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Nota de premsa 

 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reprèn al Consell Interuniversitari de 

Catalunya per vulnerar la neutralitat a les PAU en la convocatòria de juny i li requereix 

respectar els drets lingüístics dels alumnes, en la convocatòria extraordinària del 7, 8 

i 9 de setembre 

 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat un acte el 3 de setembre de 2021 en el 

qual valora l'informe emès pel Consell Interuniversitari de Catalunya en 14 de juliol de 2021 

sobre el compliment de l'acte de 7 juny de la Sala que suspenia les instruccions donades pel 

Consell Interuniversitari sobre el funcionament de les PAU en considerar que podrien vulnerar-

se els drets lingüístics dels alumnes a rebre en igualtat de condicions els exàmens de les PAU. 

 

El Tribunal adverteix al Consell que les Instruccions als Tribunals de les PAU donant preferència 

al lliurament als alumnes dels exàmens en català van quedar suspeses pel que el Consell 

Interuniversitari de Catalunya no pot “complementar” aquelles. Per aquest motiu, requereix a 

la Presidenta (l'actual Consellera de Recerca i Universitats Gemma Geis) i al Secretari General 

del Consell Interuniversitari perquè dictin unes noves instruccions als presidents dels tribunals, 

en relació amb les PAU de la convocatòria extraordinària de 7,8 i 9 de setembre de 2021, perquè 

no s'identifiquin als alumnes, qualsevol que hagi estat la seva opció lingüística, ni s'anoti la 

triada. 

 Així mateix, els professors vigilants, vocals o presidents dels Tribunals hauran d'oferir els 

enunciats en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, sense preferència per cap d'elles, 

perquè aquesta correspon als alumnes per al millor desenvolupament dels seus exercicis. 

En la pràctica, això comporta que els professors vigilants, vocals o presidents dels Tribunals no 

podran repartir en les matèries no lingüístiques primer els exàmens en català i preguntar als 

alumnes si ho volen en castellà, sinó que hauran de lliurar un únic exemplar amb els idiomes 

oficials o bé en el moment del repartiment lliurar a l'alumne l'exemplar en la llengua de la seva 

elecció per al que hauran d'oferir-los els exercicis en les llengües oficials. 

 

El canvi és significatiu respecte al model que es va utilitzar el mes de juny en el que els vocals 

dels Tribunals al començament de les proves van lliurar l'examen en català als alumnes i el 

compliment d'acte es va limitar a adherir en les entrades a les aules d'examen uns cartells 

informant del dret que tenien els alumnes a disposar de l'exemplar en qualsevol de les llengües 

oficials, però havien de sol·licitar-lo expressament en castellà si ho volien en aquest idioma. 

 

L'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya al llarg del procés ha vingut denunciant les 

irregularitats dutes a terme pel Consell en l'aplicació de les mesures cautelars. Per tant, celebra 

que el Tribunal no hagi deixat marge a cap dubte: als alumnes se'ls han d'oferir els exàmens en 
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les dues llengües oficials i els correspon triar a ells, no als Presidents ni als vocals dels Tribunals 

de les PAU. 

 

En aquesta línia de seguiment de les proves, la AEB estarà molt atenta sobre el grau de 

compliment d'aquest nou acte del TSJC i, en cas que es vulnerin els drets lingüístics dels alumnes 

en la convocatòria de setembre, reclamarà les responsabilitats oportunes. 

 

En el mateix ordre de coses, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per acte de 2 de 

setembre ha desestimat la pretensió del Consell Interuniversitari de Catalunya d'expulsar del 

procediment de vulneració de drets fonamentals a la AEB per falta de legitimació activa. Segons 

el Tribunal, en aquest procediment hi ha una aparença de legitimació de la AEB atès que, entre 

els seus fins estatutaris, figura el foment i implantació en l'ensenyament de les llengües oficials, 

i assegurar i garantir el dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en aquestes. 

 

Així mateix, la Sala ha admès la personació en les actuacions com a codemandats de l'Associació 

Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L’Esbarzer i de les Universitats de Barcelona, Girona i 

Politècnica de Catalunya. La AEB no s'ha oposat a la seva personació en les actuacions. No 

obstant això, no pot deixar de posar de manifest l'estret ligamen existent dels rectors d'aquestes 

Universitats amb la defensa d'una Universitat monolingüe en català i el vincle de la 

Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L’Esbarzer amb l'Administració catalana amb qui té signat 

un conveni de finançament. Aquesta associació, segons els seus Estatuts, pretén aconseguir que 

el català sigui la llengua comuna, de cohesió social i d'interrelació entre totes les persones de 

l'àmbit lingüístic català. 

 

El Tribunal, finalment, ha admès que el procediment de vulneració de drets fonamentals està 

correctament plantejat per la AEB a la qual ha emplaçat perquè en el termini de vuit dies 

formalitzi la demanda. El termini finalitza el dia 16 de setembre. 

 
S'adjunten com a documents d'interès: 

 
- Acte del TSJC de 3 de setembre de 2021 de requeriment de noves instruccions al Consell 
Interuniversitari de Catalunya 

 
- Acte del TSJC de 2 de setembre de 2021 desestimant el recurs de reposició del Consell 
Interuniversitari de Catalunya contra l'acte de 28 de juny 

 
- Informe del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el compliment de l'acte de 7 de juny 
del TSJC. 

 
- Escrit d'al·legacions de la AEB de 12 de juliol de 2021 i de 24 d'agost sobre compliment de l'acte 
de juny de 2021. 

 
A Barcelona, a 6 de setembre de 2021 


