIONS: El síndic atén la professora i li demana que li presenti 

per escrit la seva petició. El síndic es posa en contacte amb el 

comissionat per a la Planifi cació i l’Avaluació i aquest l’informa 

que enviaran un escrit a la professora en què li indicaran on ha 

de presentar el recurs. El síndic trasllada la informació anterior a 

la professora i aquesta li diu que li ha enviat ja l’escrit amb tota la 

documentació relativa al quinquenni. El síndic rep la comunicació 

per part del comissionat que ja han tramès l’escrit a totes aquelles 

persones a qui havien denegat el quinquenni per informar-los de 

quin és el procediment per presentar al·legacions a la CSAPDIU. 

Transcorregut un temps, el síndic pregunta a la professora si ja 

ha presentat l’escrit d’al·legacions i li respon que ho farà en breu. 

Finalment la professora presenta l’esmentat escrit.

Professor

ENTRADA: 03/10/2007
SORTIDA: 03/10/2007

1332 –  Verbal                                   rf

TEMA: És un membre de la... en...i del centre de... que es posa en 

contacte amb el síndic per explicar-li i facilitar-li documentació en 

relació amb uns fets que li van ocórrer a l’Argentina. No demana 

res concret al síndic, tal sols que en tingui coneixement i que 

n’estigui assabentat.

ACTUACIONS: El síndic rep la comunicació del professor sobre 

els fets descrits i el síndic li diu que, amb la seva autorització 

prèvia, ho comunicarà al rector. El professor li diu que li sembla 

bé. El síndic rep un escrit amb tota la documentació acreditativa 

que li aporta el professor i en prepara una còpia, que lliura a la 

cap del Gabinet del rector perquè la faci arribar al mateix rector. El 

síndic fi nalment rep una trucada del professor, que li diu que l‘han 

convocat des del Rectorat per mantenir una reunió amb el rector i 

que està molt agraït per la seva gestió.

Estudiant

ENTRADA: 04/10/2007
SORTIDA: 04/10/2007

1333 – Verbal                                  +

TEMA: És un estudiant de l’... i becari al Servei de... que es posa en 

contacte amb el síndic per informar-lo que l’... no va pagar la nòmina 

corresponent al mes de setembre als becaris del Servei de....

ACTUACIONS: El síndic rep la visita de l’estudiant per exposar-li 

la situació descrita i li comenta que personalment necessita els 

diners. El síndic es posa en contacte amb el servei que paga 

les nòmines dels becaris per explicar el cas i li responen que 

pot informar l’estudiant que passi pel servei, que la hi abonaran 

mitjançant un taló.

Estudiants

ENTRADA: 04/10/2007
SORTIDA: 04/10/2007

1334 – Verbal                                  +

TEMA: Són estudiants de diferents... que treballen com a becaris 

a... i es posen en contacte amb el síndic per informar-lo que l’... 

no els ha pagat la nòmina corresponent al mes de setembre. Per 

aquest motiu, demanen l’assessorament del síndic.

ACTUACIONS: El síndic rep la visita dels estudiants per exposar-

li la situació descrita. El síndic els respon que poden passar pel 

servei que paga les nòmines dels becaris i que les hi abonaran 

amb un taló. Un dels becaris respon que prefereix cobrar amb 

un altre sistema en què ell no hagi de suportar cap comissió. 

Per aquest motiu, el síndic es posa en contacte amb la persona 

responsable de la unitat i en explicar-li l’argument de l’estudiant li 

respon que s’adaptaran a les necessitats de cada cas. Per tant, el 

síndic trasllada la informació anterior als estudiants. 
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Extern

ENTRADA: 08/10/2007
SORTIDA: 17/10/2007

1335 – C 5/07                                 if

TEMA: És un estudiant de la Universitat.... que va demanar trasllat 

d’expedient des de la seva universitat a..... i es posa en contacte 

amb el síndic per:

Presentar una queixa formal pel tracte rebut per la... 1. 

durant el procés de matriculació, un cop va sol·licitar des 

del juny de 2007 el trasllat d’expedient de la Universitat.... 

a... per continuar els seus estudis, ja que la seva família 

viu a Barcelona. Fins a la data desconeix les motivacions 

i la normativa aplicable a la denegació verbal que se li 

ha expressat, tot i que ha abonat les taxes de trasllat 

d’expedient, té un bon expedient acadèmic que acredita 

tenir les assignatures del primer any aprovades i ha 

superat els 60 crèdits.  A la Secretaria del centre li han 

denegat veure personalment el seu expedient al·legant 

que comuniquen les decisions per escrit i ell ho necessita 

saber per si cal que torni a demanar trasllat d’expedient 

a la Universitat de..... 

Sol·licitar certifi cació del criteri i normativa que segueix 2. 

la... per haver-li denegat la convalidació d’assignatures 

sol·licitades, així com l’accés a segon curs.

Que el Consell de Coordinació Universitària sigui 3. 

coneixedor de la situació que exposa i pugui evitar que 

es repeteixi en un futur.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant i un cop 

estudiat el cas es posa en contacte amb el cap d’estudis del 

centre però no hi és, i parla amb el cap dels Serveis de Gestió 

i Suport, que li diu que l’estudiant ha tornat a.... i que parlarà 

amb el cap d’estudis per fer-li saber que el síndic vol parlar amb 

ell. També es posa en contacte amb el cap del Servei de Gestió 

Acadèmica per consultar-li alguns aspectes. El síndic planteja al 

cap d’estudis una sèrie de qüestions per donar una resposta a 

l’estudiant i tot seguit en rep la informació. Finalment, el síndic 

redacta el Comunicat 5/07 i el fa arribar a l’estudiant i a les 

persones escaients. En aquest comunicat justifi ca l’actuació del 

centre i hi indica les referències normatives en què han basat la 

seva actuació.

Estudiant

ENTRADA: 15/10/2007
SORTIDA: 15/10/2007

1336 – Verbal                                  if

TEMA: És un estudiant de l’... que es posa en contacte amb el 

síndic perquè l’han desvinculat dels estudis de la UPC per no 

superar dues fases selectives consecutivament en dos centres 

diferents i vol consultar com és que la desvinculació dura tres 

anys.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant i li respon 

que a partir d’ara la desvinculació dels estudis serà per un període 

de dos anys, fet que està regulat per la Normativa acadèmica 

general i li suggereix que faci algun mòdul de cicle formatiu pel 

qual després li puguin reconèixer alguns crèdits.

Estudiant

ENTRADA: 22/10/2007
SORTIDA: 23/10/2007

TEMA: És un estudiant de l’... que se posa en contacte amb el 

síndic per exposar-li una situació relacionada amb l’assignatura.... 

Concretament, el... de l’assignatura el vol suspendre per manca 

d’assistència a dues classes de laboratori, degudament justifi cades 

per motius personals. També exposa que l’ha esborrat de les llistes 

de grup i que no li permet l’accés a..., canal de comunicació entre

continua en la pàgina següent
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els membres del grup. Per aquest motiu, demana el consell del 

síndic perquè l’assessori sobre quins passos pot fer per defensar 

el seu dret a ser avaluat.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta de l’estudiant i li aconsella 

que escrigui una sol·licitud a la direcció del centre, però que serà 

difícil que li ho deixin fer perquè la normativa de l’assignatura 

publicada pel centre així ho indica. No obstant això, s’ofereix a 

revisar-li la sol·licitud prèviament i l’estudiant diu que així ho farà. 

El síndic rep la proposta de sol·licitud de l’estudiant i li fa alguns 

suggeriments. Transcorregut un temps, el síndic es posa en 

contacte amb l’estudiant per consultar-li l’evolució del seu cas i 

aquest l’informa que va rebre la resposta de la direcció en què li 

suggerien que assistís a les classes, que fes tots els treballs i que 

esperés el resultat de l’avaluació, però l’estudiant va dir al síndic 

que no ho vol fer per si el professor té clar que el suspendrà tal 

com l’hi va fer saber en el seu moment.

Professor

ENTRADA: 22/10/2007
SORTIDA: 22/10/2007

1338 – Verbal       Derivat síndic UdLl

TEMA: És professor del Departament..., amb docència a... i... i es 

posa en contacte amb el síndic per exposar-li uns fets relacionats 

amb els estudis del seu fi ll a..., centre adscrit a la Universitat 

de....

ACTUACIONS: El síndic informa el professor que el cas l’ha 

de presentar al síndic de greuges de la Universitat.... i s’ofereix 

a adreçar-l’hi personalment. El professor accepta i, per tant, el 

síndic adreça la petició al síndic de greuges de la Universitat....... 

Transcorreguts uns dies, el síndic rep la resposta del síndic de la 

Universitat....... i li demana que parli directament amb el pare de 

l’estudiant per traslladar-li la informació.

Estudiant

ENTRADA: 26/10/2007
SORTIDA: 30/10/2007

TEMA: És un estudiant de primer curs...  que treballa a jornada 

completa, per la qual cosa li és impossible l’assistència a classe. 

Respecte a la teoria no té problemes, ja que un company li facilita 

el material, però les pràctiques no les pot fer, atès que no pot 

faltar de manera tan continuada a la feina. La seva queixa ve 

motivada perquè al mes de juny aproximadament va parlar amb la 

coordinadora del Departament de....... i en cap moment no el va 

informar de la possibilitat de la matrícula lenta, que precisament 

s’adreça a la gent que treballa i ell no coneixia aquesta possibilitat. 

També es queixa de la manca d’informació per part dels professors, 

que o bé no contesten els correus electrònics o bé els contesten 

quan és massa tard. Per aquest motiu demana adreçar-se en 

persona a algú disposat a escoltar-lo, ja que no vol fer ni més ni 

menys que els altres alumnes, només alguna cosa diferent però 

equiparable que s’adapti als seus horaris.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i es posa en contacte 

amb la cap d’estudis de la titulació, que li respon que localitzarà 

el tutor de l’estudiant i també li proposaran d’acollir-se a la via 

lenta. El síndic també es posa en contacte amb el cap del Servei 

de Gestió Acadèmica per consultar-li-ho i li respon que si el 

centre hi accedeix no hi ha cap impediment perquè l’estudiant 

pugui acollir-se a la via lenta, tan sols hauria de presentar una 

petició en què adjuntés un document de treball que indiqués el 

seu horari laboral i un certifi cat de vida laboral. El síndic parla 

amb el director del centre per exposar-li els fets i aquest li diu que

continua en la pàgina següent
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acceptarà que l’estudiant s’aculli a la via lenta. El síndic trasllada 

tota la informació anterior a l’estudiant i li demana que li enviï una 

còpia de la sol·licitud que adreci al director del centre, cosa que 

fa. Finalment, el síndic truca a la cap d’estudis per assabentar-se 

del resultat fi nal i aquesta li respon que l’estudiant ja s’ha pogut 

matricular de les assignatures amb opció de via lenta.

Doctoranda

ENTRADA: 29/10/2007
SORTIDA: 31/10/2007

1340 – Verbal                               if +

TEMA: És una llicenciada en... per la UPC i estudianta del Màster 

en... que es posa en contacte amb el síndic per informar-lo sobre 

el seu cas relacionat amb la sol·licitud d’una beca predoctoral 

UPC per a recerca modalitats 1 i 2. Un cop publicades les 

llistes amb les prioritzacions provisionals de la modalitat 2, va 

comprovar que estava seleccionada com un dels estudiants 

benefi ciaris provisionals d’aquesta beca. Transcorregut el termini 

d’al·legacions, es va publicar la resolució defi nitiva i ha comprovat 

que hi havia canvis a la llista i s’havia quedat sense beca. De 

moment ha presentat una sol·licitud al vicerector de... i fa saber al 

síndic que el mantindrà informat de la resposta que rebi.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudianta, que li exposa 

el seu cas. El síndic es posa en contacte amb el cap de l’Ofi cina 

de Doctorat per traslladar-li els fets i també amb una tècnica de la 

Vicegerència de Docència i Recerca per indicar-li que considera 

que la informació que faciliten als fi txers corresponents a la 

modalitat 2 no són correctes, ja que també inclouen sol·licituds 

de la modalitat 1 i li suggereix que modifi quin la presentació 

d’aquesta informació. El síndic trasllada la informació anterior a 

l’estudianta i aquesta li diu que creu que obtindrà la beca perquè 

hi ha persones que sol·liciten alhora altres beques externes a la 

UPC i si les hi atorguen han de renunciar a la que els ha assignat 

la UPC. Finalment, el síndic rep la informació que l’estudianta 

rebrà la beca perquè hi ha una renúncia i automàticament ella 

passa a ser la següent benefi ciària. El síndic comunica la notícia 

a l’estudianta.

Extern

ENTRADA: 29/10/2007
SORTIDA: 29/10/2007

TEMA: És pare d’un estudiant de la Universitat...... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè són estrangers i per circumstàncies 

personals ocorregudes al seu país van haver de venir a viure a 

Barcelona. El seu fi ll va demanar trasllat d’expedient a l’... però no 

li ha estat concedit. Demana al síndic que el seu cas s’estudiï com 

un cas de raons extraordinàries, perquè atesa la seva condició 

d’afectat d’asil polític no pot assumir el cost que li suposa els 

estudis del seu fi ll a la Universitat.......

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del pare de l’estudiant. 

Tot seguit es posa en contacte amb la cap d’estudis per parlar-

ne, i l’informa que no van acceptar el trasllat de l’expedient 

de l’estudiant perquè hi ha un acord de la Junta d’Escola que 

indica que els estudiants que presentin sol·licituds de trasllat 

d’expedient amb una nota de tall més baixa del que correspondria 

al seu any d’entrada són eliminats de la llista automàticament. El 

síndic li demana que l’interessaria saber com li haurien quedat 

les convalidacions i la cap d’estudis li respon que ho mirarà. El 

síndic rep la resposta de la cap d’estudis i primer l’informa que 

l’estudiant tenia una nota de 6,25 i la nota de tall d’aquell any era 

de 7 i també l’informa com li quedarien les convalidacions. Alhora 

comenta al síndic que pot fer saber a l’estudiant que aquesta

continua en la pàgina següent
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titulació també s’imparteix a les universitats de Girona i Rovira i 

Virgili, i que també té l’opció de fer un cicle formatiu superior, ja que 

els estudiants que els realitzen tenen un determinat percentatge 

d’accés a aquests estudis universitaris. El síndic trasllada tota la 

informació anterior al pare de l’estudiant.

Estudianta

ENTRADA: 29/10/2007
SORTIDA: 29/10/2007

1342 – Verbal                                  if

TEMA: És una estudianta de... que es posa en contacte amb el 

síndic per exposar-li un fet que li ha passat amb la matrícula d’una 

assignatura. Li queden per cursar 2 assignatures de 3a i 3 de 

3b. Va demanar al cap d’estudis poder cursar una assignatura 

de 4a però li ho van denegar. Tot i això, el dia de la matrícula va 

comprovar que tenia accés a matricular-se de l’assignatura en 

qüestió i ho va fer. Transcorreguts dos mesos durant els quals ha 

assistit a classe, el dia 26 d’octubre es va assabentar mitjançant 

una carta que li havien anul·lat la matrícula d’aquesta assignatura. 

En aquest escrit també posa que és possible presentar una 

sol·licitud al rector. L’estudianta consulta al síndic si s’hi pot fer 

alguna cosa, ja que l’assignatura l‘interessa molt.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudianta i el síndic li 

recomana que presenti un escrit al rector en què exposi els fets 

i que a la propera matrícula d’aquesta assignatura no li apliquin 

el recàrrec de taxes, ja que veu molt difícil que li retornin els 

diners corresponents a la matrícula d’aquesta assignatura, que 

és competència de la Gerència de la Universitat. El síndic informa 

dels fets el cap del Servei de Gestió Acadèmica i li suggereix que 

el programa de gestió PRISMA hauria d’incorporar també les 

normatives pròpies de cada centre i no solament la genèrica de 

la UPC. Finalment, el síndic rep la comunicació del cap del Servei 

de Gestió Acadèmica que han retornat els diners de la matrícula a 

tots aquells estudiants que s’havien matriculat d’una assignatura 

perquè el programa els ho va permetre, tot i tenir una sol·licitud que 

els denegava l’acció i que estudiaran com introduir les normatives 

pròpies de cada centre al sistema de gestió PRISMA.

Estudiant

ENTRADA: 06/11/2007
SORTIDA: 07/11/2007

1343 – Correu electrònic                +

TEMA: És un estudiant..., especialitat en... i es posa en contacte 

amb el síndic per informar-lo que el professor no s’ha presentat a 

l’examen parcial de l’assignatura “...”, que s’havia de fer el dia 6 

de novembre a les 17 h. Els estudiants afectats es queixen de la 

poca informació que se’ls va donar i en el moment en què se’ls va 

donar. Per aquest motiu, demana que no tornin a passar aquestes 

coses.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudiant i tot seguit 

es posa en contacte amb el cap d’estudis del centre, que li 

respon que no en sabia res però que es posaria en contacte amb 

l’estudiant per assabentar-se sobre què ha passat exactament. El 

síndic també rep una còpia del missatge que el director del centre 

envia a l’estudiant, en què li demana disculpes com a responsable 

del centre pel que ha succeït i que esbrinarà què ha passat per 

prendre mesures perquè no torni a ocórrer i li demana si la situació 

els ha generat cap perjudici pel que fa al seu rendiment acadèmic. 

Finalment, el síndic rep un comunicat del director en què li fa 

saber que van parlar amb l’estudiant i els va comunicar que va 

fallar la informació perquè havien d’anar a una altra aula; per 

tant, a aquests alumnes que van arribar tard per aquesta manca 

d’informació se’ls va permetre fi nalitzar l’examen més tard.
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Estudiant

ENTRADA: 08/11/2007
SORTIDA: 19/11/2007

1344 – Correu electrònic                if

TEMA: És un estudiant de l’... que es posa en contacte amb el 

síndic per informar-lo que, mitjançant una beca, està realitzant 

tasques relacionades amb els seus estudis en el Departament...,  

però l’han informat que no les hi reconeixeran com a crèdits 

de lliure elecció. Per aquest motiu, demana el suport del síndic 

perquè es considera una mica discriminat pel fet que reconeguin 

crèdits per algunes activitats esportives i no per les activitats 

que ell realitza en el Departament, com són el manteniment 

de laboratoris, aconseguir els diferents productes químics al 

Departament, col·laborar en projectes del departament, etc.

ACTUACIONS: El síndic rep la queixa de l’estudiant i es posa en 

contacte amb el Servei d’Activitats Socials (UNIVERS) per informar-

se sobre les condicions de les beques de col·laboració i també 

es posa en contacte amb el cap d’estudis del centre. El síndic 

comunica a l’estudiant que des de l’UNIVERS l’han informat que 

aquestes beques tenen remuneració i no impliquen reconeixement 

de crèdits, però pot passar que alguns centres ho facin si hi ha 

informes signats per algun responsable que indiquin l’interès de 

la feina feta i que l’estudiant ha fet una tasca molt important per a 

la seva formació; respecte al cap d’estudis, el va informar que no 

tenien constància de cap sol·licitud de reconeixement de crèdits 

de lliure elecció per ser becari. Per tant, el síndic recomana a 

l’estudiant que presenti un escrit en què demani el reconeixement 

de crèdits i que, si pot aportar un informe del lloc on ha treballat 

que justifi qui la importància de la tasca per a la seva formació, 

això donarà més pes a la seva petició. Això no obstant, li recorda 

que és una potestat del centre i que la normativa no preveu el 

reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Estudiant

ENTRADA: 9/11/2007
SORTIDA: 14/11/2007

1345 – Correu electrònic                if

TEMA: És un estudiant de.... que es posa en contacte amb el 

síndic per informar-lo que fa dos quadrimestres l’assignatura 

obligatòria “...” només s’imparteix en castellà. L’estudiant exposa 

que li sembla un fet vergonyós i inacceptable i agrairia al síndic 

que l’informés perquè una universitat catalana li està negant un 

ensenyament en català i l’està obligant a rebre’l en castellà.

ACTUACIONS: El síndic rep la queixa de l’estudiant i es posa 

en contacte amb el cap d’estudis per parlar-ne. El cap d’estudis 

li respon que es posarà en contacte amb els coordinadors de 

l’assignatura i quan tingui una resposta la hi farà saber. Quan el 

síndic rep la resposta del cap d’estudis la transmet a l’estudiant 

i concretament li fa saber que els professors no tenen cap 

inconvenient a impartir l’assignatura en català o castellà, però que 

si ho han fet en castellà és perquè hi ha algun estudiant Erasmus 

que ho demana. No obstant això, el cap d’estudis li ha comentat 

que l’Escola està impulsant un procediment pel qual l’estudiant 

podria saber el professor que impartirà cada grup i l’idioma en què 

ho farà; per tant es resoldrien una bona part dels problemes que 

es plantegen respecte als idiomes d’impartició d’assignatures.

Familiar d’estudiant

ENTRADA: 12/11/2007
SORTIDA: 18/12/2007

TEMA: És la mare d’un estudiant de... que es posa en contacte 

amb el síndic per informar-lo que el seu fi ll té una assignatura 

pendent de tercer curs i tal com indica la normativa del centre 

aquest fet no li permet matricular-se d’assignatures de quart. No 

obstant això, el dia que va fer la matrícula va provar de matricular-

se d’assignatures de quart i el sistema informàtic li ho va permetre. 

continua en la pàgina següent
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El que li ha comportat aquesta situació és que des del centre 

li han anul·lat la matrícula de les assignatures de quart, però 

no li retornen els diners corresponents perquè consideren que 

l’estudiant era perfectament coneixedor que no podia matricular-

se d’assignatures de quart.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de la mare de l’estudiant i li 

comenta que prepari una sol·licitud al rector i que, si ho vol, s’ofereix a 

revisar-la-hi prèviament.  Transcorreguts pocs dies, el síndic coincideix 

amb el director del centre i es dirigeixen a veure la gerenta perquè 

incorporin al sistema, si és possible, les normatives internes de cada 

centre. La gerenta els respon que es posin en contacte amb la cap de 

la unitat PRISMA per plantejar-li la inquietud. Respecte a la devolució 

de taxes de matrícula, la gerenta creu que s’haurien de retornar els 

diners a l’estudiant; per tant, que la cap dels Serveis Administratius 

i de Suport es posi en contacte amb la cap del Servei d’Economia 

per determinar com dur-ho a terme. Per aquest motiu, el síndic fa les 

gestions pertinents i, transcorregut un temps, rep la comunicació per 

part del cap del Servei de Gestió Acadèmica que ja ha rebut del cap 

d’estudis la relació d’estudiants als quals han de retornar els diners 

de la matrícula, que van matricular-se d’alguna assignatura perquè el 

programa els ho va permetre, tot i tenir una resolució a una sol·licitud 

que els ho denegava. També li fa saber que estudiaran com introduir 

les normatives pròpies de cada centre al sistema de gestió PRISMA.

Professor

ENTRADA: 13/11/2007
SORTIDA: 13/11/2007

1347 – Verbal                                  if

TEMA: És un professor del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè li han denegat un quinquenni 

docent per no superar la mitjana en les enquestes dels estudiants, 

requerida pel Consell de Govern. Per aquest motiu demana consell 

al síndic sobre què hi pot fer.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del professor i li aconsella 

que presenti un escrit i que parlarà del seu cas amb el comissionat 

per a la Planifi cació i l’Avaluació. Un cop ho fa, el comissionat 

respon al síndic que es posarà en contacte amb el professor per 

parlar sobre la seva situació.

Estudianta

ENTRADA: 14/11/2007
SORTIDA: 14/11/2007

1348 – Verbal                                  +

TEMA: És una estudianta de... que es posa en contacte amb el 

síndic per informar-lo que el darrer quadrimestre no va superar 

la fase selectiva i la van desvincular dels estudis. Va demanar un 

quadrimestre de gràcia al... i mentre esperava el resultat ha anat 

assistint a classes. Fa uns dies va rebre la denegació a la seva 

petició i ha tornat a fer un recurs en el qual aporta nova informació, 

però encara no ha rebut resposta a aquest segon escrit i voldria 

saber-ne el resultat.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’estudianta, que li 

comenta que entre la informació que aporta de nou a la segona 

sol·licitud hi ha la separació dels seus pares, així com un informe 

del tutor i d’un professor. El síndic es posa en contacte amb el 

cap del Servei de Gestió Acadèmica i li diu que estudiarà el cas, 

informació que el síndic transmet a l’estudianta. Tot seguit, el síndic 

rep la trucada del cap del Servei de Gestió Acadèmica, que li diu 

que s’ha estudiant l’expedient i que n’informarà favorablement. 

Pocs dies després el síndic es posa de nou en contacte amb 

el Servei de Gestió Acadèmica per confi rmar que hagin avisat 

l’estudianta del resultat favorable i li responen que la cap de la 

Unitat de l’Expedient Acadèmic i Plans d’Estudis ho ha fet. 
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Extern

ENTRADA: 14/11/2007
SORTIDA: 14/11/2007

1349 –Correu electrònic                 if

TEMA: És un exestudiant de... que es posa en contacte amb el 

síndic per informar-lo de la poca transparència o falta d’informació 

efectiva amb la qual creu que s’està actuant en el procés de 

selecció iniciat mitjançant la Resolució....  de.... per tal de proveir 

dues places de..... Una de les places va destinada a... i l’altra a.... 

Va presentar la seva sol·licitud, el dia.... es constituïa el tribunal i 

el dia.... es publicava la resolució. Respecte a la plaça de la... hi 

ha.... persones admeses, entre elles l’exestudiant, i una persona 

exclosa. Respecte a la plaça del...., hi ha.... persones admeses, 

entre elles l’exestudiant. El dia..... es publica el resultat del concurs 

per a la plaça de la...  Personalment dubta respecte al temps que 

el tribunal ha necessitat per prendre la decisió amb unanimitat 

sense necessitat de convocar els candidats a una prova i/o 

entrevista personal. Respecte a l’altra plaça, es decideix realitzar 

una convocatòria per a una entrevista personal i la persona 

convocada no apareix a la llista de persones admeses. Per 

aquest motiu demana el consell del síndic i la seva actuació per 

tal de demanar una informació més detallada de les actuacions 

realitzades en aquest procés de selecció.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de l’exestudiant i, un 

cop estudiada tota la documentació que li facilita, es posa en 

contacte amb aquesta persona i li aconsella que presenti un escrit 

d’al·legacions al vicegerent de Desenvolupament Organitzatiu i 

Personal per exposar-li el que ha passat i el que vulgui demanar. 

Posteriorment, el síndic es posa en contacte amb la cap del Servei 

de Desenvolupament  Professional i li fa arribar la petició que li 

havia tramès l’exestudiant. La cap del Servei respon al síndic amb 

un informe en què detalla les accions que van fer amb posterioritat 

per corregir l’errada que es va produir a la llista de les persones 

admeses a la plaça..... però li indica que aquest fet no ha pogut 

afectar en cap moment el procés selectiu intern del concurs. 

Professor

ENTRADA: 16/11/2007
SORTIDA: 19/11/2007

TEMA: És un professor del Departament de... que, com a tutor 

de la doctoranda del cas 1400, presenta al síndic una sèrie de 

suggeriments relacionats amb la convocatòria de les beques de 

recerca UPC, amb l’objectiu de fer-les avinents al vicerector de.... 

Concretament, els suggeriments que presenta són:

Canviar el text allà on diu: “Els benefi ciaris que hagin 1- 

obtingut una beca hauran de presentar-se a les 

convocatòries... del MEC i de la Generalitat” per “Els 

benefi ciaris que hagin SOL·LICITAT una beca hauran 

de presentar-se a les convocatòries... del MEC i de la 

Generalitat”, ja que tal com està redactat ara els qui van 

sol·licitar la beca UPC al juny-juliol de 2007 es poden 

haver saltat, per exemple, la convocatòria de beques FI 

de la Generalitat del setembre de 2007, i per tant poden 

tardar ben bé un any a demanar-les i eventualment 

aconseguir-les mesos després, de manera que els 

primers de la llista UPC no ”salten” i deixen vacants per 

als de sota, que és el que es pretén.

Un objectiu crític de la convocatòria UPC és poder 2- 

quedar-se els nostres millors estudiants tan bon punt 

acaben la carrera. És evident que un premi extraordinari 

actua en la mateixa direcció, però no és esperable ni 

demanable que un estudiant amb dedicació íntegra hagi

continua en la pàgina següent
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fet més que la carrera i la realització d’altres treballs o 3- 

activitats s’ha de tenir en compte, però sense desvirtuar 

l’element principal. Per això, crec que el pes ponderador 

de la nota fi nal de carrera hauria de ser prioritari sobre 

altres elements del currículum.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició del professor i tot seguit la 

tramet al vicerector de Recerca i Innovació perquè sigui coneixedor 

dels suggeriments que li ha tramès el professor. El síndic rep 

seguidament la resposta del vicerector en què li demana que 

transmeti el seu agraïment al professor per aquest tipus d’idees 

que sens dubte milloren la nostra universitat.

Professor

ENTRADA: 26/11/2007
SORTIDA: 19/12/2007

1351 – Correu electrònic                if

TEMA: És un professor del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè vol exposar-li la seva inquietud 

sobre la situació que tenen al seu departament. Ell és professor 

associat a temps parcial des de fa uns 10 anys i el que els 

expliquen sobre el seu futur va canviant massa freqüentment. Té 

un contracte de 6+6 hores, fa 6 hores de classe i alhora fa classes 

en un màster sense cobrar-les. Comenta al síndic que els han 

dit que les previsions de places són dolentes. Demana consell al 

síndic.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del professor i li aconsella 

que en parli amb el vicerector de Personal Acadèmic i també seria 

convenient que en parlés amb el seu director de departament. No 

obstant això, el síndic es continua preocupant per l’evolució del 

cas i parla amb el vicerector de Personal Acadèmic, amb el qual 

queda que el professor demani una hora per entrevistar-se amb 

el vicerector. El síndic comunica aquesta informació al professor i, 

transcorregut un temps, el consulta sobre l’evolució de la reunió, 

sobre la qual el professor li respon que el vicerector es va mostrar 

molt receptiu sobre la seva anòmala situació i que, amb data 2008, 

veia molt difícil resoldre-la però que ho estudiaria amb atenció i 

que parlaria del cas amb el director del Departament.

Professora

ENTRADA: 26/11/2007
SORTIDA: 26/11/2007

1352 – Verbal                                  +

TEMA: És una professora del Departament de... que es queixa 

de la manera com han passat a la seva classe l’enquesta 

dels estudiants. Una de les persones que ho ha fet semblava 

completament no coneixedora que a la UPC el català és una de les 

llengües d’ús normal. Li ha fet escriure els noms dels professors a 

la pissarra i s’ha sentit tractada d’una manera tal que fi ns i tot els 

estudiants han rigut.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició de la professora i es posa 

en contacte amb la direcció del centre per assabentar-se de qui 

és la persona responsable de les enquestes al centre. Un cop la 

hi faciliten, li exposa els fets descrits per la professora i li respon 

que farà gestions per explicar als enquestadors com han de fer 

les coses. 

Professor

ENTRADA: 03/12/2007
SORTIDA: 

1353 –  Pendent                                   

TEMA: És un professor del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic perquè creu que li han aplicat erròniament 

un complement retributiu, motiu pel qual se sent perjudicat.

ACTUACIONS: Cas pendent de resolució per part del síndic de 

greuges.
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Cap d’estudis

ENTRADA: 05/12/2007
SORTIDA: 10/12/2007

1354 – Correu electrònic                if

TEMA: És cap d’estudis de... i vol consultar al síndic quines 

obligacions tenen des del punt de vista normatiu respecte al 

temps d’execució dels exàmens per als estudiants que presenten 

alguna discapacitat.

ACTUACIONS: El síndic rep la consulta del cap d’estudis i tot 

seguit la transmet al vicerector de Docència i Estudiantat i al 

cap del Servei de Gestió Acadèmica per aconsellar-los que en 

la propera revisió de la Normativa acadèmica general s’hauria 

de preveure alguna mesura respecte d’això. El síndic respon 

al cap d’estudis que es llegeixi la disposició addicional vint-i-

quatrena de la LOU reformada i que també pot trobar informació 

a la Llei d’integració de minusvàlids i a la Llei 51/2003 d’igualtat 

d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les 

persones amb discapacitat.

PAS 

ENTRADA: 10/12/2007
SORTIDA: 13/12/2007

1355 – Verbal                                  if

TEMA: És PAS laboral destinat a ............ i es posa en contacte 

amb el síndic per intentar resoldre un problema laboral.

ACTUACIONS: El síndic atén la petició d’aquest PAS laboral, es 

reuneixen per parlar de la seva situació i queden que, com que el 

PAS s’ha d’entrevistar amb el director de la seva unitat, en funció 

del resultat de la conversa tornarà a posar-se en contacte amb 

el síndic per estudiar què es pot fer respecte al seu problema. 

Transcorreguts uns dies, el síndic rep notícies del PAS sobre la 

reunió amb el seu director i li comenta que estan avançant per 

trobar una solució i que el mantindrà informat sobre la seva 

evolució.

PAS

ENTRADA: 13/12/2007
SORTIDA: 17/12/2007

1356 – Correu electrònic              na

TEMA: És PAS del... i es posa en contacte amb el síndic perquè li 

doni suport, juntament amb el vicerector de..., davant de Recursos 

Humans perquè es creï una plaça de laboral II en aquest centre 

perquè la pugui ocupar o bé se li justifi qui la negativa a la seva 

creació.

ACTUACIONS: El síndic rep la petició d’aquest PAS i li respon que 

no pot admetre a tràmit la seva petició perquè ell com a síndic no 

pot donar suport a la creació de la plaça.

Professor

ENTRADA: 12/12/2007
SORTIDA: 12/12/2007

1357 – Verbal                                  if

TEMA: És un professor del Departament... que es posa en 

contacte amb el síndic per exposar-li la situació en què es troba 

..., investigador... fi ns al darrer mes de novembre, respecte a les 

difi cultats per poder retirar el seu equipament que encara està al 

laboratori en què treballava al Departament....

ACTUACIONS: El síndic atén la consulta del professor i li recomana 

que en parli amb el vicerector de Recerca i Innovació per trobar la 

manera de coordinar l’acció.

Estudiant

ENTRADA: 14/12/2007
SORTIDA: 14/12/2007

1358 – Verbal                                  if

TEMA: És un estudiant de l’... que es posa en contacte amb 

el síndic per informar-lo que al mes de juny va fer una revisió 

d’examen d’una assignatura i la professora li va confi rmar que li 

modifi caria la nota. Actualment estava revisant el seu expedient i 

s’ha adonat que la nota de l’assignatura no li han modifi cat, motiu 

pel qual s’adreça al síndic perquè l’assessori sobre què hi pot fer.

ACTUACIONS: El síndic atén l’estudiant i li aconsella que exposi la 

seva situació al cap d’estudis del centre o a la mateixa professora 

de l’assignatura i que en funció del resultat que obtingui, torni a 

posar-se en contacte amb ell.
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Doctorand

ENTRADA: 20/12/2007
SORTIDA: 20/12/2007

1359 – Verbal                                  if

TEMA: És un doctorand del programa... que es posa en contacte 

amb el síndic per informar-lo que està en el tercer any de la seva 

beca i li queda un altre curs. Va presentar el projecte de tesi contra 

l’opinió del seu tutor. El tutor ho va autoritzar després de fer canvis 

i correccions i li van posar una qualifi cació de 9. Posteriorment, 

va voler presentar-se al DEA i va tenir el seu tutor totalment en 

contra amb un tracte molt dur i mal educat. Finalment, contra la 

voluntat del tutor, va presentar-se al DEA i va superar-lo amb una 

nota de 5 malgrat la presència del tutor, les seves actuacions i els 

escrits al tribunal. El seu tutor ha dimitit com a tutor i el director del 

programa, juntament amb el director de l’... i el vicerector de..., 

han signat un document que s’ha d’enviar a l’AGAUR per a la 

posada en marxa del quart any de beca. Comenta al síndic que ha 

de canviar de director i segurament de tema, ja que no troba ningú 

en l’àmbit en què treballava que vulgui dirigir-li la tesi. Sembla que 

hi ha un professor del Departament de.... i... que li ha ofert que 

treballi amb ell. Demana consell al síndic sobre la seva situació.

ACTUACIONS: El síndic rep la visita del doctorand, que li exposa 

els fets descrits. El doctorand explica que segurament acceptarà 

el treball, però tan sols li queda un any de beca i ell necessitarà els 

diners en un futur, i el professor..... només li garanteix col·laboració 

mentre li duri la beca i ell voldria algun compromís més. El síndic 

li diu que treballi, que demostri que és tan bo com diu i, si és 

així, els mateixos professors del Departament de....... segur que 

intentaran ajudar-lo. El doctorand queda amb el síndic que vindrà 

a fi nals del mes de gener per explicar-li com li van les coses.

Membre delegació d’estudiants

ENTRADA: 21/12/2007
SORTIDA: 21/12/2007

1360- Verbal                                   if

TEMA: És un membre de la Delegació d’Estudiants de l’... que es 

posa en contacte amb el síndic perquè han rebut una proposta de 

beca que tan sols s’adreça a dones i no els sembla gaire correcta 

aquesta restricció.

ACTUACIONS: El síndic rep l’observació del membre de la 

Delegació i li respon que adreci la qüestió a la vicerectora de 

Relacions Institucionals i Promoció Territorial, que és la presidenta 

de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat.

Becari

ENTRADA: 28/12/2007
SORTIDA: 

1361 –  Pendent                                    

TEMA: És un becari FI del Departament de... que es posa en 

contacte amb el síndic per manifestar-li uns fets relacionats amb 

un concurs per proveir unes places de PDI al Departament de.... 

Remarca que no s’ha seguit el reglament de la UPC per a la 

provisió i contractació de places i demana al síndic:

Que es faci pública la llista d’admesos i exclosos, el 1- 

resultat del concurs, així com els criteris aplicats per 

la Comissió, i que es motivi la decisió adoptada en la 

resolució del concurs.

Que el síndic de greuges es pronunciï sobre la legalitat 2- 

d’aquest concurs i del procediment seguit.

ACTUACIONS: Cas pendent de resolució per part del síndic de 

greuges.
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2.4 Actuacions genèriques

En aquest apartat volem destacar les accions principals que el síndic ha dut a terme al marge de les actuacions deri-

vades dels greuges o temes presentats a la Sindicatura. 

Relacions i actuacions amb altres síndics de greuges o defensors universitaris

Contacte amb els síndics de greuges o defensors d’altres universitats, mitjançant la realització d’iniciatives que redu-

eixin tant com sigui possible la possibilitat de contradiccions eventuals en els plantejaments de caràcter general, i que 

afavoreixin, d’altra banda, les sinergies i economies d’escala eventuals.

Àmbit autonòmic

Al llarg de l’any 2007 va tenir lloc una trobada de síndics de l’Espai Lluís Vives de la Universitat Rovira i Virgili, concre-

tament el 5 de juliol. En el transcurs de la reunió, com indicava l’ordre del dia, es van tractar els temes següents:

– Preparació de la X Trobada Estatal de Defensors Universitaris.

– Proposició a la UB per organitzar la trobada de síndics Espai Lluís Vives l’any 2008 i la XII Trobada Estatal del 

2009.

– Estudi del grau d’acceptació de les recomanacions del síndic/defensor universitari.

– Relacions amb els síndics de greuges de les comunitats autònomes.

– Refl exió sobre la normativa estatal que impedeix tenir més de sis sexennis. 

– Intercanvi d’opinions i d’informació entre síndics.

– Cloenda amb l’assistència del rector de la URV i dels síndics de greuges de Catalunya i el País Valencià i foto 

de família.

De la institució del Síndic de Greuges de Catalunya es va comptar amb la presència de les senyores M. Jesús Larios, 

directora de l’Àrea d’Estudis i Relacions amb el Parlament, i Mar Aldeano, assessora. Es va afegir amb posterioritat a 

la trobada el síndic de Catalunya, senyor Rafael Ribó.

Àmbit estatal

Trobada Estatal de Defensors Universitaris:

Del 24 al 26 d’octubre de 2007 va tenir lloc la X Trobada Estatal de Defensors Universitaris, organitzada per la Univer-

sitat Politècnica de Madrid.

La trobada es va estructurar en conferències i en taules de treball.

Es van impartir les tres conferències següents:

– “Estat de dret, autonomia i drets universitaris a Mèxic”, a càrrec del senyor Leoncio Lara Saenz, defensor dels 

Drets Universitaris de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

– “Temes del nostre temps: drets i deures”, a càrrec del senyor José Manuel Sánchez-Ron, catedràtic d’Història 

de la Ciència, de la Universitat Autònoma de Madrid.

– “Refl exions al voltant del present i el futur de la universitat”, a càrrec de la senyora Montserrat Casas Ametller, 

rectora de la Universitat de les Illes Balears.

– “La publicació de dades de professors i alumnes i la privacitat personal. Sobre la protecció de dades personals 

a les universitats”, a càrrec del senyor Antonio Troncoso Reigada, director de l’Agència de Protecció de Dades 

de la Comunitat de Madrid.

En aquesta trobada es van constituir cinc taules de treball, cadascuna de les quals tenia assignat un tema concret:

• Taula 1. Aspectes jurídics de la fi gura del defensor universitari. 

• Taula 2. Assegurança escolar.

• Taula 3 Els estudiants i el defensor.

• Taula 4. El personal d’administració i serveis i el defensor.

• Taula 5. El defensor universitari en el context europeu

Durant la segona jornada de la trobada es va presentar el Manifest de la Granja:
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MANIFIESTO POR EL DEFENSOR UNIVERSITARIO
(Manifi esto de La Granja, Segovia, 25 de octubre de 2007)

En Europa la institución del Defensor Universitario (DU) tiene sus raíces en la fi gura del Ombudsman y en nuestro país 

en el Defensor del Pueblo y en las análogas instituciones autonómicas establecidas tras la Constitución de 1978. Se 

comparte con todas ellas los principios de independencia, confi dencialidad, transparencia y defensa de los derechos 

como garante de la igualdad de las personas. Tras la entrada en vigor, en 1983, de la LRU, algunas universidades 

españolas, en uso de su autonomía, establecieron la fi gura del DU, aunque no fue hasta mediados de la década de los 

noventa cuando la institución empezó a extenderse. La aprobación en 2001 de la LOU introdujo de forma obligatoria 

la institución del DU en la estructura organizativa de las universidades, lo cual ha supuesto que en este momento la 

institución esté funcionando en 53 universidades públicas y privadas. La Reforma de la LOU de abril de 2007 mantiene 

al DU en los mismos términos que el texto anterior.

Asimismo, en distintos países europeos existe también la institución del DU así como una red europea (ENOHE), orga-

nizadora de congresos anuales, lo cual facilita el contacto e intercambio de experiencias. En este contexto, España es 

el país de la UE que ofrece una mayor presencia y tradición de la institución, habiéndose convertido, en esta área, en 

referencia innovadora en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Tras la experiencia de los últimos 20 años, podemos afi rmar que a la institución del DU se le reconoce como elemento 

de mejora de la cultura de la responsabilidad y de la confi anza entre los miembros de la comunidad universitaria, así 

como su posición independiente y no ejecutiva erige al DU en factor decisivo para mejorar no sólo la institución univer-

sitaria sino también el binomio autonomía universitaria-rendición de cuentas a la sociedad. No podemos olvidar que 

atender las necesidades y requerimientos de la sociedad es la razón de ser de la Universidad, y que nuestra sociedad 

quiere que la misma sea cada día más abierta y solidaria, auténtica generadora de valores, así como capaz de dar una 

formación de la máxima excelencia, contribuyendo asimismo a la generación del conocimiento. 

Entre los aspectos más destacables de la labor del DU cabe citar los siguientes:

• Defender los derechos de los miembros de la comunidad universitaria armonizando los diferentes intereses y 

mediando entre las partes.

• Fomentar y promover la cultura de la ética en el ámbito universitario.

• Promover e incentivar con sus actuaciones nuevos códigos, que faciliten y mejoren el ámbito de relaciones y 

convivencia universitarias.

• Mejorar las diferentes normativas propias de las que se han dotado las universidades en uso de su autono-

mía.

• Contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior en función de las resoluciones, informes, monogra-

fías y memorias, evacuados por el defensor o conjunto de defensores y sometidos a los respectivos órganos 

de gobierno.

A la vista de la experiencia de estos años, nos parece necesario introducir algunas mejoras que aumentaran la efi cacia 

del trabajo del defensor. En este sentido, consideramos importante el aumento de los medios de actuación del DU 

y el reconocimiento explícito de su trabajo en la Universidad, lo que permitirá, sin duda, un mejor funcionamiento y 

consolidación de la institución. No podemos olvidar que los defensores universitarios carecen de capacidad ejecutiva 

y, por tanto, tienen su base en la auctóritas, razón que aconseja dotar a esta institución de medios y recursos sufi ci-

entes para que todos los defensores universitarios puedan ejercer sus funciones de forma adecuada y siempre desde 

la independencia.

Por todo lo anterior, los fi rmantes de este escrito INSTAMOS a los rectores y a los responsables de las diferentes 

Administraciones para que, asistidos por el Ministerio de Educación y Ciencia y respetando el espíritu de la reciente 

reforma de la LOU, procedan a proveer los medios y recursos necesarios que permitan un mejor funcionamiento de la 

institución del defensor universitario. Con ello se hará realidad la consolidación de la institución del DU, pero sobre todo 

se habrá dotado a la Educación Superior, en su conjunto, de un instrumento importante para la mejora de la calidad 

del sistema educativo.

La Granja de San Ildefonso, octubre de 2007
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Entre altres actes, en aquesta trobada també es va retre un homenatge a aquelles persones que en algun moment han 

estat defensors universitaris.

La ministra d’Educació i Ciència, Mercedes Cabrera, va clausurar la trobada.

Durant l’any 2007 el síndic de greuges va trametre, tant al rector com al president del Consell Social de la Universitat, 

els documents defi nitius corresponents a les taules de treball de la IX Trobada Estatal per tal que en tinguin coneixement 

i amb l’objectiu d’ajudar a millorar la qualitat del treball de la nostra universitat, i que van tractar els temes següents: 

• Taula 1. Confi dencialitat

• Taula 2. Assetjament

• Taula 3. Responsabilitat social de les universitats i el paper del defensor universitari

• Taula 4. Assistència a classe en l’Espai Europeu d’Educació Superior

Conferència Estatal de Defensors Universitaris

Com a aspecte a destacar d’aquesta X Trobada, cal fer esment de la constitució de la Conferència Estatal de Defen-

sors Universitaris, mitjançant la qual els defensors es doten de personalitat jurídica. La defensora universitària de la 

Universitat Politècnica de Madrid n’ha estat elegida presidenta i, com a membres de la Comissió Executiva, els defen-

sors de les universitats de Valladolid, Saragossa, Girona, Oviedo, Rovira i Virgili, Vigo, Sevilla, Catòlica San Antonio, 

Alcalá i Carlos III de Madrid.

Web dels defensors universitaris

També ha estat durant l’any 2007 que s’ha creat el web dels defensors universitaris, que neix per voluntat de la Comis-

sió Permanent el 19 de gener de 2007. A més de servir de canal de comunicació entre defensors universitaris, posa 

a disposició de tota la comunitat universitària el més rellevant de les actuacions a escala estatal, com també accés a 

la informació actualitzada sobre les diferents ofi cines i els mètodes de fer arribar les queixes i consultes. Aquesta seu 

té una part pública que és accessible a qualsevol persona i una part privada a què tenen accés aquelles persones 

relacionades amb les ofi cines de defensors. La seva adreça és: http://www.defensores.es/

Consultes plantejades per altres síndics o defensors universitaris

Respecte de les relacions mantingudes amb la resta de defensors universitaris, cal destacar la bona pràctica de plan-

tejar consultes sobre maneres de procedir de les diferents universitats espanyoles davant determinats plantejaments 
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i circumstàncies, fet que afavoreix l’intercanvi d’experiències per part del col·lectiu de defensors. Una bona mostra 

d’aquest hàbit són les divuit consultes que hem rebut en aquesta Sindicatura de Greuges provinents d’altres ofi cines i 

sindicatures, i que es resumeixen en el quadre següent:

CONSULTES PLANTEJADES PER ALTRES SÍNDICS DE GREUGES O DEFENSORS UNIVERSITARIS DURANT 
L’ ANY 2007

NÚM. INICIADOR TEMA UNIVERSITAT

1 Defensor Conveni amb l’equivalent autonòmic UdOviedo

2 Defensor Regulació de sol·licitud de mediació UdSevilla

3 Defensor Servei d’atenció a estudiants d‘ERASMUS UdJaén

4 Defensor
Dues consultes sobre pràctiques en institucions sanitàries ubicades en localitats 

distintes a la seu de la universitat
UdJaén

5 Defensora Normativa sobre delegats d’alumnes UdRioja

6 Defensora
Consulta sobre quants defensors tenen reconeguda al seu reglament l’actuació 

d’ofi ci
UC3M

7 Defensora
Legislació de mecanismes compensatoris per a alumnes que moren i els restaven 

pocs crèdits per fi nalitzar
UdSevilla

8 Defensor Manual o guia d’estil UdOviedo

9 Defensor Reciclatge de residus UdJaén

10 Valedor Normativa sobre recursos informàtics UdVigo

11 Síndica Criteris d’avaluació d’una assignatura UIlles Balears

12 Síndic Existència de CSAPDIUS en altres universitats UPC

13 Defensora
Mesures dissuasives i repressives adoptades per aconseguir el compliment de la 

normativa antitabac
UCM

14 Síndic
Subjecció a retenció IRPF de les despeses de desplaçament, estada i manutenció  

de professors d’altres universitats
URV

15 Defensor Opinions homòfobes UMH

16 Síndica Exempció total de taxes per a les persones amb discapacitat UIIles Balears

17 Síndica Permís maternitat/paternitat i POD UJI

18 Defensor Assignació d’espais d’investigació UA

19 Defensor Repetició d’examen per causa justifi cada UA

Àmbit internacional

European Network for Ombudsmen and Higher Education (ENOHE)

Del 24 al 26 de maig de 2007 va tenir lloc la V Conferència Anual a la Universitat d’Anvers, a Bèlgica. El programa de 

la conferència es va estructurar en :

• Pre-conference: 

 Course in Confl ict Management

• 6 sessions plenàries:

 1 – The Ombudsman as Multi-role Practitioner in a Complex Environment

  Dr. Clifford Picton, University Ombudsman, Melbourne (Australia)

 2 – Students’ Ethnical and Cultural Diversities: The Ombudsman as an Agent of Institutional Change

  Mrs. Dolores Gomez-Moran, Student Academic Affairs, George Mason  University (VA, USA)

 3 – The Ombudsman as the Watchdog of the Educational Process?

  Mr. MIchael Reddy, Offi ce of the Independent Adjudicator for Higher Education, London/reading, United 

Kingdom
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 4 – Towards a Contractual Relationship between Students and Institutions for Higher Education

  Baroness Ruth Deech - Offi ce of the Independent Adjudicator, United Kingdom

 5 – Fraud and Plagiarism

 6 – Ombudsing in Mexico City

  Prof. Dr. Leoncio Lara, Defensor de los Derechos Académicos (Ombudsman) of the Universidad Nacional 

Autónoma de México

• 4 workshops:

 1 – Counseling, student offi ces and ombudsman how do they relate?

 2 – University Administration and Transparency: a Contradiction per se?

 3 – Honesty in the Internet World?

 4 – The Multicultural University

• 1 panel discussion:

 Models for Complaint Handling in Universities: implications for the Ombudsman

Relacions i actuacions amb altres organismes ofi cials

Àmbit autonòmic

Es manté una retroalimentació fl uida de plantejaments amb el síndic de greuges de Catalunya en allò que fa referència 

a l’àmbit universitari, d’acord amb els principis de coordinació, informació i assistència mútua que estableix el conveni 

de col·laboració signat entre el síndic de greuges de Catalunya i el síndic de greuges de la UPC.

Àmbit internacional

A través de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC, que va gestionar un projecte de preparació d’un 

sistema comú d’indicadors de la gestió per a les quatre universitats públiques de Costa Rica, ens va arribar la inqui-

etud per part d’un dels representats d’aquestes universitats de conèixer l’experiència de la Sindicatura de Greuges 

de la UPC respecte del seu sistema de gestió. Per aquest motiu, es va mantenir una reunió de treball entre el senyor 

Constantino Bolanos, assessor de la Rectoria de la Universitat Estatal a Distància de Costa Rica, i els membres de la 

Sindicatura de Greuges de la UPC.

És també a través de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC que durant l’any 2007 s’ha posat en 

marxa el projecte de formació semipresencial d’un màster en Gestió i Desenvolupament de l’Educació Superior, que 

s’impartirà durant l’any 2008 juntament amb l’Institut Politècnic Nacional de Mèxic, en què la Sindicatura de Greuges 

ha participat en l’elaboració de la part dels continguts docents que corresponen a la seva àrea i en què realitzarà les 

sessions de tutoria que se li assignin.  

Assistència a avaluacions curriculars 

Assistència personal del síndic de greuges a avaluacions curriculars de centres docents de la UPC i, en particular, a les 

de la fase selectiva, amb la voluntat de conèixer d’una manera directa les diferents problemàtiques que s’hi presenten. 

El síndic no va fer cap observació relacionada amb les qualifi cacions de 4,8 i 4,9, perquè pensava, erròniament, que 

no calia, però sí que en va fer sobre l’existència de 6,9 i 8,9.

Programa UPC per a la gent gran

Assistència personal del síndic a sessions preparatòries del projecte Programa UPC per a la gent gran. Els objectius 

principals d’aquest programa són:

Difusió del coneixement a la gent gran, en especial en el camp de l’arquitectura, la ciència i la tecnologia.

– Contribuir al desenvolupament formatiu i cultural del col·lectiu de persones grans vinculades a la nostra univer-

sitat.

– Possibilitar que les persones de la UPC que es jubilen continuïn vinculades a la nostra institució.

– Fomentar la projecció social de la UPC a través de les Aules de la Gent Gran.
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Entrevista

El síndic participa en una entrevista que li realitzen des del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la 

Universitat de Lleida, on estan duent a terme un projecte titulat “Bones pràctiques en les polítiques d’igualtat d’opor-

tunitats a les universitats catalanes”, fi nançat per la Generalitat de Catalunya mitjançant la convocatòria d’ajuts de 

l’AGAUR. Un dels resultats del projecte és elaborar una guia de bones pràctiques, en què es recolliran les diverses 

accions que es duen a terme a les onze universitats catalanes per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes 

i dones i fer-ne difusió.
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2.5 Liquidació i pressupost

Liquidació Liquidació Pressupost
2006 2007 2008

INGRESSOS   105.000,00 109.542,15 112.920,00

DESPESES    103.740,78 109.394,44 112.920,00

Personal   98.665,76 104.719,00 105.920,00

Despeses de funcionament 5.075,02 4.675,44 7.000,00

DIFERÈNCIA   1.259,22 147,71 0,00
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3. Conclusions

3.1. Suggeriments a la UPC 133



132



133

3.1 Suggeriments a la UPC

El Reglament del síndic de greuges de la UPC, actualment vigent, a l’article 6.1.e, especifi ca que l’informe anual que ha 

de presentar al Consell Social i al Claustre Universitari sobre les seves actuacions, cal que inclogui els suggeriments 
que se’n derivin respecte al funcionament de la Universitat.

Les recomanacions derivades de les actuacions de la Sindicatura de Greuges són les següents:

3.1.1 Comunitat universitària

3.1.1.1 Rector i president del Consell Social

Cada any, els defensors universitaris fem una trobada estatal que dura tres dies. A més d’intercanviar opinions, escoltar 

conferències sobre temes d’actualitat universitària, elegir la Comissió Permanent i el seu coordinador, es constitueixen 

tres o quatre taules de treball per preparar comunicats o informacions sobre diferents punts d’interès.

Aquest any els temes han estat:

Confi dencialitat1. 

Assetjament2. 

Responsabilitat social de les universitats i el paper del defensor universitari3. 

Assistència a classe en l’Espai Europeu d’Educació Superior4. 

Sovint els documents s’aproven amb la intenció, si li sembla adient al defensor, de demanar a les autoritats de la 

universitat respectiva que ens donin suport per aconseguir fer o modifi car alguna legislació, cridar l’atenció sobre 

problemàtiques detectades, etc. 

El document que s’adjunta a aquest escrit presenta un format diferent al d’anys anteriors, ja que de cada taula es facilita 

el document de treball i les seves conclusions. S’ha fet així perquè la documentació de treball dóna molta més informació 

que l’aportada per les conclusions, i si algú està interessat en algun dels temes tractats pot trobar-hi molta bibliografi a.

Espero que aquest material sigui del vostre interès i que pugui ajudar a millorar la qualitat del nostre treball (Informe 
3/07, amb data de registre de sortida 24.07.07).

3.1.1.2 Rector

En relació amb els 179 escrits que el síndic de greuges va rebre durant l’any 2007, el contingut dels quals feien 

referència a l’acord pres pel Consell de Govern de data 16 d’abril de 2007, del qual es podria derivar el trasllat de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona al Campus del Besòs, i que atès el caràcter tuïtiu o 

d’empara que els Estatuts de la Universitat atribueixen a les actuacions del síndic, li demanaven que intervingués per 

tal que l’acord del Consell de Govern fos reconsiderat o aplicat de manera que no perjudiqués l’Escola ni la Universitat 

ni la societat, a la qual ens devem. Per aquest motiu el síndic demana al rector: 

1. Que la UPC es mantingui informada sobre l’evolució del problema i les vies per fer front a les solucions 

corresponents. El coneixement de la realitat i la informació sufi cient són elements essencials per assegurar la 

complicitat i corresponsabilitat del nostre col·lectiu, ja que està afectat per la qüestió. 

2. Que l’aplicació, si escau, de l’acord sigui amb el màxim benefi ci de la societat a la qual ens devem, de la universitat 

que ens acull i de l’escola en particular. (Informe 4/07, amb data de registre de sortida 28.09.07)

3.1.1.3 Vicerector de Docència i Extensió Universitària

Que estudieu a fons el problema d’aprovar estudiants amb notes 0,0 o inferiors a xx i no presentats a la darrera 

convocatòria i que es defi neixi amb tota claredat un llindar xx per sota del qual la Comissió d’Avaluació Curricular no 
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pugui actuar, o que si el problema existent és tan greu, que ho faci però que n’expliqui les raons i en redacti una acta, 

que serà tramesa de manera immediata al rector perquè obri un procés d’informació que pugui acabar, si escau, en la 

incoació d’un expedient a qui correspongui. (Informe 2/07, amb data de registre de sortida 19.06.07)

3.1.1.4 Vicerector de Personal Acadèmic

En relació amb l’aprovació de l’adhesió de la Universitat Politècnica de Catalunya al Pla de pensions d’ocupació 

de promoció conjunta dels treballadors de la Generalitat de Catalunya, el síndic exposa al vicerector de Personal 

Acadèmic si han pensat en el col·lectiu de persones actualment jubilades però que tenien relació contractual amb la 

UPC entre el 2004 i l’aprovació de l’adhesió de la UPC al Pla pels òrgans competents, ja que és el període a partir del 

qual es va acordar l’aportació al fons de pensions.

3.1.1.5 Deganat de la Facultat.....

Que activeu els mecanismes necessaris perquè la Comissió d’Avaluació Curricular de la fase selectiva de la vostra 

facultat estigui constituïda també per estudiants, tal com ho regula la Normativa acadèmica general de la nostra 

universitat. (Informe 1/07, amb data de registre de sortida 21.02.07)

3.1.1.6 Director del Departament.....

DEMANO: 

Que el professor..., director del Departament...., a la propera reunió de la Junta de l’esmentat departament aclareixi el 

seu pensament tal com manifestà a aquest síndic.

I alhora 

RECOMANO: 

Que l’actuació de la Junta del Departament.... torni a ser la que sempre havia estat mentre no estigui resolta la petició 

d’aquests professors que han sol·licitat canvi de departament. 

(Comunicat 1/07, amb data de registre de sortida 25.05.2007)
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4. Agraïments

Vull agrair les facilitats que m’han donat tots els membres de la nostra comunitat universitària: estudiants, secretariat, 

serveis, professorat, càrrecs acadèmics, òrgans de govern, etc. La col·laboració de tots és necessària per continuar 

avançant. Les reclamacions i les consultes que fi nalitzen amb una resolució positiva representen un èxit per a tots, i 

aquesta Sindicatura n’és una peça més. 

Les que acaben amb una resolució negativa també ens donen possibilitats d’obrir noves vies d’actuació per al futur.
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Si voleu més informació sobre el síndic de greuges 

de la UPC o voleu presentar-hi algun suggeriment 

o una queixa, podeu posar-vos en contacte amb la 

nostra ofi cina.

Sindicatura de Greuges de la UPC
C. Gran Capità, 2-4

08034 Barcelona

Tel. 93 4016336

Fax 93 4017766

sindic.greuges@upc.edu

http://www.upc.edu/sindic
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Informe del síndic de greuges al Consell Social

i al Claustre Universitari. 2007
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