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Text introduït al formulari de greuges 
Com a President de l’associació universitària 

AMICS de LO CAMPUS / UdL 

secretaria@sdg.udl.cat 

Dades de contacte: 
Nom /Cognoms: Joan-Ramon Colominas i Companys 

    (Com a periodista signo Joan-Ramon Colomines-Companys) 
DNI:  
Domicili:  
Localitat:  Lleida 
Telèfon: 973204907 
Correu electrònic:amicsdelocampus@gmail.com 
Col·lectiu al qual pertanyeu: Estudiant del Grau de Medicina. 

   President de l’associació universitària 
   AMICS de LO CAMPUS / UdL 

EXPOSO 
Exposo a la Sindicatura de Greuges una denúncia de l’actuació del Vicerectorat 
d’Estudiants dirigit per Neus Vila respecte l’associació universitària AMICS de 
LO CAMPUS /UdL i ho faig en qualitat de President d’aquesta associació.  

Hi ha dues parts interrelacionades en la denúncia: el comportament que 
considerem lesiu, per negligent, a totes les associacions de la UdL en general, 
per tant també a la nostra i també l’acció lesiva directament adreçada a la 
nostra associació. 

La denúncia vol explicar els fets lesius pels drets i obligacions de les 
associacions de la UdL, però no hi ha manera d’entendre la base de la denúncia 
sinó fem arribar a aquesta Sindicatura de Greuges algunes explicacions del 
model implícit d’associacionisme que es potencia oficialment a la nostra 
universitat i com tot model pot comportar debat i pluralitat d’opinions. No és 
ni aquí, ni creiem funció de la Sindicatura de Greuges entrar en aquest debat, 
però és fa imprescindible explicar algun esdeveniment de la nostra vida 
universitària recent, per entendre la denúncia i l’haver decidit explicitar-la 
obertament. No deixa de ser un compromís greu, dramàtic i amb costos 
personals, que lamentem que hi hàgim arribat. 

I també perquè la denúncia és personal i col·lectiva a la vegada com associació, 
adjuntem al formulari de greuges, documents sobre l’associació universitària 
AMICS de LO CAMPUS /UdL per detallar qui som i que fem. 

mailto:secretaria@sdg.udl.cat?subject=Formulari%20web%20de%20Greuges%20(Adjunts)
mailto:amicsdelocampus@gmail.com


2 (7) 
 

La DENÚNCIA es concreta en:  

PRIMER el Vicerectorat d’Estudiants va organitzar en 5 (cinc) dies un simulacre 
d’acció participativa sobre la “Convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de 
les activitats de les associacions de la Universitat de Lleida, per a l'any 2016” i 
sobre un nou “Reglament de les associacions d'estudiants de la Universitat de 
Lleida”. 

SEGON Aquesta acció “participativa” només va comptar en exposició pública o 
sigui per poder-la fer arribar i discutir entre els nostres associats, un cap de 
setmana per la “Convocatòria d’ajuts” i 2 (dos) dies pel nou “Reglament”. 

TERCER L’associació universitària AMICS de LO CAMPUS /UdL davant aquesta 
“participació express”, amb voluntat de col·laborar, havent rebut l’esborrany 
de la “Convocatòria d’Ajuts” i coincidint que teníem reunió de la nostra 
direcció, vàrem aprofitar per aportar les nostres opinions en un document. Mai 
vàrem saber que en pensaven les altres associacions sobre aquest document, 
perquè la “discussió” no va ser conjunta, només la Vicerectora va assumir el 
que va voler. 

També vàrem penjar al blog de l’associació i al nostre diari digital LO CAMPUS 
DIARI l’esborrany de la “Convocatòria d’Ajuts”, perquè fos conegut pels nostres 
associats i la comunitat universitària en general. Aquest acció informativa per 
incentivar el debat, va rebre una pressió a traves d’un e-mail de la Vicerectora 
d’Estudiants perquè traguéssim l’esborrany de les nostres publicacions i ens 
descobria que també la Secretària General de la UdL feia la mateixa demanda. 
Òbviament com editors de premsa i en concret premsa universitària, ni vàrem 
treure la noticia ni el document, per molt que una autoritat acadèmica 
s’atreveixi per escrit a demanar-ho. 

QUART vàrem rebre el dilluns 18 de gener un nou “Reglament” que la 
Vicerectora deia havia fet el cap de setmana. S’havia de discutir aquell mateix 
dia i l’endemà (19 de gener), perquè aquell mateix dimecres 20 de gener volia 
que fos aprovat a la reunió ja convocada, de la Comissió d’Afers Estudiantils 
(CAE). Comissió que no hi ha cap membre de les associacions i cap dels tres 
membres del Consell de l’Estudiantat que hi tenen representació, ni sabien del 
tema per la precipitació, ni sabien les opinions de les associacions. 

Aquest nou “Reglament” per a nosaltres insòlit pel contingut, perquè havia de 
ser només una petita adequació perquè hi càpigues els canvis en la 
“Convocatòria d’Ajuts”, incloïa uns canvis de fonaments; provinent d’un 
mètode de discussió fals i cronològicament impossible d’assumir, i després 
d’haver-nos interpel·lat perquè fèiem públiques les coses a traves de les nostres 
publicacions, no vàrem participar a res i cap feedback d’opinions es va 
realitzar. Cap procés participatiu, ni mal fet, ni ben fet s’ha realitzat del nou 
“Reglament”.  

CINQUE no es va explicar la veritat i vàrem arribar els documents “Convocatòria 
d’Ajuts” i nou “Reglament” a la Comissió d’Afers Estudiantils (CAE) com si 
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haguessin estat consensuats amb les associacions i es va amagar que el “procés 
participatiu” havia estat com havia estat: express, sense exposició pública i 
amb un document sense discutir. Un cop aprovats els dos documents: 7 (set) 
dies després, el 27 de gener es va posar a l’aprovació al Consell de Govern de 
la UdL, també presentat falsament com a documents de consens amb les 
associacions i amb l’aprovació del CAE. 

SISE: L’onze de febrer, a traves , d’un e-mail enviat a totes les associacions de 
la UdL se’ns demanava els noms i cognoms, més DNI i estudis, de tots els nostres 
associats per saber si el 80% dels afiliats eren estudiants com estipulava el nou 
Reglament ara ja vigent i demanava concretar-ne 15 estudiants com a socis 
fundadors. S’havia canviat tota l’arquitectura del que és una associació a la 
UdL i a més es volia trencar la confidencialitat dels membres associats. 

+++ 

Aquests són els fets i la seva cronologia, que venen referenciats amb tota la 
documentació aportada, bàsicament e-mails en tres direccions: del 
Vicerectorat d’Estudiants de la UdL amb auditoria directament de la 
Vicerectora o de la seva secretària (que algunes vegades no sabem si els 
continguts son de collita pròpia d’aquest membre del PAS o respon al  “Per 
indicació de la vicerectora Neus Vila ...”), també e-mails de l’associació 
universitària AMICS de LO CAMPUS /UdL  i e-mails de LO CAMPUS, la revista 
universitària, adreçats a mi com a President de l’associació o com a director de 
publicacions. 

La situació actual és que nosaltres volem denunciar aquest abús de poder i 
negligència d’actuació d’una responsable de gestió universitària, aquesta 
parodia de procés participatiu i  aquesta manipulació del que pensen les 
associacions feta al CAE i al Consell de Govern. I sobretot volem denunciar 
aquesta nova situació jurídica que ens posa a l’abisme de deixar estar registrats 
oficialment a la UdL com associació, perquè l’ultimàtum s’acaba el proper 19 
de febrer.    

L’associació universitària AMICS de LO CAMPUS /UdL s’ha queixat públicament 
que des del maig de l’any 2011 la Vicerectora Neus Vila, en la seva primera 
etapa de l’equip rectoral de Roberto Fernàndez, que va durar 4 (quatre) anys i 
continuant com a Vicerectora també en els temes dels estudiants, en el segon 
mandat del Rector Fernández, que ja ha durat més de 8 mesos; mai s’hagués 
reunit conjuntament amb les associacions de la UdL, sent-ne ella la responsable 
institucional, fins celebrar la primera reunió el dia 14 de gener de 2016, 
precisament on ha començat tot aquest embolic jurídic i embolic de 
dinamització a la participació. 

Després de 4 anys i 8 mesos la Vicerectora d’Estudiants fa la primera reunió 
conjunta amb les associacions, se’ns anuncia el document de la “Convocatòria 
dels Ajuts” que rebrem l’endemà, se’n diu que tenim un cap de setmana per 
opinar, després se’ns envia un “Reglament”: llavors tenim dos dies i després 
s’aprova al CAE i al Consell de Govern i arribem a l’ultimàtum que com 
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associació ens comporta un autèntic problema jurídic, un problema de 
confidencialitat de dades, com una desfiguració del que és la participació en 
l’associacionisme. (A part de la barbaritat que una autoritat acadèmica demani 
a un director d’un diari que tregui una informació). 

És de tal envergadura la discrecionalitat i negligència professional de com 
s’estan potenciant totes aquestes coses, que nosaltres quedem indefensos per 
protegir els nostres drets com associació i com estudiants individualment 
enquadrats en aquesta associació. I ens diuen, que el que fan, ho consulten al 
Servei Jurídic de la UdL, però ni el Servei Jurídic, ni el propi Vicerectorat, 
produeix documents oficials i registrats que explicitin i sustentin el que passa i 
volen, i tot queda en e-mails enviats via secretària.  

De les associacions de la UdL n’hi ha moltes menes, segons camps d’actuació i 
segons situació jurídica. Algunes venen de fora i són sucursals, unes altres com 
la nostra, són genuïnament de la UdL. Unes són només registrades a la UdL, 
unes altres com la nostra: és una associació legal a tot Catalunya, legalitat 
establerta a traves de la Generalitat de Catalunya i això comporta unes 
obligacions institucionals, econòmiques fins i tot amb conseqüències penals, 
molt especifiques, absolutament incompatibles amb el nou Reglament aprovat. 

No hi hagut manera d’aconseguir, ni un sol paper d’elaboració jurídica fet a la 
UdL sobre els temes exposats, que avali el que se’ns diu informalment, sigui 
per e-mail o verbalment. 

Però a més a més, la manera d’actuar de la Vicerectora, tirant pel dret, amb 
una presa de decisions insòlita, fa un profund mal a la representació i 
participació dels estudiants en la nostra vida universitària i en concret 
associativa. No es pot incentivar la participació només parlant de normes, que 
a més són fetes a conveniència. 

L’associació universitària AMICS de LO CAMPUS /UdL és editora de premsa 
universitària i escolar, i vivim molt d’a prop la dificultat de la participació dels 
estudiants i vivim les demandes que ens fan els estudiants de poder escriure a 
les nostres publicacions amb pseudònim per evitar-se enfrontaments amb el 
personal acadèmic. I això que ho hem acabat acceptant, fa que encara més el 
socis fundadors de la nostra associació al final siguin els responsables legals del 
que publiquem. Les associacions i les seves direccions són productes d’acords i 
pactes i nosaltres estem constituïts com associació legal des del 2011 i no 
pensem canviar, ni ampliar els socis fundadors, perquè el que la Vicerectora 
només veu com un simple canvi formal representa un enorme canvi jurídic. 
Nosaltres ara no ens volem tornar a registrar com associació perquè això és el 
que acaba sent, als canviar-nos i obligar-nos a noves regles del joc.  

El “Reglament” aprovat pel Consell de Govern no recull, ni l’esperit, ni la lletra, 
de tota la normativa catalana en associacionisme. Però sobretot no recull 
l’esperit i la lletra del Pla estratègic de la UdL, ni les promeses electoral de 
l’equip rectoral actual, i en comptes d’incentivar l’associacionisme se l’està 
perjudicant creant un clima d’inseguretat jurídic enorme.  
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Quadre de la cronologia dels fets, per visualitzar el concepte “participació 
express” que s’ha utilitzat en el text: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumen
ge 

 
 
 

  14 gener 
 
1ªreunió 
Vice-
rectora i 
Associa-
cions 

15 
 
Lliurament 
Esborrany 
“Convoca- 
tòria 
Ajuts” 

16 
 
Vice- 
rectora 
redacta  
Reglament 

17 

18 
 
Final 
“Ajuts” 
 
Lliura-
ment 
Regla-
ment 
 

19 
 
Final 
Regla-
ment 
 
Sense 
Parti- 
cipació 

20 
 
Reunió CAE 
Aprovació 
Documents 

21 22 23 24 

25 
 
 
 
 

26 27 
Consell de 
Govern 
Aprovació 
Documents 

28 29 30 31 

1 febrer 
 
 

2 3 4 5 6 7 

8 
 
 

9 10 11 
Demanda 
llista dels 
estudiants 
associats  
 
 
 

12 13 14 

15 
 

16 
 

17 18 19 
Últim dia 
entrega 
llista per 
implamen-
tació  
de la 
normativa 
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 SOL·LICITO 

En nom de l’associació universitària AMICS de LO CAMPUS /UdL sol·licito:  

PRIMER que sigui congelat el nou Reglament per a revisió jurídica per a poder 
enquibir les associacions que estem legalitzades en el marc jurídic en tot el 
territori de Catalunya, com és la nostra. Si continua vigent, amb les seves 
il·legalitats o normativa d’esquena a la realitat catalana, nosaltres ens veuríem 
obligats, per imperatiu legal, a deixar el registre de la UdL. Constituint una 
autentica injustícia i atropellament com a membres de la UdL. 

SEGON Que en la nova revisió no ens obliguin a refundar la nostra associació 
per estar inscrits ara a la UdL i que continuïn per a les associacions ja formades, 
el regim de triumvirat fundacional com són el President, Vicepresident i 
Tresorer i no les 15 persones ara que demanen. 

TERCER Que és respecti i no es demanin les dades dels nostres associats, perquè 
en tenim la obligació legal de protegir les dades personals de identificació i la 
seva confidencialitat.  

QUART Que qualsevol requeriment del Vicerectorat d’Estudiants en temes de 
transcendència com els que tractem, siguin comunicats a la nostra associació 
amb documents oficials registrats, figurant el titular que se’n fa responsable. 
La via de l’e-mail de la secretaria, com en aquest cas, no serveix com a 
document oficial per exercir drets de la llei de procediment administratiu, 
només són orientatius de com s’ha desenvolupat la disputa. 

CINQUÈ Que qualsevol criteri del Servei Jurídic que aparegui en aquest disputa, 
perquè sigui pressa en consideració, consti formulada en un document oficial 
registrat explicitant la Motivació dels seus arguments i el professional que se’n 
responsabilitza. No podem prendre en consideració en una disputa, consultes 
verbals que després interpreta correctament o no, qui en fa ús. 

SISÈ Que es demani a la Vicerectora d’Estudiants que deixi de pressionar, 
encara que sigui educadament, la premsa universitària com la que nosaltres 
editem, demanant que retirem qualsevol material informatiu i/o d’opinió. 
Sempre la Vicerectora, com qualsevol autoritat acadèmica de la UdL, té les 
pàgines de les nostres publicacions a la seva disposició per publicar el que 
desitgi, replicant el que cregui oportú. Si algú creu que s’atempta al seu honor 
o a la veritat, té els tribunals per anar-hi. Precisament per això, és tant singular 
i de responsabilitat, les persones que representen la nostra associació, perquè 
també representen les publicacions. 

I SETÈ Que és demani a la Vicerectora d’Estudiants que revisi els processos 
participatius i en concret: repeteixi el debat en profunditat, en un terminis 
raonables i de manera oberta a tota la nostra comunitat universitària, del 
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“Reglament de les associacions”, per poder posar al dia i en valor el paper 
d’aquestes entitats a la UdL. 

 

ADJUNTO 
Adjunto 10 DOCUMENTS per il·lustrar l’explicació de la denúncia, els 
documents polèmics i uns altres documents sobre la nostra associació per 
presentar-nos a la Sindicatura de Greuges per sinó ens coneixeu: 

 

DOCUMENT 1 Text introduït al formulari amb QUADRE de cronologia dels fets. 

DOCUMENT 2 E-mails complementaris de la denúncia. 

DOCUMENT 3 Estatuts de l’associació AMICS de LO CAMPUS. 

DOCUMENT 4 Esborrany document “Convocatòria d’Ajuts” / Vicerectorat. 

DOCUMENT 5 Propostes associació Esborrany “Convocatòria Ajuts” 

DOCUMENT 6 Esborrany canvis assumits. 

DOCUMENT 7 Esborrany i final sense discussió del nou Reglament. 

DOCUMENT 8 Memòria 2015 de l’associació. 

DOCUMENT 9 Alguns serveis editorials de l’associació. 

DOCUMENT 10 La mini-digital “LO CAMPUS 2.0” viva al Campus Virtual. 

 

 

Lleida, 14 de febrer de 2016 

 

 

 


