
 

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell a la 
Junta de Portaveus del 30 de gener de 2009 sobre els 

expedients a la UAB 
 
 

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell 

 

EXPOSA QUE:  

 

• Durant la primavera de l’any 2008 es va produir a la Universitat Autònoma 
de Barcelona una intensa activitat estudiantil generada per l’oposició als 
nous plans d’estudi coneguts com el Pla Bolonya. 

• Ocasionalment es van produir alguns incidents que van provocar l’obertura 
de 26 expedients disciplinaris a estudiants de la UAB, majoritàriament de 
la Facultat de Filosofia i Lletres, per fets ocorreguts el 18 d’abril i el 29 i 30 
de maig. Alguns d’aquests estudiants són sabadellencs. 

• Prèviament, al març l’equip de govern de la UAB havia autoritzat l’entrada 
dels Mossos d’Esquadra a la universitat per reprimir una tancada pacífica, 
fet que va provocar un ambient de gran tensió a la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 

• La instrucció d’aquests expedients es basa en el Reglament de disciplina 
acadèmica, que data del 8 de setembre de 1954. 

• El passat mes de desembre es van resoldre els expedients, sis dels quals 
impliquen l’expulsió de la UAB entre un i tres anys, i la resta reben una 
amonestació. El llavors rector de la UAB, Lluís Ferrer, va decidir aplicar-los 
de manera immediata.  

• El 14 de gener va prendre possessió del càrrec de rectora de la UAB la 
senyora Anna Ripoll. 

 

 

Per tot l’exposat PROPOSA: 

 

1. Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament amb la resolució dels 
conflictes a través del diàleg i les solucions pacífiques. 



2. Traslladar a la nova rectora de la UAB, Dra. Anna Ripoll, la demanda de 
què reconsideri l’aplicació de les sancions d’expulsió i estudiï la possible 
interrupció o anul·lació de les expulsions. 

3. Instar la rectora de la UAB a reclamar a l’administració competent la 
redacció d’un nou reglament de règim disciplinari amb totes les garanties 
democràtiques per deixar sense efecte l’actual normativa franquista. 

4. Traslladar aquest acord a la Universitat Autònoma de Barcelona i al 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 

 

 

No obstant això, la Junta de Govern resoldrà 

 

 

 

 

 

 

Isidre Soler i Clarena 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 

 

 

Sabadell, 28 de gener de 2009 

 

 

 

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL 

 


