INFORME ANY 2020 SÍNDICA DE LA FACULTAT DE DRET

En relació amb les actuacions desenvolupades des del meu nomenament
com a Síndica de la Facultat de Dret el dia 15 de febrer de 2020 fins
al dia 31 de desembre de 2020, cal assenyalar que he intervingut en
sis casos:
1) Tres dels casos van ser remesos pel Síndic de Greuges de la UAB i
els altres tres em van arribar directament a través de correu
electrònic. D'ells: una intervenció la va sol·licitar una professora
respecte d'un alumne; una intervenció la va sol·licitar un alumne
respecte d'un professor; i quatre intervencions les van sol·licitar
alumnes en relació amb el funcionament organitzatiu i acadèmic de la
Facultat.
Dels sis casos s'ha intervingut activament en cinc, ja que en l'altre
cas la persona que va presentar la queixa va desistir ja inicialment
de continuar amb la intervenció.
2) Quant a la temàtica plantejada en els casos: a) queixa d'una
professora sobre el comportament violent d'un alumne en un examen; b)
queixa d'un alumne respecte als comentaris, amb un determinat
contingut polític, realitzats per un professor en les classes i en
alguna de les preguntes d'una prova de reavaluació; c) queixa d'un
alumne respecte al procediment seguit a l'hora d'adjudicar les places
d'una residència universitària a l'estranger; d) queixa d'un alumne
respecte a l'accés i funcionament de la plataforma teams; i, e) queixa
d'una alumna respecte a la forma i terminis d'adjudicació dels TFG en
el cas de l'alumnat de dobles títols. El cas del qual es va desistir
es referia a l'ús de la llengua catalana en les classes d'una
assignatura.
I, 3) respecte a la resolució de les queixes plantejades:
a) En el cas del procediment d'adjudicació de les places d'una
residència universitària a l'estranger, la intervenció realitzada no
va resoldre la situació i l'alumne va decidir plantejar un recurs
davant el rectorat de la universitat, que ha estat desestimat.
b) Respecte a la queixa presentada per la professora en relació amb
el comportament violent d'un alumne en un examen, es va dur a terme
una mediació i l'alumne es va disculpar per escrit. En tot cas, seria
recomanable estar atents a com actuar davant possibles comportaments
inadequats o violents per part de l'alumnat, podent-se plantejar la
idea d'elaborar un protocol d'actuació davant aquesta mena de fets,
dirigit particularment al professorat associat.

c) En el cas de la queixa sobre comentaris de caràcter polític, tant
verbals com escrits, per part d'un professor, es va concloure que la
conducta del professor no era sancionable, si bé seria recomanable que
l'espai docent fos un espai neutre. Es va portar a terme una mediació.
d) En el supòsit de la queixa sobre el funcionament de la plataforma
teams, es va traslladar la qüestió a la coordinació de la titulació,
i es van adoptar les mesures oportunes.
I, e) en el cas de la queixa sobre la forma i terminis d'adjudicació
dels TFG, es va sol·licitar informació a la coordinadora de TFG de la
Facultat i aquesta va remetre aclariments suficients, que van ser
traslladats a la persona que va presentar la queixa. El tema va quedar
resolt.
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