
Paralització del tancament d’actes 

============================ 

En què consisteix l'ajornament del tancament d'actes? 

Al final de cada semestre el professorat omple i firma uns documents  
oficials on hi consten les notes que ha obtingut cada estudiant en cada  
assignatura. Aquest procediment s'anomena  "Tancament d'actes". 

Si no es tanquen aquestes actes no hauria constància oficial de la 
qualificació obtinguda a aquestes assignatures, és a dir, no es podria 
certificar que s'han realitzat aquests estudis. Per tant no es 
sabria oficialment qui ha aprovat i qui no i amb quina qualificació, encara 
que  es podria comunicar personalment a l'estudiantat la seva nota, que 
apareixeria com "provisional". 

Les actes es podrien tancar més endavant amb efectes retroactius quan 
ho decidissin els estudiants i professors. Així, si a finals de Juny som 
poques universitats les que duem a terme aquesta acció podríem fer-nos 
enrere i tancar actes. 

Per tant, la idea es pressionar el govern perquè es faci enrere en la 
pujada de taxes i retallades en educació, plantant-nos  i dient que no 
pensem tancar les actes fins que no es retirin les noves  mesures. La 
pressió sería tant econòmica com mediàtica. 

 

Es pot obligar des del Ministeri a que es tanquin les actes? 

Si la universitat es planta no hi ha cap mecanism jurídic per a fer res. El 
conflicte podria trigar anys en arreglar-se. 

 

Quan es tancarien definitivament les actes? 

L'objectiu final és la paralització de les retallades en Educació.  

No obstant això, l'objectiu immediat és ser catalitzador per a que es   
sumin més universitats a la proposta. Si no s'hi sumen altres escoles  i  
universitats es podria tornar a debatre la nostra posició, a les facultats es 
farà   una assemblea a finals de juny per confirmar que no es tanquen 
les   actes tenint en compte si les altres universitats s'han sumat a la   
proposta. 



Quina capacitat de decisió té una votació sobre aquest tema dels 
estudiants? 

Si bé la decisió final de si tancar actes o no és del professorat i 
l'administració, la posició de l'estudiantat és important com una mostra de 
suport i legitimitat. 

 

Quines conseqüències generals tindria per l'estudiantat? 

Al  Juliol no podria fer-se oficialment la matrícula del curs  vinent, ja que 
oficialment el curs 2011/2012 no s'hauria tancat. 

No obstant això, es podria pactar amb l'escola/facultat una 
prematriculació, és a dir,  les classes podrien començar normalment però 
sense pagar res ja que no  es tractaria d'una matrícula oficial. 

Es desconeixen les conseqüències exactes, perquè és una cosa que mai 
ha passat, però en un principi, per no ser una decisió que pren 
l'estudiant, sinó la facultat, tota responsabilitat legal recau sobre aquesta, 
per tant, és l'encarregada de buscar les formes perquè l'estudiantat pugui 
continuar fent el curs amb normalitat (aquí o fora). (Això ho va comentar 
un advocat a l'ETSAB). 

 

Quines conseqüències generals tindria pel professorat? 

El professorat té l'obligació administrativa de tancar actes. Per això, en 
principi se li podria  obrir un expedient  administratiu. En aquest cas 
depèn del rectorat  quina postura prendre,  especialment si hi ha una 
massa crítica. 

 

Afectarà al sou del PDI/PAS? 

En    principi el sou del PDI i PAS ja està contemplat en el pressupost 
de   la  UPC per al 2012, per tant, en principi els diners de les matrícules   
no  serveixen per a pagar els sous. Si es donàs el cas d'impagament    
al·legant que no hi ha diners per culpa de no haver pagat matrícules    
seria responsabilitat de la UPC (ho va explicar un company de PAS en   
una  assemblea). 

 



Casos particulars 

Projecte Final de Carrera (PFC)- Guardar nota - Tot i que s'està estudiant 
la possibilitat de tancar les actes d'aquests alumnes per a que pugui 
acabar la carrera. També es podria aplicar als alumnes que cursen les 
últimes assignatures i necessiten el tancament d'actes per a obtindre el 
títol.  

Sempre,  per als casos  individuals on siguin indispensables les notes, 
es  podria demanar al  professor/a de cada assignatura que signi un 
document  amb la nota  corresponent de l'alumne. 

Erasmus - Resolució individual "ERASMUS no hay problema. Se tiene en 
cuenta la evaluación anterior" assemblea ETSAB, informar-se bé 

Beques MEC Erasmus - Mitjans de juliol 

Beques - octubre/novembre 

Fase selectiva i resta d'alumnes - guardar nota 

 

Què passa amb el tema de famílies nombroses? S'ha de presentar 
cada any la matrícula. 

Si no es tanquen les actes és com si no es tanqués el curs, així que 
serviria la matrícula d'ara, mantenint els teus drets com estudiant. 

De totes maneres, en no ser una decisió uni-personal sinó de tota la 
escola/universitat, no et podrien exigir responsabilitats a tu directament. 

 

Què passa amb els alumnes que tenen beques? 

Les sol·licituds s'han de presentar a l'octubre i hem de ser conscients que 
no tancar actes no s'ha d'entendre com una cosa indefinida. No podem 
estar amb el caos administratiu que pretenem crear amb això per 
sempre. De totes maneres es podrà anar votant a mesura que es vagin 
donant els esdeveniments, a l'octubre per exemple. 

De totes maneres, moltes de les persones que tenen beques ara no 
podran accedir-hi l'any vinent per culpa de la modificació de la normativa 
per part del govern espanyol. 

 



Què passa amb les persones que depenen d'un conveni laboral per 
a poder treballar, com ho faran? 

A nivell administratiu i acadèmic estarem encara al curs 2011/2012 i els 
convenis, per tant, també. 

A arquitectura han proposat tractar aquests casos com els Erasmus i 
beques, però no s'ha decidit de quina manera encara. 

 

- Com afectarà a la Generalitat? 

Quina part dels diners ingressats per les matrícules van a Generalitat. 

El dinero de las matrículas no va a la Generalitat, se queda dentro de la 
UPC.  

La   Generalitat paga a la UPC el 50% de lo que esta gasta en un año, el  
30%  se obtiene de convenios y el 20% restante es el que ingresamos 
los   estudiantes con nuestras matrículas.  

La   UPC no recibe todo este dinero de una vez sino que hacia el 
principio   del curso académico le llegan las ayudas de la Generalitat y 
los   convenios, dinero que se va gastando a lo largo del curso. La UPC   
necesita el dinero de nuestras matrículas para poder hacer frente a los   
gastos (las nóminas entre otros) de agosto y septiembre. Dinero que no   
obtendrá si no nos matriculamos y que la Generalitat estará obligada a   
prestar. 

Es por aquí que llegaremos a la Generalitat, ya que le afectará 
directamente y se verá forzada a tomar medidas en el asunto. 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


