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PRESENTACIÓ 
L’Estatut de la URV estableix que la persona que ocupi la Sindicatura ha de presentar al 

Claustre i al Consell Social un informe anual de les matèries de la seva competència. Aquest 
és el meu primer informe al Claustre i recull les actuacions dels últims mesos de l’anterior 
síndic, Francisco Zapater, de setembre a novembre de 2009, i les que he dut a terme jo 
mateixa durant la resta del curs acadèmic 2009-10. 

La meva entrada a la URV ha estat més fàcil del que preveia, i tot ha estat gràcies a la 
col·laboració que he rebut del personal d’administració i serveis, de les persones que ocupen 
els càrrecs de govern i també dels estudiants. Totes i tots han atès les meves demandes 
d’informació amb molta cordialitat. Han sabut entendre que els primers mesos han estat un 
temps d’adaptació a la Universitat, d’adquisició del seu llenguatge i de comprensió del seu 
marc jurídic. He començat ja a familiaritzar-me amb l’entorn on es forma la ciència i es 
transmet el coneixement, i espero haver-los estat útil amb la tasca que he dut a terme durant 
aquest primer any.  

CANVI	  DE	  CONCEPTE	  DE	  L’INFORME	  ANUAL:	  	  
SENSIBILITAT	  DE	  LA	  INFORMACIÓ	  DE	  QUÈ	  DISPOSA	  LA	  
SINDICATURA	  

Considero que les matèries que se sotmeten a la Sindicatura són, en molts casos, 
qüestions personals, íntimes, que s’han de veure protegides amb la privadesa que mereix el 
tractament de la informació sensible.  

El meu objectiu en la tasca encomanada ha estat doble: d’una banda, he atès 
quotidianament les persones que han demanat la meva intervenció amb la màxima dedicació 
i profunditat possibles. D’altra banda, al cap de l’any exposo davant el Claustre i el Consell 
Social els trets generals de les actuacions i les conclusions que n’extrec, sens perjudici de 



detallar-les en allò que calgui. He decidit fer-ho així perquè, en la situació actual en què la 
informació circula a gran velocitat, tant en la xarxa com en els mitjans de comunicació en 
general, m’ha semblat inoportú i innecessari explicar, assumpte per assumpte, tots els casos 
que s’han sotmès a la Sindicatura i tots els passos que he seguit per tractar de resoldre’ls, 
encara que fos obviant els noms de les persones, els departaments, les facultats, els centres 
de treball, etc. Tothom sap com n’és, de fàcil, entreveure quines persones i quins problemes 
hi ha darrere de cada actuació que s’explica en una memòria escrita. 

Cert és que el coneixement i el tractament dels conflictes que genera una comunitat 
proporciona eines per mitigar-los i per evitar que es reprodueixin en el futur. Fins i tot es 
podria considerar que una memòria detallada justificaria més la meva tasca. Però hi he 
reflexionat: no he d’escampar per quedar bé ni els grans problemes ni les petites històries 
que fan sofrir la gent, sinó que sóc jo qui n’he d’extreure, per traspassar-les a vostès, les 
reflexions que crec que els podran ser útils per aconseguir una universitat més justa i més 
harmònica. 

Entenc, per altra banda, que les persones que han conegut les meves intervencions 
concretes —hagi estat quina hagi estat la seva posició— ja han estat sabedores del tema 
plantejat, han conegut el meu parer i han vist el resultat de l’actuació, més o menys 
formalment. Crec que és suficient que la informació de les queixes quedi en aquest àmbit 
privat, sens perjudici que en algun cas concret i justificat sigui convenient ampliar-lo. 

Una altra raó per què us presento un informe i no pas una memòria és que he copsat que 
hi ha assumptes que no arriben a la Sindicatura, precisament, perquè els qui els pateixen 
volen evitar de veure’s reflectits en les publicacions de la memòria anual. Crec que el dret 
dels membres de la comunitat universitària de presentar lliurement les seves queixes és 
digne d’una major protecció que l’interès d’una memòria detallada de les actuacions. 

Per totes aquestes raons, doncs, he decidit explicar-los els temes sotmesos a la 
Sindicatura i la meva tasca a grans trets. 

El nombre total d’actuacions de la Sindicatura de Greuges de la URV durant el curs 2009-
2010 ha estat de 69, de les quals 26 han estat peticions d’orientació, 33 han estat queixes, 3 
actuacions s’han emprès d’ofici i 7 actuacions han estat institucionals. 

MONTSERRAT	  BORONAT	  PIQUÉ	  
Síndica	  de	  Greuges	  de	  la	  URV	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

ACTUACIONS	  
	  

ACTUACIONS	  D'ATENCIÓ	  I	  ORIENTACIÓ	  

Hi ha hagut 26 casos en què he atès persones que demanaven atenció i orientació. Es 
tracta principalment d’estudiants que volen saber com està regulat un tema determinat o 
volen consultar la postura que han de mantenir davant d’actituds personals de companys i/o 
professors. No volen presentar cap queixa. N’hi ha que només pretenen deixar constància 
d’una situació. Sovint la persona que acudeix a la Sindicatura busca sobretot que l’escoltin. 

Aquesta xifra no és un gran nombre de requeriments, si la comparem amb les prop de 
15.000 persones que conformen la comunitat universitària, però sí que és un nombre 
important respecte del global de l’actuació de la Sindicatura. Les actuacions d’atenció i 
orientació representen un 37,68%. 

Tot i que la tasca que els articles 79 i 80 de l’Estatut de la URV encomanen a la 
sindicatura no és la d’assessorament legal, sinó la de defensar els drets de la comunitat 
universitària, entenc que els requeriments d’atenció i orientació, siguin jurídics o d’altra 
mena, s’han de procurar atendre sempre, a fi que la persona o col·lectiu no es vegi perduda ni 
frustrada en les seves pretensions. Estic convençuda que l’atenció personal de qui està 
desorientat evita conflictes i facilita la vida personal i universitària. En qualsevol cas, he pogut 
contrastar amb altres síndics o síndiques i defensors o defensores universitàries que aquests 
requeriments són comuns en moltes universitats. 

Pel que fa a la temàtica tractada a la Sindicatura, hi ha una majoria d’assumptes que es 
refereixen a la gestió acadèmica. D’altres han estat temes relacionats amb la implantació de 
l’espai europeu d’educació superior, la concessió i els requisits de les beques, els horaris de 
classe i de pràctiques, la puntuació dels exàmens, les convocatòries de places de professorat, 
les relacions entre els docents i les relacions interpersonals d’abús de poder. 

 

 

QUEIXES 
He rebut 33 queixes formulades, xifra que ha representant el 47,83% de la tasca de la 

Sindicatura.Voldria destacar les queixes relacionades amb la pretensió de la devolució del 
cost de la matriculació per circumstàncies diverses. En aquesta matèria la normativa és molt 
clara i, en general, les queixes no es poden atendre.  

S’han detectat també errors d’estudiants en la matriculació. En aquest sentit, el criteri de 
la Sindicatura ha estat atendre les queixes dels alumnes que, per error, no s’han matriculat 
en alguna assignatura que els interessava, casos en què he aconsellat que s’accepti la 
matrícula fora de termini, sempre que hi hagi places lliures. No en altres casos. 

Les queixes sobre puntuació dels exàmens han estat resoltes mitjançant el procediment 
previst a la normativa o mitjançant una mediació entre el docent i l’alumne. 

La queixa d’una estudiant sobre la qualitat docent d’un professor s’ha resolt temporalment 
amb una solució aliena al Departament i a la Sindicatura. És probable que s’hagi d’afrontar en 



un proper curs acadèmic. 

La major part de les queixes del PDI i del PAS vénen donades per les relacions 
interpersonals, que es basen en relacions de domini entre desiguals en l’escala de 
comandament i/o en els diferents interessos entre el PDI, sigui personals o professionals. 
Aquests assumptes són els més difícils de resoldre. Hi he intervingut quan he cregut que hi 
havia un risc en l’equilibri emocional de les persones afectades o quan una tasca acadèmica 
determinada no es podia portar a terme en la seva plenitud.  

Voldria destacar la recomanació del síndic Francisco Zapater en el sentit que tots els 
membres dels tribunals de selecció del PAS han de tenir un nivell de titulació igual o superior 
a l’exigit per a la plaça que es tracta d’avaluar i que en la designació dels tribunals es respecti 
la paritat de sexes. 

El tractament de les queixes m’ha permès advertir que les persones que les formulen 
arriben a la Sindicatura després d’un procés d’informació previ i d’una presa de consciència 
del problema que volen resoldre. Aquesta actitud de reflexió i de decisió d’afrontar el cas que 
els preocupa és un pas important en la resolució del conflicte. 

 

 

ACTUACIONS	  INSTITUCIONALS 
Reunió	  CEDU	  

El síndic Francisco Zapater va assistir a la reunió anual dels Defensors Universitaris que 
va tenir lloc a Saragossa. En tres taules de treball s’hi va tractar sobre la conciliació de la vida 
acadèmica, laboral i familiar; la discapacitat i adaptació curricular, i les TIC, plataformes 
d’aprenentatge virtual i drets universitaris. Es van impartir conferències sobre l’estudiant i el 
professors a l’EEES, el dret i l’equitat en la verificació del coneixement dels estudiants, la 
universitat davant dels reptes de la societat, i finalment sobre universitats, defensors i 
Bolonya. 

 
Reunió	  de	  síndics	  i	  síndiques	  catalanes	  

Per iniciativa de la síndica de la Universitat Pompeu Fabra, es va fer una reunió a la qual 
vam assistir els síndics i síndiques de les universitats catalanes, públiques i privades.  

El resultat de la reunió és el següent: 

– Es van presentar la varietat de situacions en què es troben les sindicatures. 
– En línies generals es va coincidir a destacar que cal ajustar els procediments per tal 

que les actuacions de les Sindicatures s’iniciïn quan s’han esgotat les vies ordinàries 
d’informació i de resolució de les universitats, i que no s’han detectat, fins al 
moment, repercussions significatives del desplegament del pla de Bolonya. 

– Es va parlar de les xarxes existents de defensors/síndics —CEDU, Xarxa Lluís Vives, 
Enohe, REDDU— i del funcionament. Es va discutir sobre la situació actual i les 
perspectives de futur. Hi va haver unanimitat sobre la conveniència de l’existència 
d’una xarxa catalana, sense cap estructura orgànica, però d’interès com a xarxa de 
coneixement i d’intercanvi entre els síndics catalans. Vam quedar que faríem una 
altra trobada.  

– Finalment, a banda d’altres temes d’interès, es va parlar del decret, aleshores en 
tràmit de con-sulta, de la normativa sobre l’acreditació del coneixement del català 
per part dels professors —o aspirants— del sistema universitari de Catalunya.  

 
 



 
 

Visita	  al	  síndic	  municipal	  de	  Tarragona	  
El síndic de greuges municipal de Tarragona em va convidar a visitar la seva oficina i vam 

mantenir un intercanvi dels respectius projectes. 
 

Participació	  en	  el	  Jurat	  del	  Premi	  del	  Consell	  Social	  a	  la	  qualitat	  docent	  
A invitació del Consell Social, vaig participar com a membre del jurat en el Premi a la 

qualitat docent.  
	  
Reunió	  dels	  síndics	  i	  síndiques	  universitàries	  de	  Catalunya	  a	  la	  Universitat	  de	  Barcelona	  

La Sindicatura de la Universitat de Barcelona, organitzadora del XIII Encontre Estatal de 
Defensors Universitaris, va convocar tots els síndics i síndiques de Catalunya a una reunió 
amb la finalitat de presentar-nos i debatre els temes i la organització de l’Encontre. La reunió 
va tenir lloc a la seu del síndic de la UB i es va treballar en profunditat la proposta de la 
Sindicatura organitzadora. 

L’encontre estatal, així com la III Assemblea general ordinària de la CEDU es va fer a 
Barcelona els passats 28 i 29 d’octubre de 2010.  
	  
Visita	  a	  la	  síndica	  municipal	  de	  Reus	  

Per iniciativa pròpia, vaig realitzar una visita a la síndica municipal de greuges de Reus, a 
la seva seu. Vam intercanviar concepcions, experiències i models de funcionament de les 
sindicatures, alhora que ens vam emplaçar en qualsevol col·laboració en el futur en temes 
compartits.  

 
Trobada	  anual	  de	  síndic	  o	  síndiques,	  defensors	  o	  defensores	  de	  la	  Xarxa	  Vives	  d’Universitats	  

Vaig assistir a la trobada anual de la Xarxa Vives d’Universitats, acompanyada de la cap 
administrativa de la Sindicatura. Estava organitzada per la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 

Després de la inauguració oficial i protocol·lària, el senyor José Cholbi Diego, síndic de 
greuges de la Comunitat Valenciana, i el senyor Rafael Ribó Massó, síndic de greuges de 
Catalunya, van impartir una conferència. També es va fer una sessió de treball dels defensors 
sobre el projecte de l’estatut de l’estudiant, i una sessió de treball del personal de les oficines 
sobre la mediació. 
 

 

 

ACTUACIONS	  D'OFICI 

En aquest primer curs acadèmic he volgut presentar-me a la comunitat universitària i 
conèixer la situació i les inquietuds de cada col·lectiu.  

Per aquest motiu, vaig dirigir-me en primer lloc al col·lectiu mes nombrós, els estudiants; 
vaig convocar a una reunió els representants dels alumnes al Claustre Universitari. Hi ha 18 
representants dels alumnes al Claustre. La convocatòria va arribar a 14 dels membres, dels 
quals 10 van confirmar l’assistència. El dia i hora concertada per a la reunió van venir 2 
representants. Vam parlar, entre d’altres temes, de la implicació dels estudiants en els òrgans 
de govern de la Universitat, de com es podria incentivar la participació, de la poca necessitat 
que senten d’implicar-s’hi i del creixement de plataformes d’estudiants com a sistema 
d’organització d’aquest estament universitari. Els alumnes presents a la reunió van demanar 



que la Sindicatura intervingui d’ofici quan hi hagi moments de crisi. 

En segon lloc, i després de les últimes eleccions dels representants del PAS a la Junta de 
PAS funcionari i al Comitè d’Empresa del PAS laboral, vaig convocar a una reunió les persones 
que componen els òrgans esmentats, per tal de presentar-me, conèixer els representants 
escollits i mantenir una conversa sobre la situació actual i els seus projectes. Durant la 
trobada, vaig tenir l’oportunitat de conèixer els nous representants escollits, que en van 
explicar la situació actual, les diferències entre el PAS funcionari i laboral, les seves 
inquietuds, els seus objectius i les relacions amb els òrgans de govern de la URV, entre altres. 
Els resultats van ser molt enriquidors per a mi. 

En tercer lloc, vaig convocar a una reunió la Junta del PDI funcionari i el Comitè 
d’Empresa del PDI laboral. Vaig tenir també l’oportunitat de conèixer les persones que formen 
la Junta del PDI funcionari i el Comitè d’Empresa del PDI laboral. Els vaig explicar les funcions 
de la Sindicatura i els representants del PDI van transmetre la seva visió de la situació en la 
docència, investigació i carrera universitària.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CONSIDERACIONS	  FINALS	  
1. He detectat que hi ha estudiants que recorren a la Sindicatura per tal d’orientar-se 

sobre què han de fer en assumptes diversos. Recomano estudiar la possibilitat 
potenciar el Centre d’Atenció als Estudiants o altres solucions viables. 

2. S’ha constatat que els pares acompanyen sovint els alumnes que acudeixen a la 
Sindicatura. Fins i tot algun pare truca per concertar visita, per a ell, no per al fill/lla. 
Faig palès que el meu criteri és no rebre els pares sense que l’estudiant hi sigui 
present: és ell qui forma part de la comunitat universitària, no pas el progenitor o la 
progenitora. En el cas que l’estudiant vagi acompanyat pel seu pare o mare, procuro 
que durant l’entrevista el protagonista sigui l’alumne.  

3. M’ha sorprès durant aquest primer any constatar la manca de motivació dels 
estudiants per participar activament en els òrgans de representació i govern de la 
URV. Crec que es tracta d’un sentiment general. El mateix rector, en el comunicat 
d’agraïment i reafirmació de compromís enviat a tota la URV després de les eleccions 
del 6 de maig de 2010, va expressar la necessitat d’habilitar mecanismes per 
fomentar la participació dels estudiants, tant en els diversos òrgans de govern de la 
Universitat com en els processos de decisió col·lectiva. Crec que s’ha d’estudiar la 
fórmula de fer possible la participació. 

4. En les peticions d’actuació de la Sindicatura, la iniciativa provinent de la comunitat 
universitària ha estat majoritàriament individual. Sembla que és propi dels temps que 
vivim, però no per això és menys preocupant. Algú podria argumentar que la qualitat 
de la gestió, de la docència, de la investigació i dels serveis ha millorat —cosa que, 
per altra banda, és certa— i que això faria que la queixa col·lectiva no seria 
necessària. Crec que, malauradament, en la seva major part, la manca d’iniciativa 
col·lectiva és conseqüència de l’individualisme regnant.  

5. Atès que la Universitat treballa de valent per aconseguir l’excel·lència, m’atreveixo a 
suggerir que aquest concepte també s’apliqui en el tracte interpersonal entre els 
membres de la comunitat universitària. Una competitivitat mal entesa pot causar 
pèrdues importants.  

6. M’ha semblat que una bona part del personal d’administració i serveis té, respecte 
de la comunitat universitària, un sentiment d’exclusió, com si la qualitat del seu treball 
no fos imprescindible, també, per aconseguir la millor universitat. No percep com a 
propi el discurs de l’excel·lència. Crec que seria positiu que també el PAS en general se 
sentís membre i partícip dels èxits de la Universitat.  

7. Pel que fa a la perspectiva de gènere de les persones que s’han dirigit a la 
Sindicatura, estem al 50%. Es un nombre màgic que no permet parlar de paritat real 
si no s’hi apliquen els correctors oportuns. 

8. La implantació del EEES no ha originat tanta conflictivitat com en principi semblava 



que es podria produir. En molt casos l’acreditació de la segona llengua ha impedit 
que molts estudiants poguessin seguir la formació segons Bolonya.  

Finalment, vull agrair la col·laboració de Montserrat Mestres, secretària de la Sindicatura, 
i l’ajuda de Francisco Zapater, anterior síndic de la URV. Tots dos, des de la seva funció, 
m’han ajudat a posar-me al dia en les tasques de la Sindicatura i en el funcionament de la 
Universitat. 

	  
	  
	  
	  

Síndica de Greuges 

Montserrat Boronat Piqué 
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