
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELS SERVEIS JURÍDICS GUANYEN EL RECURS 
DE REPOSICIÓ SOBRE ESTUDIS OFICIALS. 

 
Els serveis jurídics han guanyat un recurs de reposició per la denegació de l’ajut 
del FAS “d’ajut per estudis universitaris de les persones membres del CME per 
haver cursat estudis oficials a la universitat en l’any acadèmic 2007/08”. 
L’administració va denegar l’ajut en la primera llista del FAS, en el següent tràmit 
de reclamació el conseller Saura va tornar a denegar l’ajut. 
El motiu era que no consideraven el Màster Oficial com a estudi oficial 
universitari. És curiós que uns estudis adaptats al pla de Bolonya no fossin tinguts 
en compte per la Direcció general de la policia i en canvi sí que ho són per la 
Direcció general d’Universitats. 
No és d’estranyar que les últimes actuacions contra els estudiants anti-Bolonya 
estiguin plenes de contradiccions, dimissions i declaracions oportunistes ja que els 
màxims dirigents dels mossos i del departament no sabien ni com anava l’adaptació 
a l'espai europeu d'ensenyament superior. Tot i així quan interessa els polítics ens 
comparen amb Europa, amb el sud d’Europa especialment. 
 
Tampoc no resulta estrany que només el CAT hagi defensat la oficialitat dels 
estudis homologats ja que totes les altres forces sindicals fan els mal anomenats 
“cursos de deformació sindical”. I aquests si que són reconeguts per 
l’administració com a vàlids i així s’asseguren el negoci de la formació a canvi de la 
promesa d’una bona destinació. El que s’ha d’exigir és formació de qualitat dins 
l’horari laboral i exercida per centres oficials. Els sindicats han demostrat 
abastament que són incapaços de gestionar la formació sense que la utilitzin 
perversament pels seus interessos particulars. 
  
A partir d’ara els estudis de Màster oficial són reconeguts com a estudis 
universitaris oficials respecte al FAS gràcies al servei jurídic del CAT. 
 
Jordi Mestres i Miquel Boguñà 
Delegats del CAT al FAS 
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