
 

La AEB ha presentat aquest matí un escrit al TSJ de Catalunya advertint que el Consell 

Interuniversitari de Catalunya no estava donant compliment a l'Acte dictat el dilluns, 7 de 

juny, per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya 

en relació amb l'idioma en què havia de realitzar-se la PAU. 

 

 

En aquest Acte, el Tribunal, atès el recurs formulat per la AEB, havia suspès la instrucció 

donada als vocals de la PAU en el sentit que durant la realització d'aquestes proves es 

repartissin en primer lloc els exàmens en català i solament es facilitessin en castellà als 

alumnes que així ho sol·licitessin. A més, en aquest Acte el TSJ establia que: 

 

“L'elecció de la llengua dels enunciats de l'examen no pot venir determinada per 

l'Administració i, en el seu lloc, hauran d'estar disponibles en les tres llengües cooficials i 

s'oferirà de manera individual a l'alumne l'opció de triar-los en l'idioma oficial que estimi”. 

 

D'acord amb les informacions que ens han anat arribant d'alumnes que realitzen la PAU 

i vocals dels seus tribunals hem pogut constatar que en comptes de posar a la disposició 

dels estudiants els exàmens en els tres idiomes oficials perquè, tal com estableix l'Acte 

de 7 de juny, cadascun individualment triï amb total llibertat aquell que prefereixi s'ha 

optat per formular preguntes que, d'una banda, doten de preferència a l'elecció de 

l'idioma català sobre altres: 

(“Et va bé rebre l’enunciat en català dels exàmens queno són de llengua?”; 

“a qui li va bé rebre l’enunciat en català?. Aixequeu la mà”). 

 

Aquestes fórmules, a més de mantenir la preferència per una de les llengües oficials 

enfront d'unes altres suposen que l'alumne ha de significar-se en la seva elecció, quan 

l'Acte del Tribunal indicava que l'elecció hauria de ser feta de manera individual per 

l'alumne. Ens han indicat, a més, que s'han elaborat llistats en els quals consta, al costat 

del nom de l'alumne, l'idioma en el qual han triat realitzar l'examen. 

 

L'opció seguida pel Consell Interuniversitari de Catalunya suposa també que es crea 

confusió sobre el dret que té l'alumne de triar l'idioma en cada examen; sense que sigui 

obligat que realitzi totes les proves en l'idioma assenyalat el primer dia de les proves. 

 

La AEB assenyala en el seu escrit dirigit al TSJ que les irregularitats que s'acaben 

d'assenyalar confirmen la voluntat de desacatament al Tribunal que ja havia posat de 

manifest la Consellera de Recerca i Universitats en la seva compareixença del mateix dia 

7, en la qual no solament va criticar amb duresa la decisió, sinó que, a més, va posar de 

manifest la seva voluntat de realitzar la PAU de la mateixa forma que els anys anteriors; 

això és, sense atendre les ordres del TSJ. 



 

 

 

A més de posar tot això en coneixement del Tribunal, la AEB demana que es requereixi 

personalment a la Presidenta i al Secretari General del Consell Interuniversitari de 

Catalunya perquè donin compliment a l'Acte del dia 7 de juny, advertint-los que de no 

fer-ho podrien incórrer en un delicte de desobediència. 

 

Recordem a tots els alumnes el seu dret a realitzar l'examen de la PAU, en aquelles 

matèries que no siguin lingüístiques, en la llengua oficial de la seva elecció. En aquest 

sentit, reprovem que el Síndic de Greuges de Catalunya, en línia amb el que ha estat la 

seva actuació durant tot el seu mandat, en aquest cas també s'hagi posat del costat del 

nacionalisme i en contra dels drets dels estudiants. La seva afirmació que la normativa 

vigent recolza repartir en primer lloc els exàmens en català no solament és falsa, sinó 

que, a més, suposa optar per la interpretació més restrictiva dels drets individuals. De 

nou mostra que no és la persona adequada per a garantir els drets de tots els catalans, 

inclosos aquells que discrepen del nacionalisme. 

 

El pronunciament del Síndic es fa, a més, en flagrant vulneració de les seves 

competències, perquè entre aquestes no es troba la de fiscalitzar les decisions judicials 

(art. 26 de la Llei del Síndic de Greuges). 

 

 

Barcelona, 9 de juny de 2021 

Denúncia presentada davant el TSJC: 

https://www.aebcatalunya.org/images/DENUNCIA_INCUMPLIMIENTO_MEDIDAS_CAUTELARES_

Consell_Interuniversitari.pdf 
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