
INFORME DE LA SINDICATURA DE GREUGES AL CLAUSTRE

CURS 1997-1998

José Manuel Gil Beltrán
Síndic de Greuges



1

ÍNDEX

I INTRODUCCIÓ 4

II HISTÒRIA DE LA SINDICATURA DE GREUGES 5

II.1 ETAPA PREESTATUTÀRIA

II.2 ETAPA POSTESTATUTÀRIA

III ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES

A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 11

III.1 CURSOS ACADÈMICS 92-93 I 93-94 11

III.1.1 Personal docent i investigador

III.1.2 Personal d’administració i serveis

III.1.3 Estudiantat

III.1.4 Consultes

III.2 CURS ACADÈMIC 94-95 16

III.2.1 Personal docent i investigador

III.2.2 Personal d’administració i serveis

III.2.3 Estudiantat

III.2.4 Altres col·lectius

III.3 CURS ACADÈMIC 95-96 19

III.3.1 Personal docent i investigador

III.3.2 Personal d’administració i serveis

III.3.3 Estudiantat

III.4 CURS ACADÈMIC 96-97 23

III.4.1 Personal docent i investigador

III.4.2 Personal d’administració i serveis

III.4.3 Estudiantat

III.5 CURS ACADÈMIC 97-98 27



2

III.5.1 Personal docent i investigador

III.5.2 Personal d’administració i serveis

III.5.3 Estudiantat

III.5.4 Altres col·lectius

III.6 QUADRES RESUM I GRÀFICS 33

III.6.1 Resum per curs acadèmic agrupant els

expedients per col·lectiu i tipologia

III.6.2 Resum del nombre d’expedients per

col·lectiu i curs acadèmic

III.6.3 Gràfics comparatius del nombre d’expedients

per col·lectiu i curs acadèmic

III.6.4 Gràfics dels dos últims cursos acadèmics

representant la distribució per centres dels

expedients iniciats pels col·lectius

d’estudiantat i professorat, conjuntament

IV RELACIONS EXTERNES 39

IV.1 CURS 96-97

IV.2 CURS 97-98

V PRESSUPOST ECONÒMIC 43

VI VALORACIÓ I PROPOSTA D’ACTUACIÓ

PER AL PRÒXIM CURS 44



3

”En totes les universitats, en qualsevol cas, la del Defensor, és
una institució nova, una instància extraordinària, inexistent
fins fa uns anys i necessària en la nostra cultura actual que es
caracteritza per la defensa de les garanties personals i la seua
salvaguarda enfront dels complexos mecanismes del
funcionament administratiu (ja siga aquest estatal, autonòmic
o, com el nostre, universitari).

No és una institució que sorgisca de la desconfiança en la
gestió universitària; el seu objectiu últim no és un altre que
intentar equilibrar l'actuació de les distintes instàncies,
integrar tant com siga possible els drets individuals amb les
exigències col·lectives de la Universitat i del seu àmbit social i
millorar les relacions entre els distints sectors i components
individuals de la comunitat universitària.

Una Universitat vertaderament autònoma disposa, per
descomptat, de mecanismes suficients, representatius i
democràtics, per a la dita integració, però no hi ha dubte que
institucions com la nostra estan més prop de la comunitat
universitària que altres organismes de govern inevitablement
restringits en les seues àrees de competència, obligatòriament
generalitzadors, universalizadores dels problemes i de les
solucions. En aquest sentit, els síndics de greuges, els
defensors de la comunitat universitària, els tribunals de
greuges, no són una prolongació de les responsabilitats
administratives i de govern de cada Universitat, perquè açò
equivaldria a reforçar la rigidesa dels seus mecanismes de
decisió. Són institucions independents, sense caràcter executiu,
perquè no han de intervenir en les instàncies executives de
govern; són institucions on la pluralitat i fiabilitat de la
informació és molt important i on prima el diàleg, la reflexió i
la concertació a l'hora d'emetre les resolucions, d'acord amb
exigències d'objectivitat i de responsabilitat social.“

I Trobada Estatal de Defensors de la Comunitat Universitària
María Antonia Sánchez Macarro

Presidenta del Tribunal de Greuges de la Universitat de València
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I INTRODUCCIÓ

En compliment de l'article 123.b dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel
Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, en el qual 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 aquest
primer informe de les activitats desenvolupades per aquesta Sindicatura en el període de
temps de l'1 de maig de 1992 al 30 de setembre de 1998.

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

A.- Història de la Sindicatura de Greuges. S'exposen les funcions, organització i
funcionament de la Sindicatura, tant en l'etapa preestatutària (1992-1996) com la
postestatutaria (1997-1998).

B.- Actuació de la Sindicatura de Greuges a la comunitat universitària. En aquest
apartat recollim les accions que la Sindicatura ha portat a terme en relació amb la
comunitat universitària. Així, amb l'objectiu que l'informe siga tan aclaridor com siga
possible i es puga tindre una idea precisa de la nostra actuació, hem organitzat aquestes
accions d’acord amb dos criteris. El primer ha sigut agrupar els expedients per col·lectius:
personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, estudiantat, altres. El
segon, classificar els casos segons la tipologia de les queixes.

C.- Relacions externes. S'especifiquen les intervencions que hem tingut en relació amb
altres organismes: defensors universitaris d'altres universitats, Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana, trobades estatals de defensors.

D.- Pressupost rconòmic. S'exposen els pressupostos dels exercicis de 1997 i 1998, ja que
anteriorment la Sindicatura no comptava amb pressupost propi.

E.- Valoració i propostes d'actuació per al pròxim curs. Es porta a terme una valoració
personal del funcionament de la institució durant aquest període i s'enuncien aquells
aspectes que seria interessant desplegar al llarg del curs 1998-1999.
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II HISTÒRIA DE LA SINDICATURA DE GREUGES

Des de la creació de la Universitat Jaume I de Castelló per la Llei 3/1991 de la Generalitat
Valenciana, de 19 de febrer, fins a arribar a l'actual figura del Síndic de Greuges, l'evolució
que ha seguit aquest òrgan podem dividir-la en dues etapes clarament separades per
l'aprovació dels Estatuts de la Universitat.

II.1 ETAPA PREESTATUTÀRIA (1992-1996)

L'Equip de Govern en la reunió núm. 20, del dia 13 d'abril de 1992, escoltada la Junta
Consultiva Provisional de Govern en la reunió núm. 5, del dia 31 de març de 1992, aprova
la NORMATIVA sobre el Defensor de la Comunitat Universitària.

”Article 1.-  El Defensor de la Comunitat Universitària

1. El Defensor de la Comunitat Universitària és un òrgan singularitzat de la Universitat
Jaume I, encarregat de fer complir la legalitat vigent amb relació als drets i interessos
legítims dels membres de la comunitat de la Universitat Jaume I, dins del seu marc
conceptual propi.

2. El Defensor de la Comunitat Universitària serà nomenat pel rector-president, escoltada
la Junta Consultiva Provisional de Govern.

Article 2.- Organització i funcionament

1. El Defensor de la Comunitat Universitària serà un òrgan unipersonal, que estarà
assistit per la Comissió de Greuges Universitaris. Aquesta Comissió tindrà caràcter
consultiu i estarà integrada pels següents membres:

      a) El Defensor de la Comunitat Universitària, que la presidirà.

      b) Un professor/a, elegit pel procediment que aprove la Junta Consultiva Provisional de
Govern.

      c) Un estudiant/a, elegit per la Delegació d'Estudiants.

      d) Un/a representant del personal d'administració i serveis de la Universitat, elegit per
la Junta de Personal i Comitè d'Empresa conjuntament.
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e) L'assessor jurídic de la Universitat, que assessorarà i actuarà com a secretari de la
Comissió, amb veu però sense vot.

2. El funcionament de la Comissió se sotmetrà a la següent regulació:

      a) Es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada al mes durant el període lectiu, i
en sessió extraordinària tantes vegades com siga necessari.

      b) En la seua manera d’actuar s'ajustarà als principis d'eficàcia, pragmatisme i mínima
formalitat burocràtica, tots ells dins del més absolut respecte a la legalitat vigent.

      c) La convocatòria, l'efectuarà el president i la subscriurà el secretari, contindrà l'ordre
del dia i es realitzarà amb la suficient antelació a la data de celebració de la reunió.

      d) A l'ordre del dia s'acompanyarà la documentació corresponent, si és possible.

      e) En la resta, el seu funcionament s'ajustarà a la manera d’actuar habitual de les
comissions de la Universitat.

      f) El secretari alçarà acta succinta dels acords adoptats.

      g) L'execució d'aquests estarà en funció del el seu contingut. Quan l'acord consistisca a
formular una queixa o reclamació a la Comissió Gestora de la Universitat Jaume I, el
Defensor de la Comunitat Universitària adjuntarà a la seua petició formal un certificat
literal de l'indicat acord.

3. El Defensor de la Comunitat Universitària disposarà dels mitjans necessaris per a
l'exercici de les funcions pròpies.

Article 3.- Funcions

1. Correspon al Defensor de la Comunitat Universitària, d'acord amb allò que s'ha
previst en l'article 1, i assistit sempre per la Comissió prevista en aquesta norma:

      a) Exigir, d'ofici o a instància de part interessada, la informació que considere
necessària per al millor compliment dels seus fins.

      b) Formular a la Comissió Gestora les queixes o reclamacions que considere oportunes,
indicant el seu criteri de solució.
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      c) Proposar a la Comissió Gestora la correcció de defectes observats en qualsevol dels
aspectes del funcionament de la Universitat.

      d) Proposar a la Comissió Gestora el cessament de l'autoritat o càrrec acadèmic que
incomplisca l'acord de la Comissió Gestora sobre una queixa o reclamació formulada per
ell.

     e) Informar el rector-president, quan siga requerit per a això, sobre les activitats pròpies
del seu càrrec.

2. En l'exercici de les seues funcions, el Defensor de la Comunitat Universitària
gaudirà de plena autonomia respecte dels altres òrgans de la Universitat.

Article 4.- Règim jurídic

1. El nomenament del Defensor de la Comunitat Universitària recaurà en un
membre del professorat funcionari de la Universitat Jaume I, en règim de dedicació a temps
complet, iserà incompatible amb qualsevol altre càrrec.

2. El Defensor de la Comunitat Universitària estarà alliberat de docència en un
cinquanta per cent i tindrà el complement acadèmic corresponent a degà o director de
centre.

3. La duració del seu mandat es correspondrà amb la duració del període
provisional. El rector-president podrà disposar el seu cessament, escoltada la Junta
Consultiva Provisional de Govern, per les mateixes causes per les quals es pot disposar el
cessament, o perdre la condició de tal, els vicerectors de la Universitat. En cap cas podrà
ser rellevat per les opinions, crítiques, queixes o reclamacions expressades en ocasió de
l'exercici propi de les seues funcions.

4. Contra els acords del Defensor de la Comunitat Universitària, assistit per la
Comissió a què fa referència aquesta norma, no cap recurs, sense perjuí que la part
interessada puga exercir les vies de reclamació previstes amb caràcter ordinari en la
legislació universitària en vigor.“

- Amb data 13 d'abril de 1992 la Comissió Gestora acorda el nomenament del professor
titular d'universitat Enrique Gómez Royo, Defensor de la Comunitat Universitària, amb
efectes de data 1 de maig de 1992. Els membres de la Comissió de Greuges, en aquesta
primera època, són els següents:
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a)  Prof. Enrique Gómez Royo
b)  Prof. Vicente Ortells Chabrera
c)  Sr. Jorge Molina
d)  Sr. Miguel Gómez Navarro
e)  Sra. Fuensanta Salas Bruquetas

- En data 16 de juny de 1995 cessa en el seu càrrec el professor Enrique Gómez Royo, i es
nomena el professor José Manuel Gil.

II.2 ETAPA POSTESTATUTÀRIA (1997-1998)

Amb l'aprovació dels Estatuts de la Universitat Jaume I per Decret 5/1997, de 28 de gener,
del Govern Valencià, es marca l'inici de la segona etapa d’aquest òrgan, al qual es dediquen
els articles 122 i 123 del títol VI , que citem textualment a continuació:

”Article 122

1. La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I, és l'òrgan encarregat de la defensa
dels drets de tots els membres de la comunitat universitària.
2. El Claustre elegirà la persona que ha d'ocupar la Sindicatura de Greuges entre els
membres de la comunitat universitària o persones de reconegut prestigi, encara que no
pertanguen a la comunitat universitària, per una majoria de tres quintes parts del Claustre.
3. La duració del seu mandat és de cinc anys sense possibilitat de reelecció consecutiva.

Article 123

Són funcions de la Sindicatura de Greuges

a) ACTUAR d'ofici o a instància de part davant dels òrgans de govern, representació i
administració de la Universitat Jaume I, en relació amb la defensa dels drets dels
membres de la Comunitat Universitària.

b) PRESENTAR anualment un informe al Claustre sobre les actuacions realitzades en
matèria de la seua competència. La seua actuació no està sotmesa a instruccions de cap
autoritat acadèmica u òrgan de govern.

c) TINDRE accés a qualsevol document intern de la Universitat i rebre informació, si fa
falta, dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I.
Tots els membres de la comunitat universitària han d'atendre les peticions realitzades
per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.“
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En compliment d'allò que s'ha disposat en l'article 122.2 dels Estatuts de la Universitat
Jaume I, el Claustre Universitari, en la reunió del dia 15 d'octubre de 1997, porta a terme
l'elecció de la persona que exercirà el càrrec de Síndic de Greuges, i aquesta elecció recau
recau en el professor José Manuel Gil Beltrán per 91 vots a favor dels 104 claustrals
presents, 1 vot en contra i 12 abstencions. El nombre de vots exigible per a l'elecció era de
83.

Organització i funcionament

Atès que, actualment, es porta a terme el procediment d'elaboració de la normativa que
regule la Sindicatura de Greuges, exposem, d'una banda, la seua organització i, d’una altra,
unes normes provisionals per a la presentació i tramitació de les queixes que es plantegen.

A partir del 16 de juny de 1995, amb l'elecció del professor José Manuel Gil Beltrán, actual
Síndic de Greuges, es manté la mateixa estructura organitzativa que en l'etapa anterior; a
excepció de l'Assessoria Jurídica, que queda fora de la Comissió de Greuges; aquesta
comissió queda configurada de la següent manera:

Sr. José Manuel Gil Beltrán, Síndic
Sr. Juan Manuel Badenas Carpio, PDI
Sr. José Miguel Gómez Navarro, PAS
Un estudiant/a.

També, a partir de la data indicada, es considera convenient comptar amb el suport d'un
membre del personal d'administració i serveis, que fins al moment, sempre ha compartit les
seues funcions de suport a la Sindicatura de Greuges amb altres alienes a aqueixa, sent en
aquest moment compartida amb l'Assessoria Jurídica.

Normes per a la presentació i tramitació de les queixes

Presentació

Qualsevol membre de la comunitat universitària podrà presentar queixes o
reclamacions, individuals i col·lectives, a la Sindicatura de Greuges. Únicament no es
consideraran aquelles qüestions que estiguen pendents d'un procés, administratiu o judicial,
o d'un expedient administratiu disciplinari.

Les queixes i reclamacions es presentaran per escrit al Registre General que hi ha en
cada un dels Campus i dirigides a la Sindicatura de Greuges, i caldrà fer constar, almenys:
el nom complet, l'adreça, NIF, i número de telèfon de contacte.

Tramitació
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La Sindicatura de Greuges haurà de registrar i justificar la recepció de les queixes;
després farà l'estudi per a decidir si escau o no admetre-les a tràmit.

Després d'admetre a tràmit una queixa, la Sindicatura promourà les gestions
oportunes per a aclarir els fets que l'han motivat. En qualsevol cas, ha d'informar de la
queixa o de les raons que li han portat a iniciar el procediment a les persones responsables
de l'òrgan o servei, el funcionament del qual motiva la queixa.

La Sindicatura haurà de comunicar a la persona interessada el resultat dels gestions
realitzades.
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III ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES EN LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA

L’estudi d’aquest apartat el configurem segons l’agrupació per cursos acadèmics 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 de
l‘estudi inicial han requerit l’obertura d’un expedient, s’han atès de forma verbal altres
assumptes, bé siga personalment o telefònicament, dels quals no s’ha considerat necessari
el seu registre; ja que s’han solucionat directament o s’han canalitzat al servei competent.

III.1 CURSOS ACADÈMICS 92-93 I 93-94

III.1.1 PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

RELACIONS AL DEPARTAMENT

Instàncies 16 i 20

Sota aquest epígraf es resumeix aquella problemàtica plantejada pel professorat en les
seues relacions amb la resta del departament que pot interferir en les labors docents o
investigadores. Així tenim: el cessament de professorat contractat, la sol·licitud reiterada de
canvi d’àrea de coneixement.

APLICACIÓ DEL COEFICIENT D’EXPERIMENTALITAT

Instància 23

Els professors del Departament de Psicologia d’aquesta Universitat per mitjà d’una reunió
acorden manifestar el seu rebuig absolut a l’aplicació del coeficient d’experimentalitat, per
entendre que lesiona greument la seua titulació.
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III.1.2 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

RECLAMACIÓ PER MANCA DE PAGAMENT D’HORES EXTRAORDINÀRIES
REALITZADES

Instàncies 35 i 36

Les especials circumstàncies que es deriven de la posada en funcionament d’un centre com
la Universitat Jaume I, va exigir un esforç per part de totes les persones que en aquells
moments es trobaven exercint el seu treball en la recentment creada UJI, per la qual cosa
aquest esforç extraordinari, s’ha hagut de compensar.

RECLASSIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Instàncies 5 i 21

Sol·licituds de modificació en la classificació del lloc de treball que exerceixen per
considerar que mereixen que els seus llocs es troben catalogats amb superior categoria.

OPOSICIONS I CONCURSOS

Instàncies 1, 8, 11 i 19

Queixes en relació amb les puntuacions obtingudes, al barem i criteris aplicats o
l’adjudicació temporal de places vacants, que a criteri dels interessats es va portar a terme
de forma irregular, tenint com a conseqüència un tracte discriminatori i un greuge
comparatiu professional i econòmic.

Insuficient difusió que s’ha donat a una convocatòria de concurs intern per a cobrir
provisionalment tres places, i el motiu de l’exclusió del PAS laboral.

AJUDA SOCIAL

Instància 7

Denegació de sol·licitud de l’ajuda social establerta en el Conveni Col·lectiu per al
Personal Laboral de les Universitats de la Comunitat Valenciana, presentada per un
membre del PAS laboral fix d’aquesta Universitat.
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III.1.3 ESTUDIANTAT

CONVALIDACIONS

Instàncies 9 i 24

En relació amb crèdits de lliure configuració.

Els departaments de Filologia, Psicologia, Humanitats i la Facultat de Ciències Humanes i
Socials, donen suport als estudiants de tercer d’Humanitats perquè les assignatures que van
cursar en primer de Geografia i Història es convaliden amb la nota que van tindre al seu dia
i no amb la qualificació d’APROVAT.

CRITERIS DE SELECCIÓ PER A L’ADMISSIÓ EN EL SEGON CICLE D’ALTRES
TITULACIONS A ALUMNES PROCEDENTS DE TITULACIONS DE PRIMER CICLE

Instància 17

Presentada per un alumne que considera que els criteris que s’apliquen per a l’admissió de
diplomats que desitgen accedir al segon cicle d’altres carreres, són discriminatoris.

REVISIÓ D’EXAMEN

Instàncies 2, 3, 6 i 25

Sol·licitud de revisió dels criteris d’avaluació emprats en un curs de doctorat per a obtindre
la qualificació d’APTE.

Greuge comparatiu entre els alumnes en relació amb les qualificacions emeses pel
professorat.

BEQUES

Instància 34

Una alumna presenta una reclamació motivada per un error en la introducció de dades a
l’ordinador de la Secretaria d’Estudiants d’aquesta Universitat, el qual ocasiona la
impossibilitat de ser inclosa en la fase ”A“ per a la concessió de les beques i entrar en la
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fase ”B“, a pesar d’haver presentat tots els documents exigits en termini, per la qual cosa
resulta perjudicada.
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TRACTE DISCRIMINATORI D’IDIOMA ESTRANGER

Instància 22

Una representació dels alumnes de la titulació de Dret presenta una queixa en relació amb
la prevalència de l’idioma anglès, en imposar-se com a llengua obligatòria, per la qual
cosa, els alumnes que van cursar al batxillerat altres idiomes distints de l’anglès, se senten
discriminats.

PERMANÈNCIA

Instància 18

Els alumnes de primer curs de Relacions Laborals sol·liciten que s’especifique el nombre
de crèdits per a determinar la permanència en 15 crèdits en comptes de 16, ja que
l’aplicació del 25% exigit per la normativa ofereix la xifra de 15,75 crèdits.

DRETS LINGÜÍSTICS

Estudiants de Filologia Catalana exigeixen rebre les seues comunicacions en valencià en
comptes de castellà.

EXPULSIÓ DE l’AULA D’INFORMÀTICA

Instància 4

Un alumne és expulsat d’una aula d’informàtica per un operador d’Aula d’Informàtica,
membre del PAS d’aquesta Universitat, acusant-li d’estar utilitzant indegudament la dita
aula.

UTILITZACIÓ D’ESPAIS FÍSICS DE LA UNIVERSITAT

Instància 10

Queixa de tracte discriminatori en relació amb la utilització dels espais físics de la
Universitat, presentada per una associació d’estudiants.
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III.1.4 CONSULTES

Instàncies 15 i 33

Aquests consultes, presentades per escrit, han sigut ateses, i si pertocava s’ha indicat on
havien de dirigir-se per a obtindre una major informació.
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III 2 CURS ACADÈMIC 94-95

III.2.1 PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

SERVEIS DE LA UNIVERSITAT

Instància 26

Queixa del tracte incorrecte que ha rebut per part d’un empleat del servei de menjars de la
Universitat.

SUBSTITUCIÓ EN EL CÀRREC

Instància 32

Sol·licitud perquè s’investigue l’existència d’una possible irregularitat en el procediment
seguit per a substituir el professor que ha estat al capdavant de l’orfeó universitari.

III.2.2 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

OPOSICIONS I CONCURSOS

Instància 28

Els ajudants d’Arxius, Biblioteques i Museus d’aquesta Universitat, manifesten que el
concurs-oposició convocat per a cobrir les places que ocupen interinament, és nul de ple
dret ja que vulnera la legislació vigent.

DRETS LINGÜÍSTICS

Instància 29

Un membre del PAS es dirigix al Defensor de la Comunitat Universitària en defensa dels
seus drets lingüístics, després d’haver sol·licitat, per escrit, al Servei de Recursos Humans
que els escrits i comunicacions, que es dirigisquen a ell es facen en valencià, i no s’ha
respectat la seua petició.
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III.2.3 ESTUDIANTS

MATRÍCULA

Instància 30

Sol·licitud de matrícula en una assignatura de lliure configuració, que és estimada i que
posteriorment, resulta no trobar-se entre les oferides per a la seua titulació.

CONVALIDACIONS

Instància 42

Sol·licitud d’informació sobre les assignatures a cursar, després d’haver sol·licitat i
obtingut la convalidació d’estudis.

QUALIFICACIONS

Instàncies 38 i 40

Disconformitat amb la nota atorgada pel professorat corresponent.

RELACIÓ PROFESSOR/ALUMNE

Instàncies 37, 39, 41 i 44

Queixes en relació amb l’actitud de determinat professorat en el tracte amb els alumnes,
així com, sobre l’insuficient contingut i organització d’alguna de les assignatures
impartides.

CRITERIS DE SELECCIÓ PER A L’ADMISSIÓ EN EL SEGON CICLE D’ALTRES
TITULACIONS A ALUMNES PROCEDENTS DE TITULACIONS DE PRIMER CICLE.

Instància 31

Es planteja que els criteris que s’apliquen per a l’admissió de diplomats que desitgen
accedir al segon cicle d’altres carreres són discriminatoris.
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III.2.4 ALTRES COL·LECTIUS

Instància 43

Un becari d’investigació de la Universitat, sol·licita es tinga en consideració la seua
sol·licitud per a cobrir per concurs de mèrits una plaça de professor associat per a la qual
reuneix els requisits necessaris excepte l’experiència professional fora de l’àmbit
universitari.
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III.3 CURS ACADÈMIC 95-96

III.3.1 PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

CÀRRECS DOCENTS

Instància 47

Sol·licita que s’estudie si és legal que confluïsquen en un mateix professor dos càrrecs
distints.

III.3.2 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

OPOSICIONS I CONCURSOS

Instància 57

Queixa formulada en relació amb la baremació aplicada als mèrits que es justifiquen en la
instància que es presenta per a cobrir interinament un lloc de treball del grup D
d’administració general per mitjà d’una convocatòria de concurs intern.

FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

Instància 55

Queixa presentada en relació amb els problemes sorgits pel funcionament del Servei en què
exercix la seua labor.

CURSOS

Instància 60

Suscitades una sèrie de dubtes respecte a una convocatòria d’un curs, se sol·licita que es
realitzen les actuacions necessàries per al seu aclariment.
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III.3.3 ESTUDIANTS

CONVALIDACIONS

Instàncies 45, 49, 48, 63 i 66

Diverses queixes d’alumnes referents a convalidacions d’assignatures d’altres carreres, o
estudis en l’estranger.

REVISIÓ D’EXAMEN

Instàncies 46, 56, 65 i 67

Disconformitat amb les revisions efectuades dels exàmens corresponents.

CONVOCATÒRIES D’EXAMEN

Instàncies 51, 53, 71, 72 i 73

S’ha acudit al Síndic de Greuges quan, per diversos motius, com ara errors en la informació
rebuda per l’estudiant, haver sigut canviada la data per a la realització d’un examen i es
desconeixia el dit canvi, retard involuntari a un examen per part d’un alumne, o haver
esgotat totes les convocatòries, entre altres motius, han tingut com a conseqüència la
impossibilitat d’exercir el dret a examinar-se.

PERMANÈNCIA

Instàncies 69, 70 i 75

Aquests instàncies s’han presentat per estudiants que no han pogut complir els requisits de
la normativa sobre règim de permanència d’aquesta Universitat i desitgen seguir els seus
estudis en aquesta.

BEQUES

Instància 50
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Denegació de recurs contra la denegació d’una beca del MEC.
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CANVI DE LÍNIA

Instància 79

Una alumna sol·licita el canvi de línia de valencià a castellà, després d’haver esgotat ja
dues convocatòries, sense que el dit canvi haja sigut possible.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE TAXES

Instància 59

Un estudiant es va matricular en cursos de tercer cicle perquè els professors que anaven a
impartir-los eren del seu grat. Posteriorment, dos dels cursos no els impartirien els
professors que en principi es va dir. Per això, l’estudiant desitja anul·lar la seua matrícula, i
sol·licita la devolució de les taxes satisfetes, però aquesta devolució no és concedida.

PREMIS EXTRAORDINARIS DE FINAL DE CARRERA

Instància 54

A dotze alumnes que han finalitzat els seus estudis en aquesta Universitat amb un bon
expedient, se’ls comunica que els ha estat atorgat el Premi Extraordinari de Final de
Carrera. Posteriorment a la data final del termini per a presentar les propostes i, també,
posteriorment a la comunicació de concessió del corresponent premi, es decidwix
incrementar la nota per a obtindre’l, retirant-se, ara, el premi la concessió del qual es va
anunciar anteriorment.

SUBSTITUCIÓ PROFESSORAT

Instància 61

Presentada per una representació d’alumnes d’Educació Infantil, per no haver sigut
substituït el professor durant la seua llarga absència per trobar-se de baixa per malaltia.

ÚS INDEGUT D’INTERNET

Instància 62
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Unes alumnes han presentat una queixa denunciant unes imatges que s’ofereixen per
Internet.
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AJUDES

Instància 64

Relativa a l’impagament de l’import d’una ajuda que, prèviament, havia sigut concedida.

QUALIFICACIONS

Instància 68

Motivada per haver-se extraviat un projecte d’investigació elaborat i presentat per un
alumne i, a causa d’això, no se li qualifica el seu treball.
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III.4 CURS ACADÈMIC 96-97

III.4.1 PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

RELACIONS AL DEPARTAMENT

Instància 83 i 102

Problemes en un departament per a l’elecció d’un determinat càrrec d’entre el seu
professorat.

Sol·licitud d’informació en relació amb la distribució de la partida per productivitat que li
correspon al seu departament.

RETRIBUCIONS

Instància 106

Un professor sol·licita el reconeixement de mèrits docents

III.4.2 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

Instància 82

Demanda de mediació per a l’aclariment de les funcions relatives a un determinat col·lectiu
del personal d’administració i serveis d’aquesta Universitat.

Instància 130

Es rep una proposta per a potenciar el funcionament d’un servei.
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CURSOS

Instància 86

Es presenta una sol·licitud perquè s’estudie la possibilitat que es computen com a cursos de
formació diverses assignatures cursades d’una determinada titulació.

RECLASSIFICACIÓ LLOC DE TREBALL

Instància 124

Sol·licitud de reclassificació de lloc de treball.

OPOSICIONS I CONCURSOS

Instància 137

S’han rebut queixes en relació amb la convocatòria de proves selectives d’accés a places de
funcionaris de carrera, per ser difícil accedir al contingut del temari que se sol·licita, fins i
tot en alguns temes és impossible per no haver-hi documentació escrita.

III.4.3 ESTUDIANTS

CANVI DE GRUP

Instància 84

Sol·licitud de canvi de grup.

BEQUES

Instància 91

Denegació d’una beca sol·licitada.
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PERMANÈNCIA

Instància 80

Aquesta instància la presenta un estudiant que per no haver complit la permanència li és
impossible formalitzar la seua matrícula.

MATRÍCULA

Instància 74

Un estudiant que es troba en llista d’espera per a l’accés a segon cicle d’ETI, presenta la
seua queixa al Defensor després de comprovar que havia accedit als dits estudis, un
estudiant que, segons l’ordre de la llista d’espera, tènia un número més alt.

REVISIÓ D’EXAMEN

Instàncies 78, 81, 97, 100, 107, 108 i 139

En aquestes instàncies es plantegen diverses causes per les quals els estudiants sol·liciten la
revisió dels exàmens realitzats.

QUALIFICACIONS I ACTES DE NOTES

Instàncies 76, 77, 85, 87 i 105

S’han rebut en la Sindicatura queixes d’estudiants, motivades per diferents errors que s’han
percebut en les actes de notes, com ara: no inclusió en les actes, errors en les
qualificacions, i altres.

CONVOCATÒRIES D’EXAMEN

Instàncies 88 i 96

Queixes presentades en aquesta Sindicatura motivades per no ajustar-se, l’estructura o
contingut dels exàmens realitzats, a allò que inicialment havia de ser.
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CONVALIDACIONS

Instàncies 90, 92, 93, 99, 101 i 103

Instàncies presentades per alumnes que han sol·licitat la convalidació d’alguna assignatura,
o crèdits de lliure configuració, i la dita convalidació els ha sigut denegada.

DEVOLUCIÓ DE TAXES

Instància 104

Una vegada sol·licitada la realització de les proves d’aptitud per a accedir al segon cicle de
la llicenciatura de Traducció i Interpretació, a causa d’un error en la informació que li havia
sigut facilitada sobre la data de realització de l’examen, quan va anar a fer-lo, aquest ja
s’havia celebrat. Per això, sol·licita que li siguen tornades les taxes que havia satisfet.

HORARIS

Instància 126

Els alumnes de la titulació de Mestre especialitat de Música, sol·liciten que les seues
classes s’impartisquen al matí.
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III.5 CURS ACADÈMIC 97-98

III.5.1 PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

Instància 125

No s’ha sol·licitat l’informe previ del Consell del Departament corresponent per a
contractar un tècnic mitjà per als serveis d’investigació.

CENS ELECTORAL

Instància 128

Reclamació efectuada després de la denegació, per part de la Universitat, de la sol·licitud
d’inclusió en el cens electoral.

RELACIONS EN EL DEPARTAMENT

Instàncies 120, 164, 170, 171 i 179

Sota aquest epígraf es resumeix la diversa problemàtica plantejada pel professorat en les
seues relacions amb la resta del departament, que pot interferir en les seues labors docents
o investigadores com ara: les contractacions de professorat, substitucions, cessament, àrees
minoritàries al si del departament o problemes per a publicar en una determinada revista

III.5.2 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

Instància 173

Diverses reunions individuals i col·lectives a fi de posar en comú les dificultats observades
en el funcionament del servei, reunir informació i col·laborar i mitjançar en la solució
consensuada dels problemes que se succeïen.
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OPOSICIONS I CONCURSOS

Instància 149

Presentada a aquesta Sindicatura en relació amb la falta de publicitat que es dóna a les
convocatòries d’oposicions i concursos, als Campus de Borriol i del Riu Sec.

Instància 159

En relació amb la correcció realitzada i qualificació obtinguda en l’examen de les
oposicions d’auxiliars del grup D.

Instància 162

Es presenta en relació amb les puntuacions obtingudes, perfil de les places convocades o
barem i criteris aplicats en les substitucions de personal en els casos de baixes mèdiques.

INFORMACIÓ CONFIDENCIAL

Instància 133

Relativa a algunes dades confidencials del personal d’aquesta Universitat que apareixen
impresos en documents i poden, per això, ser observats per terceres persones.

REPRESENTACIÓ DEL PAS

Instància 141

Motivada per la falta de representació d’aquest col·lectiu en els òrgans de govern i
representació de la Universitat, concretament, en el Consell Social.

III.5.3 ESTUDIANTS

PERMANÈNCIA

Instància 116

Sol·licita que se li permeta seguir cursant estudis en aquesta Universitat, a pesar de no
complir la permanència exigida, pel fet que problemes econòmics sobrevinguts han
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ocasionat que haja hagut de posar-se a treballar, per la qual cosa no disposa del temps
inicialment previst per a dedicar als seus estudis.

CARNET D’ESTUDIANT

Instàncies 157, 167 i 168

Després de sol·licitar diverses vegades en el corresponent servei el carnet d’estudiant,
presenten instància al Síndic, per no haver-lo obtingut en successius cursos acadèmics.

QUALIFICACIONS I ACTES DE NOTES

Instàncies 114, 123 i 145

Errors en les qualificacions que figuren en les actes de notes, com a dades personals
errònies, pèrdua d’examen, absència de qualificació, que han sigut esmenats
convenientment.

BEQUES

Instàncies 161, 165, 166 i 169

Reclamacions ocasionades per la baremació i concessió de les beques per a cursar estudis
en universitats dels Estats Units.

Instàncies 132, 151 i 156

Motivades per denegació de la concessió de beques.

CONVALIDACIONS

Instàncies 117, 118, 136, 138, 143, 144, 177 i 182

En relació amb la denegació de la convalidació de les assignatures sol·licitades i efectuada
la reclamació en el servei corresponent no han obtingut resposta, transcorregut el termini
corresponent.
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REVISIÓ D’EXAMENS

Instàncies 109, 110, 113, 122, 134, 153, 160, 174, 183, 184, 185, 186 i 187

Diversa casuística en què s’informa i aconsella sobre el dret a la revisió d’exàmens,
tramitació i terminis, o s’ha informat de la decisió adoptada per la Comissió de Revisió.

RECLAMACIÓ DE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL DE REVISIÓ D’EXAMEN

Instància 180 i 181

Suspens en l’acta de qualificacions d’exàmens, amb l’acusació d’haver copiat en l’examen.
Atès que no estan d’acord reclamen i sol·liciten un nou tribunal.

CANVI DE GRUP

Instàncies 115, 135, 140, 150 i 152

En aquests casos la queixa l’origina la falta de contestació expressa, en termini, de la
sol·licitud presentada de canvi de grup.

ACCIDENT

Instància 131

Queixa presentada per un alumne que després de sofrir un accident en dependències de la
Universitat, considera no haver sigut atès convenientment.

REITERADA FALTA DE CONTESTACIÓ A INSTÀNCIA

Instància 142

L’interessat presenta una instància que no és contestada. Tres mesos després torna a
presentar-la, sense obtindre, de nou, cap contestació per part de la Universitat.
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RELACIÓ PROFESSOR/ALUMNE

Instàncies 148 i 163

Queixes en relació amb la falta de puntualitat o assistència a classe dels professors,
formulades pels mateixos alumnes o a través dels pares d’alumnes.

BEQUES

Instància 146

Presentada per una alumna de tercer grau, relativa a la denegació d’una sol·licitud per a una
beca d’investigació.

DRETS LINGÜÍSTICS

Instància 154

Per la qual se sol·licita poder realitzar els exàmens en valencià.

III.5.4 ALTRES COL·LECTIUS

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Instància 111

Presentada en relació amb la impossibilitat d’accedir a cursar estudis en aquesta Universitat
per tercer any consecutiu.

MATRÍCULA CAP

Instància 129

Un titulat en Arquitectura sol·licita cursar el Curs d’Adaptació Pedagògica comprovant,
posteriorment, no estar inclòs en les llistes corresponents.
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RELACIÓ D’EXAMEN DE SELECTIVITAT

Instàncies 175 i 176

S’han examinat per segona vegada per a millorar la nota de selectivitat. No havent
obtingut, tampoc, en aquesta ocasió, la nota necessària per a accedir als estudis desitjats
sol·liciten la revisió de l’examen. Després de la dita revisió s’incrementa la puntuació però
sense obtindre la nota necessària. Atès que no estan d’acord amb això, sol·liciten que es
torne a revisar l’examen.
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III.6 QUADRES RESUM I GRÀFICS

III.6.1 RESUM PER CURS ACADÈMIC AGRUPANT ELS EXPEDIENTS PER
COL·LECTIU I TIPOLOGIA

Cursos Acadèmics 92-93 i 93-94

PDI PAS ESTUDIANTAT ALTRES
-Relacions al departament.
-Aplicació del coeficient
d’experimentalitat.

-Reclamació per manca
de pagament.
-Reclassificació del lloc
de treball
-Oposicions i
concursos.
-Ajuda social.

-Convalidacions.
-Criteris de selecció per a
l’admissió en el segon cicle
d’altres titulacions (passarel·la).
-Revisió d’exàmens.
-Beques
-Tracte discriminatori de
l’idioma estranger.
-Permanència.
-Drets lingüístics.
-Expulsió de l’aula
d’informàtica.
-Utilització dels espais físics de
la Universitat.

Total expedients: 3 Total expedients: 9 Total expedients: 13

Curs Acadèmic 94-95

PDI PAS ESTUDIANTAT ALTRES
-Serveis de la Universitat.
-Substitució en un càrrec.

-Oposicions i
concursos.
-Drets lingüístics.

-Matrícula.
-Convalidacions.
-Qualificacions.
-Relació professor/alumne
-Criteris de selecció per a
l’admissió en el segon cicle
d’altres titulacions (passarel·la).

-Oposicions i
Concursos:
Un becari
d’investigació vol
presentar-se a una
plaça de professorat
associat.

Total expedients: 2 Total expedients: 2 Total expedients: 9 Total expedients: 1
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Curs Acadèmic 95-96

PDI PAS ESTUDIANTAT ALTRES
-Càrrecs docents. -Oposicions i

concursos.
-Funcionament dels
serveis.
-Curs.

-Convalidacions.
-Revisió d’exàmens.
-Convocatòries d’exàmens.
-Permanència.
-Beques.
-Canvi de línia.
-Sol·licitud de devolució de
taxes.
-Premis extraordinaris de fi de
carrera.
-Susbtitució baixes professorat.
-Ús inapropiat d’Internet.
-Ajudes.
-Qualificacions.

Total expedients: 1 Total expedients: 3 Total expedients: 25

Curs Acadèmic 96-97

PDI PAS ESTUDIANTAT ALTRES
-Relacions al Departament.
-Retribucions.

-Funcionament dels
serveis.
-Cursos.
-Reclassificació del lloc
de treball.
-Oposicions i
concursos.

-Canvi de grup.
-Beques.
-Permanència.
-Matrícula.
-Revisió d’exàmen.
-Qualificacions i actes de notes.
-Convocatòries d’exàmens.
-Convalidacions.
-Devolució de taxes.
-Horaris.

Total expedients: 3 Total expedients: 5 Total expedients: 26
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Curs Acadèmic 97-98

PDI PAS ESTUDIANTAT ALTRES
-Contratació de personal.
-Cens electoral.
-Relacions al departament.

-Funcionament dels serveis.
-Oposicions i concursos.
-Informació confidencial.
-Representació del PAS.

-Permanència.
-Carnet estudiant.
-Qualificacions i actes de
notes.
-Beques.
-Convalidacions.
-Revisió exàmens.
-Impugnació decisió de
revisió d’examen.
-Canvi de grup.
-Accident.
-Reiterada falta de
contestació a una instància.
-Relació professor/alumne.
-Drets lingüístics.

-Accés a la
Universitat.
-Matrícula CAP.
-Revisió d’examen
de selectivitat.

Total expedients: 7 Total expedients: 6 Total expedients: 48 Total expedients: 4
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III.6.2 RESUM DEL NOMBRE D’EXPEDIENTS PER COL·LECTIU I CURS
ACADÈMIC

Curs
acadèmic/
Col·lectiu

PDI PAS ESTUDIANTAT 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

TOTALS 16 25 121 5 167
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III.6.3 GRÀFICS COMPARATIUS DEL NOMBRE D’EXPEDIENTS PER
COL·LECTIU I CURS ACADÈMIC
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III.6.4 GRÀFICS DELS DOS ÚLTIMS CURSOS ACADÈMICS, QUE
REPRESENTEN LA DISTRIBUCIÓ PER CENTRES DELS EXPEDIENTS
INICIATS PELS COL·LECTIUS D’ESTUDIANTAT I PROFESSORAT,
CONJUNTAMENT

Curs 96-97: Estudiantat i PDI

Escuela S.de 
Tecnologia y 

Ciències 
Experimentals

34,48 %

Facultat 
d'Humanes i 

Socials
31,04 %

Facultat de 
Jurídiques i 

Econòmiques
34,48 %

Estudiantat:  26 PDI:  3 Total expedients:  29

Curs 97-98: Estudiantat i PDI

Escola S. de 
Tecnologia i 

Ciències 
Experimentals 

32,73 %

Facultat 
d'Humanes i 

Socials
30,91 %

Facultat de 
Jurídiques i 

Econòmiques
36,36 %

Estudiantat:  48 PDI:  7 Total expedients:  55
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IV RELACIONS EXTERNES

Un altre aspecte de l’activitat de la Sindicatura de Greuges és fomentar les relacions amb
els defensors i figures afins de la resta d’universitats espanyoles i aquelles altres que
resulten interessants per al futur desenvolupament de la figura del Defensor de la
Comunitat Universitària.

Així, exposem les actuacions portades a terme en aquests dos últims cursos acadèmics 96-
97 i 97-98.

IV.1 Curs 96-97
- Firma d’un conveni de col·laboració amb la Sindicatura de Greuges de
la Comunitat Valenciana, amb data 15 de maig de 1996. El dit conveni té
per objecte enfortir el desenvolupament dels drets i llibertats fonamentals
dels membres de la comunitat universitària.

- Participació en l’elaboració dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
amb la finalitat de realitzar les aportacions oportunes per a la regulació de la
Sindicatura de Greuges, que s’arreplega en el títol VI articles 122 i 123.

- Organitzadora, juntament amb la Universitat d’Alacant, Universitat de
València (Estudi General) i la Universitat Politècnica de València, de la I
Trobada Estatal de Defensors de la Comunitat Universitària, celebrada
els dies 19 i 20 de setembre de 1997 en la Universitat Jaume I.

A aquesta Trobada van assistir un total de 28 persones, 15 de les quals
defensors o síndics i els 13 restants , representants d’altres universitats amb
interès a conèixer aquesta singular figura de Defensor de la Comunitat
Universitària.

Per ser la primera vegada que els defensors de les universitats espanyoles es
reunien, l’objectiu d’aquesta Trobada era, fonamentalment, donar a conèixer
aquesta figura i aquestablir lligams de col·laboració entre tots, així com
conèixer la problemàtica més comuna que ens trobem en la pràctica. Per a
això, es van organitzar cinc grups de treball en què es van tractar els
següents aspectes:
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Mesa núm. 1

El Defensor de la Comunitat Universitària com a institució:
Funcions
Incidència en la comunitat universitària
Possibilitat d’una xarxa d’intercanvis d’informació entre institucions.

Mesa núm. 2

Problemes més freqüents relacionats amb el personal docent i investigador.

Mesa núm. 3

Problemes més freqüents relacionats amb el personal d’administració i
serveis.

Mesa núm. 4

Problemes més freqüents relacionats amb l’estudiantat.

Mesa núm. 5

L’estudiantat i el Defensor de la Comunitat Universitària.

Conclusions generals:

- Potenciar en l’ordenament jurídic universitari la institució del
Defensor de la Comunitat Universitària per a l’exacte compliment de les
seues obligacions.

- Establir convenientment el suport econòmic per al compliment de
les seues funcions, assegurant la seua independència operativa.

- En l’exercici de les seues funcions ha de poder demanar tota la
informació necessària amb caràcter prioritari i urgent.

- És desitjable aconseguir el major consens possible en l’àmbit
universitari sobre la persona que haja d’ocupar el càrrec.

- Hauria d’implantar-se aquesta figura en aquelles universitats que
encara no la inclouen.

- Difusió de la figura, atribucions i funcions.
Tots els assistents a aquest I Encontre han destacat la seua importància i
s’accepta la proposta de Tarragona com a seu per a la realització del II
Encontre de Defensors de la Comunitat Universitària.

- Participació en reunions, seminaris, conferènciès.
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IV.2 Curs 97-98

- Reunió amb els defensors de les universitats de la Comunitat
Valenciana, Múrcia, Catalunya i Balears el dia 10 d’octubre de 1997, a la
Universitat Autònoma de Barcelona on, a més de tractar diversos temes
d’interès, va servir per a preparar la II Trobada Estatal de Defensors
Universitaris.

- Visites a altres universitats -Illes Balears i Las Palmas- per a
assessorar i orientar en la instauració de la institució del Defensor de la
Comunitat Universitària.

- Organització, conjuntament amb la Sindicatura de Greuges de la
Comunitat Valenciana, de la conferència ”La Defensa dels Drets
Fonamentals a Amèrica central i Mèxic“, celebrada en la Universitat
Jaume I el 14 de gener de 1998, actuant com a ponent la presidenta de la
Comissió de Drets Humans de l’estat de Veracruz, Sra. Margarita Herrera
Ortiz.

-.Reunió amb el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Amb
data 20 d’abril de 1998 va tindre lloc la reunió amb l’Excm. Arturo Lizón,
on es van tractar temes relacionats amb les universitats de la Comunitat
Valenciana.

- Participació en la II Trobada Estatal de Defensors de la Comunitat
Universitària celebrada a la Universitat Rovira i Virgili els dies 14 i 15 de
maig de 1998, organitzada pels Síndics de Greuges de les set universitats
catalanes.
En aquesta II Trobada van participar els 18 defensors i 27 universitats. Es va
estructurar en torn a les següents ponències:

1a) El Defensor Universitari i la cultura de la responsabilitat. El
Defensor Universitari i la qualitat a les universitats. El Defensor Universitari
i les autoritats internes.

2a) Les formes de treball quotidià dels Defensors de la Comunitat
Universitària.

3a) Els Defensors com a institució. La independència dels Defensors.
4a) Projecte ”Serveis d’Internet per als Defensors de la Comunitat

Universitària“. Presentat per José Manuel Gil i Jordi Adell.
Ponència de clausura: La naturalesa medi`stica de les funcions del

Defensor Universitari i la circularitat de les consultes, queixes i
reclamacions que solen presentar-se.
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D’aquestrs ponències, i a manera de breu resum, es desprenen les següents
idees que constitueixen els pilars fonamentals en els quals ha de basar-se
l’actuació de la figura del defensor universitari:

Democràcia. ”L’existència del Defensor és un signe de voluntat
democràtica dels òrgans de govern de les universitats.“

Justícia. ”El Defensor és més justícia que dret.“
Crítica sana. ”Avançar pel camí de la sana crítica, analitzar els fets

des de la lògica social i reiterar l’encert que el Defensor només recomane.“
Independència. ”Independència com a garantia de bon fer.“
Transparència.
Confidencialitat.

En paraules del Síndic de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili, Matias
Vives els defensors som ”uns homes i dones que havíem d’actuar com a
mediadors en els conflictes que pogueren resoldre’s per aquesta via. Fiscals
quan convinga, advocats defensors quan siga necessari i jutges proponents,
que no executants, en la resta de situacions“.

Es proposa que la III Trobada tinga lloc a Santiago de Compostel·la.

- Reunions amb els Defensors de les universitats de la Comunitat
Valenciana i Múrcia:

- 30 d’abril de 1998 a la Universitat Politècnica de València
- 10 de juliol de 1998 a la Universitat d’Alacant.
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V PRESSUPOST ECONÒMIC

Amb anterioritat a l’exercici de 1997 la Sindicatura de Greuges no comptava amb
pressupost propi diferenciat i estava inclòs dins del pressupost del Rectorat de la
Universitat.

En l’exercici 1997 es dota la Sindicatura amb pressupost propi, amb un crèdit de 500.000
pessetes en el capítol 2, Béns Corrents i Despeses Fungibles, del qual es disposen 148.516
pessetes, distribuïdes de la següent manera:

Missatgeria i serveis postals:   4.004
Material d’oficina fungible: 76.255
Atencions protocol·làries: 12.475
Dietes i locomoció: 53.970
Altres despeses:   1.812

El pressupost global per al passat exercici de 1998 va ser de 800.000 pessetes, i s’inclou
una dotació en el capítol 6, Inversions Reals, de 350.000 pessetes, a més de 450.000
pessetes en el capítol 2, Béns Corrents i Despeses Fungibles.

D’aquests crèdits s’ha disposat un total de 400.411 pessetes, que s’han distribuït en els
conceptes següents:

Capítol 2

Material d’oficina fungible:     1.510
Publicitat i propaganda:   68.162
Atencions protocol·làries:   16.290
Reunions i conferències:     5.435
Dietes i locomoció:   83.728
Despeses diverses:   13.765

Capítol 6

Equips per a processament d’informació: 155.440
Mobiliari i equipament d’oficina:   42.686
Llibres i altres publicacions:   13.395



47

VI VALORACIÓ I PROPOSTA D’ACTUACIÓ PER AL PRÒXIM CURS

La valoració que vam portar a cap de l’actuació de la sindicatura correspon
fonamentalment als dos últims cursos. Així, podem destacar, entre altres, els següents
aspectes:

- 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.

De l’anàlisi dels expedients ressaltem, entre altres, els següents punts:

a) Es posa de manifest un increment del nombre d’expedients, fonamentalment en
relació amb el col·lectiu de l’estudiantat, a causa en part, de la difusió de
l’existència i funcionament de la Sindicatura, per mitjà dels díptics informatius i
l’agenda acadèmica, així com, la derivació que realitza el Servei d’Informació a
l’Estudiant (SIAE) i el Servei d’Orientació Acadèmica.

b) Les temàtiques que destaquen i es repeteixen en els diferents cursos acadèmics
són:

Pel que fa al PDI, les relacions al departament,
Pel que fa al PAS, els aspectes relacionats amb les oposicions i concursos.
Finalment, pel que fa a l’estudiantat les següents:

* Convalidacions
* Exàmens
* Permanència
* Beques

c) Es denota un elevat nombre de consultes, fonamentalment de caràcter orientatiu i
preventiu.

d) S’ha constatat, a través de contacte personal i per escrit, la satisfacció de la
majoria dels usuaris.
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e) Destacar positivament la col·laboració dels distints òrgans, serveis i
departaments, quan han sigut requerits, en la resolució dels expedients.

f) Hem d’indicar que totes les recomanacions formulades per la Sindicatura de
Greuges han sigut acceptades.

Les propostes per al pròxim curs se centraran en :

- Actualment es desenvolupa el procés d’elaboració de les normes que regulen la
Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I.

- Desenvolupament del projecte ”Serveis d’Internet per als Defensors de la Comunitat
Universitària“.

- Firma d’un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Castelló.

- Estudi de la problemàtica sorgida en matèria de convalidacions.

Finalment, el Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I agraeix a tota la comunitat
universitària, la col·laboració i suport que, tant personalment 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.


