
Informe de la Sindicatura de Greuges que es presenta al Claustre de 

la Universitat Jaume I el dia 9 de novembre de 2015 

Bon dia. La meua intervenció està calculada per a una durada d’uns 12 minuts. 

 

 

Sr. Rector i membres del Claustre de la Universitat Jaume I. 

 

Vull aprofitar la primera oportunitat que tinc d’adreçar-me 

personalment al Claustre, per agrair la confiança dipositada en la meua 

persona per a ostentar l’ofici de Síndic de Greuges de la nostra Universitat, 

un treball que comporta una immensa càrrega de soledat a l’hora de 

prendre qualsevol decisió, com tan encertadament va definir ara fa un any 

i en aquest mateix lloc l’anterior Síndica, la professora Rosana Clemente, de 

qui voldria ser digne successor. 

 

Ara bé, els Síndics van i venen, però la Sindicatura compta amb una 

persona, Maria José Casanova, que des de fa més de quinze anys se n’ocupa 

de la Secretaria de la mateixa i, amb la seua experiència professional és un 

pilar excel·lent per al control de la correcta atenció de les persones que ens 

fan alguna consulta o petició; i també per al seguiment de la documentació 

que es genera diàriament. 

 

Enguany he de pronunciar aquestes primeres paraules sense haver 

completat el circuit anual que justifica la meua presència ací, ja que vaig 

començar a principis d’aquest any 2015, però podríem dir que ja he tingut 

oportunitat de conèixer la casuística dels mesos més intensos, que 

habitualment es produeix als de setembre i octubre, i deriva en bona part 

de la problemàtica d’encaixament de l’estudiantat en els grups que sol·licita 

a l’inici de cada curs per cada assignatura; i també als mesos de juny i juliol, 

a conseqüència de la celebració dels exàmens de final de curs. 



La resta de l’any sol ser molt més tranquil·la pel que fa les 

reclamacions dels estudiants, però en realitat tot l’any està sembrat de 

consultes i denúncies de situacions més o menys conflictives (per sort no 

ho són en la seua majoria), que des de la Sindicatura tractem de resoldre 

en tots els casos, tot i que no sempre en el sentit que esperen els 

demandants, moltes voltes poc coneixedors de l’extensa normativa, que 

torba els esperits de molts dels membres de la comunitat universitària. 

 

Com tots els anys i amb motiu d’aquesta compareixença davant del 

Claustre, a la Sindicatura de Greuges s’ha redactat un llistat dels casos 

atesos que, com en cursos anteriors es situa al voltant d’un centenar. És a 

dir, no s’observa un increment o una disminució significativa de la 

conflictivitat. No hem inclòs al llistat les consultes tècniques puntuals, 

purament informatives, fetes dins i fora de l’espai físic de la Sindicatura, per 

tenir una importància menor, o ni tan sols això. 

 

Com és natural no podem oferir dades concretes d’aquest llistat, i en 

cap cas res que, per via directa o indirecta, poguera descobrir la identitat 

de les persones que hem atès, per tal de demanar consell o reclamar la 

reparació de danys per possible vulneració de drets. 

 

Però si de persones no podem ni devem parlar, tal com estableix el 

Reglament de la Sindicatura, si que podem fer-ho d’aquells temes que, a 

partir de les reclamacions rebudes i altres informacions, podrien ser objecte 

de reflexió, per tal de donar solucions que eviten situacions futures de 

caràcter semblant. 

 

En aquest sentit i en virtut de l’apartat a) de l’article 6 del Reglament 

de la Sindicatura de Greuges, relatiu a les funcions del Síndic, que li permet 

actuar d’ofici, voldria transmetre al Claustre en general i també als 

membres del mateix que es troben al front o representen els diversos 



organismes de la Universitat, una sèrie de suggeriments que podrien 

col·laborar a resoldre problemes futurs, com ja s’ha dit. Entre tots els 

possibles, n’hem seleccionat nou, i són els següents: 

 

1.- Sobre professorat associat. Des de la Sindicatura de Greuges s’ha 

pogut constatar que el professorat associat que s’incorpora a la Universitat 

en qualsevol moment de l’any, no compta amb una mena de guia del que 

ha de fer des del moment mateix en què aconsegueix una plaça, tant des 

d’una perspectiva estrictament tècnica (ens referim a temes tan elementals 

com és el de presentar-se als responsables acadèmics del departament 

d’adscripció, gestió del correu electrònic i la targeta corresponent per a ús 

en l’aula, forma d’impartir docència, realització i revisió d’exàmens, 

emplenament d’actes, etc.), com des de la perspectiva de drets i deures 

com a membre de dit Departament, en especial a l’hora de distribució i 

organització de la docència, i relació amb la resta de professors. Raó per la 

qual convindria elaborar alguna mena de document que poguera servir per 

resoldre aquesta carència, ja que conforme passa el temps genera 

problemes en ocasions molt difícils de tractar. 

 

2.- Atenció a les persones amb necessitats especials. La Unitat de 

Suport Educatiu se n’ocupa de les atencions especials que, per raons 

diverses, tenen un nombre important de membres de la comunitat 

universitària, en especial estudiants. En ocasions els responsables de la USE 

han d’acompanyar i acomodar dits estudiants en les aules, sobretot amb 

motiu d’exàmens. De l’experiència d’enguany, la Sindicatura de Greuges 

considera convenient demanar que des del Rectorat es lliure una credencial 

al personal de la USE encarregat de dites tasques i, al mateix, temps lliure 

una circular a tot el professorat de la UJI, per manifestar que les persones 

encarregades de l’atenció als estudiants amb necessitats especials, podran 

acompanyar-los i acomodar-los per a la realització de dits exàmens o altra 

mena de proves, sense ser objecte d’entredit per part del professorat. 

 



3.- Regulació de les relacions entre les direccions acadèmiques dels 

diferents serveis centrals de la Universitat i el personal d’administració dels 

mateixos. Des de la Sindicatura s’han detectat desencontres entre alguns 

directors i directores acadèmics al front de diferents serveis centrals de la 

UJI, amb membres del PAS assignats a dits serveis, que ocupaven els seus 

llocs de treball amb anterioritat a l’inici de l’exercici de dites direccions 

acadèmiques, diferències que podrien resoldre’s amb una mínima regulació 

escrita de drets i deures d’uns i altres que evitaren o minimitzaren dites 

situacions. Açò també hauria de ser d’aplicació a les direccions 

acadèmiques equivalents dels diferents laboratoris de la UJI. 

 

4.- Taxes de cursos i tallers d’innovació educativa. Si no és perquè ja 

venen fixades des d’òrgans externs superiors, aquesta Sindicatura 

sol·licitaria al Vicerectorat corresponent la reconsideració dels preus de les 

taxes dels cursos i jornades sobre estudis universitaris i tallers d’innovació 

educativa, en especial a l’hora de presentar comunicacions o “posters”, ja 

que aquestes convocatòries i altres semblants són quasi d’obligat 

compliment per als joves professors de la UJI, i semblen una mena de 

peatge sobre un col·lectiu amb recursos econòmics limitats donades les 

seues circumstàncies contractuals. 

 

5.- Informació a l’estudiantat. Des de la Sindicatura de Greuges s’ha 

observat amb certa freqüència que, en algun punt d’informació de la UJI 

s’ofereixen als estudiants dades insuficients, o contradictòries amb la 

normativa vigent, que ocasionen situacions com a poc incòmodes i a voltes 

també perjudicis de diversa importància, i tot això degut a la dificultat que 

suposa la correcta interpretació de dites normes i reglaments de la 

Universitat, que són moltes i prou complexes. Caldria una major 

coordinació, o una reestructuració de dits punts informatius, en especial 

respecte de totes aquelles matèries que tenen a veure amb els processos 

que un estudiant efectua necessàriament en relació amb els seus estudis. 

 



6.- Pàgina web de la UJI. Tot i els esforços realitzats fins ara, des de la 

Sindicatura arriben queixes sobre la dificultat d’accés a la informació a 

través de la pàgina web de la UJI, que segurament conté tota la informació 

relativa a la institució que cal tenir per a cada circumstància, però aquesta 

continua sent molt difícil de trobar. No tenim criteri ni coneixements 

suficients sobre quina seria la via més adequada per resoldre aquesta 

situació, però és clar que la nostra web hauria de ser més intuïtiva; en la 

línia del que es reclama des de les Lleis de Transparència, l’estatal i 

l’autonòmica, respecte de la seu i el portal electrònic de cada institució. 

 

7.- Opinions personals en avaluacions del professorat. La Sindicatura 

ha constatat el malestar existent derivat de moltes de les opinions 

plasmades pels estudiants a l’hora de fer les avaluacions del professorat, 

que no es limiten a temes estrictament acadèmics, sinó que en ocasions 

entren en desqualificacions personals, o fan inclús comentaris de caràcter 

sexista, tot això a l’empara de l’anonimat de dites enquestes, raó per la qual 

des de la Sindicatura s’insta al Vicerectorat competent en la matèria a 

valorar la modificació a partir del proper curs del qüestionari de dites 

enquestes, per tal d’avaluar els aspectes personals de satisfacció o 

insatisfacció de l’estudiantat respecte del professorat, de manera que no es 

poguera entrar en dites formes de desqualificació, impròpies de la nostra 

època. 

 

8.- Assignatures compartides. La Sindicatura ha pogut constatar un 

nombre significatiu de problemes derivats de la compartició d’assignatures, 

entre professorat d’una mateixa o diferent àrea de coneixement, d’un o 

més departaments, o en una mateixa o una diferent titulació i Facultat. Els 

problemes presenten una casuística molt variada, que va des de suposats 

incompliments de POD, a la manera de realitzar els exàmens o les 

pràctiques, i al compliment del calendari a l’hora de publicar les notes 

d’exàmens, o reomplir i signar les actes. I si a més hi ha alguna mena 

d’enfrontament entre professors, els problemes es multipliquen. Per 



aquesta causa estimem que seria convinent portar endavant alguna acció 

efectiva, propiciada pel Vicerectorat corresponent. 

 

i 9.- L’estudiantat de la UJI. L’estudiantat de la UJI és la raó principal 

de ser de la nostra institució, representen el futur de la societat i, tot i les 

exigències que cal fer-los per a una formació òptima, no és menys cert que 

hem de procurar que en altres coses, com ara els tràmits burocràtics i les 

normes que regulen la seua estada en la Universitat els generem el menor 

nombre possible d’entrebancs. Cal repensar les normes de permanència, i 

també les incompatibilitats d’assignatures, a voltes necessàries però en 

molts altres casos purament artificials i, en general, cal repensar els terminis 

i l’intricat laberint administratiu als que s’enfronten. Però tot això deuria 

també anar acompanyat d’unes xarrades d’obligatòria assistència per a tots 

els nous estudiants, per a formar-los en el coneixement de la existència de 

la normativa universitària i les seues conseqüències, i en un coneixement 

més complet de la universitat en general.  

Aquestes són només unes mostres d’algunes de les coses que es 

podrien abordar, sense un gran cost i que, probablement, col·laborarien a 

millorar les relacions i la qualitat del treball i l’estudi dels membres de la 

nostra comunitat universitària.  

Finalment, voldria assenyalar que la Sindicatura tan sols té ocasió 

d’informar de la seua gestió al Claustre una volta a l’any, raó per la qual i, si 

fora possible, agrairà al Rector que considerara la possibilitat de que els 

propers anys el Síndic poguera intervenir immediatament després del seu 

informe i abans que es tracte de la resta d’assumptes ordinaris, amb la 

finalitat que aquestes paraules pogueren arribar a un major nombre dels 

membres del Claustre, donat que després d’unes quantes hores de reunió, 

les ocupacions d’uns i altres generen moltes absències. 

Moltes gràcies per l’atenció rebuda. 

 

Vicent Garcia Edo 
Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I. 


