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De vegades la causa de no arribar al

fons del pou no és que aquest siga massa

profund. És que la corda és massa curta.

(proverbi xinès)
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I.- INTRODUCCIÓ

En compliment de l'article 123 b) del Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià,
pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I, i on es determina com una de les
funcions de la Sindicatura de Greuges la de presentar anualment un informe al Claustre
sobre les actuacions realitzades en matèria de la seua competència, presentem el segon
informe de les activitats desenvolupades per aquesta Sindicatura durant el curs 1998/1999.

A l'efecte, ho hem estructurat en les següents parts:

A.- Actuació de la Sindicatura de Greuges en la Comunitat Universitària. En aquest
apartat arrepleguem les accions que la Sindicatura ha portat a terme en relació a la
comunitat universitària. Per a això hem organitzat els expedients en base als col·lectius que
componen la comunitat universitària: Estudiants, PDI i PAS. Així mateix hem agrupat
aquests expedients per temes. Posteriorment hem destacat aquells aspectes més rellevants
de cada temàtica, ja que això ens permet conèixer en sentit ampli i de manera qualitativa el
motiu de les queixes; d'aquesta manera es poden establir les pautes d'intervenció que
faciliten la solució dels problemes.

B.- Activitats de la Sindicatura de Greuges. En aquest apartat s'especifiquen les
intervencions que aquesta Sindicatura ha portat a terme en tres camps: el primer que
podríem considerar d'àmbit extern, en el qual es fa referència, entre altres, a les reunions
d'aquesta Sindicatura amb altres defensors universitaris. El segon d'àmbit intern, s'exposen
les reunions de treball que s'ha vingut desenvolupant amb els representants dels diversos
estaments de la nostra Universitat, tals com directors de departament, directors de titulació,
etc. Tercer, s'exposa el projecte de serveis d'Internet per a defensors de la comunitat
universitària.

C.- Pressupost econòmic. S'especifica el pressupost de l'exercici 1999.

D.- Valoració i propostes d'actuació per al pròxim curs. Es porta a terme una valoració
personal del funcionament de la institució durant aquest període, al mateix temps que
s'enuncien aquells aspectes que seria interessant desenrotllar en el pròxim curs.
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II.- ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES EN LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA

L'estudi d'aquest apartat ho configurem d’acord amb l'anàlisi dels distints expedients,
segons la tipologia de la queixa i depenent del col·lectiu de la comunitat universitària a què
pertany la persona o persones que la plantegen.

Al marge de les queixes que han tingut entrada en aquesta Sindicatura, i que després del
seu estudi inicial han requerit l'obertura d'un expedient, s'han atès de forma verbal altres
assumptes, bé siga personal o telefònicament, dels quals no s'ha considerat necessari el seu
registre; ja que s'han solucionat directament o bé s'han canalitzat al servei competent.

II.1 CURS ACADÈMIC 1998/1999

ANÀLISI DE QUEIXES I CONSULTES PER COL·LECTIU I TIPOLOGIA

II.1.1 COL·LECTIU: ESTUDIANTS

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: REVALIDACIONS

Expedients números 1,2,6,8,13,16,17,21,25,30,38 i 53.

Els aspectes més significatius d’aquests expedients se centren en:

- Errors comesos en les revalidacions. Aquests es deuen fonamentalment a
revalidacions en què ja s'ha utilitzat la mateixa assignatura per a una altra revalidació.
- Excessiva tardança en la contestació a les sol·licituds de revalidació. Això tenia
repercussions en la matrícula del curs.
- Greuges comparatius. A uns estudiants se'ls convalidava i a altres se’ls denegava la
convalidació.
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MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: MATRÍCULA

Expedients: 4, 50, 51, 52, 54 i 61.

Les queixes arreplegades en aquests expedients se centren fonamentalment en dos aspectes:

- La incompatibilitat de les assignatures. Impossibilitat que apareguen en una
mateixa convocatòria dues assignatures incompatibles entre si.
- Càlcul de la nota mitjana de l'expedient per a assignar data de matrícula. Càlculs
diferents van fer que s'establiren greuges comparatius entre els estudiants.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: BEQUES

Expedients 3, 9, 40 i 48.

L'objectiu fonamental d'aquestes queixes es planteja en el fet que les convocatòries
realitzades per la Universitat per a les beques DRAC, induïen a una interpretació confusa de
les bases. D'ací que els estudiants es van trobar davant de diverses opcions, per la qual cosa
a molts d'ells, els va ser desestimada la beca.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: EXÀMENS

Expedients: 14, 15, 20, 24, 26, 28, 42, 44, 46, 47 i 49.

Els temes objecte de queixes van ser:

- La còpia de treballs d'anys anteriors.
- Confusió en les qualificacions reflectides en les actes.
- Revisió d'exàmens.

En aquest apartat aquesta Sindicatura desitja destacar el desconeixement que tant estudiants
com professorat té del Reglament d'exàmens aprovat en aquesta Universitat.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: CARNET D'ESTUDIANT

Expedients: 22, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 55, 59 i 60.

Es van rebre queixes de diversos alumnes en relació a la falta d'obtenció del carnet
d'estudiant de la Universitat d’aquest curs acadèmic i cursos anteriors, malgrat haver satisfet
les taxes corresponents.
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Per un altre costat vam trobar altres temàtiques objecte de reclamació que es troben
singularitzades. Així tenim:

- Canvi de grup………………………………… Expedient      7
- Permanència en la Universitat……………..…… Expedients 12 i 57
- Programa Erasmus……………………….……… Expedient    19
- Borsa de Treball………………………………… Expedient    23
- Aules d'Informàtica………………………..…… Expedient    37
- Fumar en la Universitat………………………… Expedient    41
- Accés al 2n cicle en una altra universitat………. Expedient      5
- Accés a 3r. cicle…………………………..…… Expedient    11
- Certificat d'Aptitud Pedagògica……………… Expedient    45
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II.1.2 COL·LECTIU: PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: ESTUDI D'ORGANITZACIÓ D'UNA
ÀREA DE CONEIXEMENT

Expedient: 10.

Se sol·licita a la Sindicatura de Greuges, a través de l'acord del Consell de Departament al
qual pertany l'àrea, que es portara a terme un estudi per organitzar el desenvolupament de la
carrera dels seus membres.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: RELACIONS PERSONALS DELS
MEMBRES DE DEPARTAMENTS

Expedients: 18 i 29.

Se sol·licita la mediació de la Sindicatura de Greuges, davant de les problemàtiques
sorgides en cada un dels departaments (expedient 18 i 29), a causa de les dificultats de
relació personal d'ací a cada Departament.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: CONCURS PLAÇA D'ASSOCIAT

Expedient: 56.

El professor en qüestió es troba disconforme amb la baremació realitzada del seu
currículum per a l'obtenció d'una plaça d'associat.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: PUBLICACIONS EN UNA REVISTA DE
LA UNIVERSITAT

Expedient: 58.

Una professora d'aquesta Universitat, presenta la queixa respecte a la no publicació del seu
article en una revista de la Universitat Jaume I.
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MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: ELECCIONS AL CLAUSTRE

Expedient: 36.

Un professor sol·licita la intervenció de la Sindicatura, davant de la no acceptació de la seua
candidatura a les eleccions al Claustre.
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II.1.3 COL·LECTIU: PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS

Durant el present curs acadèmic, no ha tingut entrada en la Sindicatura de Greuges cap
queixa per part d'aquest col·lectiu.
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II.1.4 ALTRES COL·LECTIUS: PARES

MOTIU DE LA CONSULTA: ASSISTÈNCIA A CLASSE DEL PROFESSORAT

Expedient: 27.

Uns pares s'interessen pel control que la Universitat té sobre l'assistència a classe del
professorat.
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II.2 QUADRE RESUM I GRÀFIC

II.2.1 RESUM DEL CURS ACADÈMIC AGRUPANT ELS EXPEDIENTS PER
COL·LECTIU I TIPOLOGIA DELS MATEIXOS:

Curs Acadèmic 98-99

PDI PAS ESTUDIANTS ALTRES
- Eleccions al Claustre.
- Organització d'una àrea de
coneixement.
- Relacions en el
departament.
- Concurs plaça associat.
- Publicacions en una
Revista de l’UJI.

- Permanència
- Carnet estudiant
- Matrícula
- Beques
- Revalidacions
- Exàmens
- Canvi de grup.
- Programa Erasmus
- Borsa de Treball
- Aules d'Informàtica
- Fumar a l’UJI
- Qualificacions
- Accés a 2n Cicle en una
altra Universitat
- Accés a 3r. Cicle
- Sol·licitud certificat
d'Aptituds Pedagògiques

- Pares

Total expedients:  6 Total expedients:  0 Total expedients:  54 Total expedients: 1
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III.2.2 RESUM DEL NOMBRE D'EXPEDIENTS PER COL·LECTIU DEL CURS
ACADÈMIC:

Curs
Acadèmic/
Col·lectiu

PDI PAS ESTUDIANTS ALTRES TOTALS

92-94 3 9 13 - 25

94-95 2 2   9 1 14

95-96 1 3 25 - 29

96-97 3 5 26 - 34

97-98 7 6 48 4 65

98-99 6 0 54 1 61

TOTALS 22 25 175 6 228
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II.2.3 GRÀFICS COMPARATIUS DEL NOMBRE D'EXPEDIENTS PER
COL·LECTIU I CURS ACADÈMIC:

expedients PDI en els últims tres cursos acadèmics
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II.2.4 Nombre de queixes i consultes. Distribució per centres i titulacions.

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 23

Facultat de Ciències Humanes i Socials 18

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 13

Altres (Tercer Cicle, Accés a la Universitat, CAP)   7

Total 61

Distribució percentual del número de queixes per Centre

FCHS
30%

FCJE
38%

ESTCE
21%

ALTRES
11%
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FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES ………...… 23

Dret ……………………….…………………… 7
Diplomatura en Ciències Empresarials…….….. 5
Llicenciatura en Adm. i Direcció d'Empreses…. 7
Diplomatura en Gestió i Adm. Pública……..…. 2
Relacions Laborals………..…………………… 2

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS ……….…….… 18

Traducció i Interpretació …………………….… 1
Humanitats……………………………..………. 4
Llicenciatura en Psicologia…………………….. 4
Filologia Anglesa……………………….………. 3
Diplomatura en Mestre………………………..… 6

ESCOLA S. DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EMPRESARIALS ……… 13

Enginyeria Química……….. …………………..… 2
Enginyeria tècnica. en Disseny Industrial……..….. 5
Enginyeria tècnica en Informàtica de Gestió…..…… 1
Enginyeria Informàtica………………………..….. 2
Llicenciatura en Químiques………………………. 2
Enginyeria Industrial…………………………..…. 1
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III.- ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE GREUGES

Al llarg d’aquest curs acadèmic, aquesta Sindicatura ha portat a terme una sèrie d'activitats
que podem concretar en les següents:

A.- D'ÀMBIT EXTERN:

- Reunió amb el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Excm. Sr. Luis
Fernando Saura.
Amb motiu del nomenament del nou Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, es va
realitzar una reunió conjunta de tots els defensors de les universitats de la Comunitat
Valenciana i el nou Síndic. L'objectiu fonamental va ser mantenir la relació de les
sindicatures universitàries amb el Síndic de Greuges, potenciar i establir noves vies de
col·laboració.

- Reunió dels defensors de la Comunitat Valenciana i Múrcia.
Aquesta reunió es va celebrar a Múrcia i van assistir els Defensors de la Comunitat
Valenciana, de la Universitat de Múrcia i com a invitats el secretari general i un
vicepresident de la Universitat Politècnica de Cartagena, aquests van assistir per l’interès
que tenen a dotar a aquesta nova Universitat de la figura del defensor universitari.

- Reunió amb la Sra. Gabriela de la Corte.
Doctoranda de la Universitat de Barcelona, que es troba realitzant la seua tesi doctoral
sobre la figura de l'onbusdman i en concret de la figura del defensor universitari a l'estat
espanyol.

- Reunió amb el secretari del Tribunal de Greuges de la Universitat de València.
El motiu va ser concretar les actuacions de les sindicatures en relació al Projecte d'Internet,
per als defensors de la Comunitat Universitària.

- Participació en les Jornades sobre el Defensor del Client de les entitats Bancàries i
altres figures afins de Defensa del Ciutadà.
En estes es va presentar una comunicació sobre el paper de la Sindicatura de Greuges a la
Universitat.

B.- D'ÀMBIT INTERN:

Amb l'objectiu d'analitzar el paper de la Sindicatura de Greuges en relació amb els distints
estaments de la Universitat Jaume I, es van portar a cap una sèrie de reunions amb:

- directors de departament i coordinadors d'unitats predepartamentals.
- directors de titulació de les diverses carreres que s’imparteixen a l’UJI.
- Amb els estudiants representants de les distintes titulacions de l’UJI.
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C.- PROJECTE DE SERVEIS D'INTERNET PER A DEFENSORS DE LA
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Aquest projecte es troba en fase experimental i ha sigut desenvolupat durant aquest curs en
la Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I.

En ell han participat catorze universitats.

El projecte parteix de la ponència presentada per la Sindicatura de Greuges de la
Universitat Jaume I en el II Encontre Estatal de Defensors Universitaris.
Per a això s'ha dotat de la infraestructura adequada (ordinador, …etc.) i ha sigut
desenrotllada a través d'una beca que la Sindicatura de Greuges va dotar respecte d'això.

Actualment es pot visitar la pàgina Web a la direcció: http://defensors.uji.es/.
La pàgina es troba estructurada de la següent manera:

1é.- Una part pública, a la qual tenen accés tots aquells que entren en la citada pàgina.
Aquesta s'estructura de la següent forma:

DIRECTORI
Ací pots trobar les adreces i dades
dels defensors en les distintes
universitats. (Nom, telèfon, correu
electrònic, etc.)

¿COM CONTACTAR AMB EL
TEU DEFENSOR?
Pots utilitzar aquesta pàgina per
saber com contactar amb el teu
defensor, com localitzar-lo en la
teua universitat, etc.

TROBADES I JORNADES
Dades sobre les últimes trobades o
jornades celebrades, i convocatòries
de les pròximes.

DOCUMENTS D'INTERÈS
Bibliografia i llibres, actes,
legislació i altres documents.

NOTÍCIES I NOVETATS
Assabenta't ací de les últimes
novetats en aquest Web i de notícies
sobre els defensors i les seues
universitats.
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2n.- Accés a la xarxa privada. Ací únicament poden entrar els defensors de cada
Universitat.

ACCÉS A LA XARXA PRIVADA
Xarxa privada dels defensors. Accés
Restringit als participants en aquest
projecte.

Aquesta part està configurada en base a:

Legislació
Ací es pot trobar legislació amb
temes d’interès per als defensors.

Casos
Accés a la base de dades sobre casos
dels defensors.

Convocatòries
Convocatòries sobre reunions i
altres encontres, i resum d'allò que
s'ha tractat en dites reunions.

Memòries
Memòries anuals dels defensors de
les distintes universitats.

Bibliografies
Documentació d’interès per als
defensors.

Administració del Web Públic
Administració dels continguts de les
pàgines de la part pública del Web.



19

IV.- PRESSUPOST ECONÒMIC

Per a l'exercici 1999 es dota a la Sindicatura de Greuges d'un pressupost de 1.430.000
pessetes, del qual s'ha disposat 1.256.564 pessetes, distribuïdes de la següent manera:

Altres transports:……………………………. 974
Material oficina no inventariable:…………… 231.119
Altres: (fotocòpies, cartutxos tinta…)…….… 325.082
Publicitat i propaganda:……………….….…. 114.654
Atencions protocol·làries:……………………. 76.075
Dietes:……………………………………..… 13.000
Locomoció:……………………………….…. 28.538
A becaris:……………………………….…... 160.000
Equips procés informació:…………………... 307.122
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V.- VALORACIÓ I PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER AL PRÒXIM CURS

La valoració que vam portar a cap de l'actuació de la Sindicatura en aquest període segueix
les mateixes línies d'allò que s'ha exposat en la Memòria que vam presentar el curs
anterior:

- Hem pogut constatar l'acceptació que té la Sindicatura de Greuges en la comunitat
universitària.
- Destaquem el valor de les reunions periòdiques que mantenim els defensors de la
Comunitat Valenciana, ja que això ens permet abordar problemes comuns, al
mateix temps que serveixen com a fonts d'informació i suport en la labor del Síndic.
- Es denota una tendència cada vegada major que els greuges es resolguen sense
necessitat d'incoar expedients, la qual cosa fa pensar que la figura del Síndic com a
mediador adquireix més rellevància.
- Es percep una major utilització del correu electrònic a l'hora de contactar amb la
Sindicatura de Greuges, especialment per part del professorat, encara que també els
estudiants n’han fet ús.

De l'anàlisi de les temàtiques dels expedients ressaltem, entre altres, els següents aspectes:

a) Després de l'estudi de la problemàtica sorgida en matèria de revalidacions s'ha
desenrotllat un treball conjunt amb el Vicerectorat de Docència i Estudiants, i s’ha
arribat a una proposta d'aquest, perfilant el procés a seguir en la resolució de la dita
problemàtica.

b) Davant de les consultes sorgides durant el transcurs de la reunions mantingudes
amb els directors de departament, coordinadors d'unitat predepartamental i directors
de titulació, sobre el temps que s’han de conservar els exàmens, aquesta Sindicatura
de Greuges va realitzar una consulta a diverses universitats espanyoles amb la
finalitat de conèixer com es trobava regulat en altres universitats aquest tema.
Finalment, el Síndic va formular una recomanació al Vicerectorat de Docència i
Estudiants, que ja ha sigut incorporada a la normativa d'exàmens d'aquesta
Universitat, en el títol V, articles 26 i 27.

c) S'aprecia la necessitat d'establir una estratègia d'actuació en relació a les
deficiències detectades en la recepció del "Carnet d'Estudiant".

d) Potenciar el coneixement que tant el professorat com els estudiants, han de
posseir sobre la normativa d'exàmens.
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Les propostes per al pròxim curs se centraran en :

- Desenvolupar les normes que regulen la Sindicatura de Greuges de la Universitat
Jaume I, ja que durant el curs 1998-1999, s'ha elaborat un primer esborrany de les
dites normes.

- Implementació de la pàgina Web sobre els serveis d'Internet per als defensors de la
comunitat universitària.

- Firma del conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Castelló.

- Afavorir un desenvolupament major de les relacions de la Sindicatura amb els
diversos estaments de la Universitat, i més concretament amb el Consell
d'Estudiants.

Finalment el Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I agraeix a tota la comunitat
universitària, la col·laboració i suport que, tant del personal com institucionalment ha rebut,
i, en concret, el treball realitzat tant pels membres de la Comissió de Greuges, com del
personal administratiu de la Sindicatura.


