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"Callant és com s’aprèn a escoltar; escoltant
és com s’aprèn a parlar; i després, parlant

s’aprèn a callar."

Diògenes
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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 tercer
informe de les activitats desenvolupades per aquesta Sindicatura durant el curs 1999/2000.

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

A.- Actuació de la Sindicatura de Greuges a la comunitat universitària. En aquest
apartat arrepleguem les accions que la Sindicatura ha portat a terme en relació amb la
comunitat universitària. Per a això hem organitzat els expedients segons els 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 dos 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’han desenvolupat amb els representants dels
diversos estaments de la nostra universitat, tals com directors de departament, directors de
titulació, etc.

C.- Pressupost Econòmic. S’especifica el pressupost de l’exercici 2000.

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 A LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA

L’estudi d’aquest apartat el 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, ja sia 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.

II.1 CURS ACADÈMIC 1999/2000

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: 22 i 28.

Les queixes plantejades pels estudiants són degudes a la concessió de revalidacions que
posteriorment es van anul·lar per errors comesos en les resolucions que les concedien.
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MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: MATRÍCULA

Expedients: 1, 3, 4, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 41 i 59.

Les queixes arreplegades en aquests expedients se centren en els següents aspectes:

- 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.

- Impossibilitat de matrícula per no complir requisits de permanència.
- Incompatibilitat d’assignatures. Les queixes se centren en dues circumstàncies:

la impossibilitat d’aparèixer en actes i la impossibilitat de matricular-se
per ser una assignatura incompatible.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: BEQUES I AJUDES

Expedients: 2, 6, 19, 20, 36 i 60.

Fonamentalment les queixes es van plantejar en relació als següents aspectes:

- Irregularitats en la concessió d’ajudes per a assistir als Premis Octubre 1999.
- Barem dels mèrits presentats en el concurs referent a la convocatòria de sis

beques per a col·laborar al Centre de Documentació.
- Impossibilitat de concessió de beca per no haver superat els crèdits necessaris.
- Problemes en la concessió d’una beca ERASMUS.
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MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: EXÀMENS

Expedients: 8, 10, 14, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 54,
55, 56, 57 i 58.

Els temes objecte de queixes van ser:

- Revisió d’exàmens.
- Convocatòria extraordinària fi de carrera.
- Adaptació dels exàmens a les característiques dels discapacitats.
- Irregularitats en la realització de determinats exàmens.
- Confusió en les qualificacions reflectides en les actes.
- Dubtes sobre el criteri d’avaluació en algunes assignatures.
- Pèrdua d’exàmens.
- Coincidència de dates d’exàmens.

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

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: RELACIÓ PROFESSOR/ALUMNE

Expedients: 23, 29, 50 i 51.

Es van rebre queixes de diversos alumnes en relació als problemes sorgits en la relació
entre diversos professors i els seus alumnes.

D’altra banda, vam trobar altres temàtiques objecte de reclamació que es troben
singularitzades en els següents aspectes:

- Plans d’estudi Expedients: 13 i 18.
- Infraestructura de l’oficina de BANCAIXA-UJI Expedient: 15.
- Aules d’informàtica Expedient: 24.
- Canvi de grup Expedient: 25.
- Certificat d’Adaptació Pedagògica Expedient: 40.
- Cursos FUE Expedient: 45.



7

II.1.2 COL·LECTIU: PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: BAREM CONVOCATÒRIA PLACES
PROFESSORAT

Expedient: 21.

Té dubtes sobre l’aplicació del barem en la convocatòria de places de professorat.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: TRANSPORT PÚBLIC

Expedient: 47.

Es queixa de la disminució en la freqüència dels autobusos que té lloc en iniciar-se el mes
de juliol.
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II.1.3 COL·LECTIU: PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

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

Durant el present curs acadèmic no s’ha presentat cap reclamació en la Sindicatura de
Greuges per part de cap col·lectiu extern a la Universitat Jaume I.
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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

Curs acadèmic 1999-2000

ESTUDIANT PDI PAS ALTRES
- Revalidacions.
- Matrícula.
- Beques i ajudes.
- Exàmens.
- Relació

professor/alumne.
- Plans d’estudi.
- Infraestructura de

l’oficina
BANCAIXA-UJI.

- Aules
d’informàtica.

- Canvi de grup.
- Certificat d’Aptitud

Pedagògica.
- Cursos FUE.

- Barem
convocatòria
places
professorat.

- Transport públic

 Total expedients:  55 Total expedients:  2  Total expedients:  0  Total expedients: 0
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III.2.2 RESUM DEL NOMBRE D’EXPEDIENTS PER COL·LECTIU DEL CURS
ACADÈMIC:

Curs
Acadèmic/
Col·lectiu

ESTUDIANTS PDI PAS ALTRES TOTALS

94-95 9 2 2 1 14

95-96 25 1 3 - 29

96-97 26 3 5 - 34

97-98 48 7 6 4 65

98-99 54 6 0 1 61

99-00 55 2 0 0 57

TOTALS 217 21 16 6 260
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II.2.3 GRÀFICS COMPARATIUS DEL NOMBRE D’EXPEDIENTS PER
COL·LECTIU I CURS ACADÈMIC:

expedients ESTUDIANTS 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 Humanes i Socials 20

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 19

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 12

Altres (CAP Granada, Cursos FUE, etc.)   6

Total 57

Distribució percentual del número de queixes per Centre

FCHS
35%

FCJE
33%

ESTCE
21%

ALTRES
11%
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FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS................................... 20

Llicenciatura en Filologia Anglesa................... 1

Llicenciatura en Humanitats ............................. 5

Llicenciatura en Psicologia............................... 4

Llicenciatura en Traducció i Interpretació........ 8

Diplomatura en Mestre/a d’Educació Física..... 2

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES ................. 19

Llicenciatura en Adm. i Direcció d’Empreses.. 5

Llicenciatura en Dret ........................................ 6

Diplomatura en Ciències Empresarials............. 5

Diplomatura en Relacions Laborals.................. 1

Diplomatura en Turisme ................................... 2

ESCOLA S. DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS............ 12

Enginyeria en Informàtica ................................ 2

Enginyeria Industrial ........................................ 1

Llicenciatura en Química.................................. 1

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial ........ 3

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió .. 3

Enginyeria Tècnica Industrial........................... 2
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III.- ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE GREUGES

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

A.- D’ÀMBIT EXTERN:

- Reunió amb els Síndics de Greuges de la Comunitat Valenciana i Múrcia.
Aquesta reunió es va celebrar a Múrcia i van assistir el Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana i el Defensor de la Comunitat de Múrcia.

- Tesi doctoral de la Sra. Gabriella dalla Corte Caballero.
Doctoranda de la Universitat de Barcelona, el Síndic va formar part del Tribunal que va
avaluar la seua tesi doctoral titulada "EL "OMBUDSMAN". Expectativas de derechos en el
poder con fuerza no vinculante." La qualificació obtinguda va ser d’excel·lent CUM
LAUDE, per unanimitat.

- Reunió a Girona dels Síndics de les Universitats Catalanes.
En aquesta reunió es va presentar el projecte del web dels defensors universitaris a través
d’unes senzilles sessions pràctiques d’utilització.

- II Trobada a Alacant dels Síndics de l’Arc Mediterrani.
Aquesta reunió es va celebrar a la Universitat d’Alacant. Hi van assistir els defensors de les
Universitats de Castelló, Politècnica de València,  València - Estudi General, Alacant i
Múrcia.

A la vesprada hi va haver una reunió amb el Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana, adjunts i secretaris de la Sindicatura, i amb un representant de la Universitat
Miguel Hernández d’Alacant.
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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, el Síndic va participar en una sèrie de reunions amb:

- Els secretaris i secretàries dels Síndics de 15 universitats espanyoles.
L’objectiu d’aquesta reunió era participar en el projecte del web dels defensors
universitaris.

- Representants del PAS claustral.
- Representants dels estudiants al Claustre.
- Representants del PAS claustral i membres dels sindicats per a concretar les
funcions del PAS.

També va tindre lloc la firma del Conveni de Col·laboració entre la Sindicatura de Greuges
i el Col·legi d’Advocats de Castelló.
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IV.- PRESSUPOST ECONÒMIC

Per a l’exercici 2000 es dota la Sindicatura de Greuges d’un pressupost de 1.923.582 PTA,
del qual s’han disposat 541.950 pessetes, distribuïdes de la següent manera:

Material Oficina no Inventariable i altres: ................................280.371
Atencions Protocol·làries: .........................................................59.734
Dietes: .......................................................................................90.277
Locomoció: ...............................................................................92.543
Material papereria divers: .........................................................19.025
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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 síndics de la
Comunitat Valenciana, ja que això ens permet abordar problemes comuns, al
mateix temps que servixen com a fonts d’informació i suport en la labor del Síndic.
- També destaca la participació de la Universitat Jaume I en les reunions celebrades
amb els síndics de les universitats catalanes i de la Universitat de les Illes Balears.
- 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
mitjancer 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) En el tema de les revalidacions és important assenyalar el descens d’expedients
que hi ha hagut des del curs anterior a l’actual, passant de ser un 19% dels
expedients tramitats al 3’5%, la qual cosa posa de manifest que en el treball realitzat
per les facultats, tant de Ciències Jurídiques i Econòmiques com de Ciències
Humanes i Socials, i per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
en aquesta matèria s’ha arribat a una actuació eficaç, derivada de les observacions
indicades en l’informe del curs 1998-1999.

b) Respecte  als problemes sorgits en la matrícula s’ha notat un increment de
queixes, passant del 9’8% en el curs anterior al 19’3% en aquest curs. En aquest
punt hem de fer especial menció a les incompatibilitats de les assignatures, perquè
aquest fet quedarà esmenat en el pròxim curs ja que en determinades titulacions
s’han realitzat estudis respecte d’això i han especificat la normativa que ha de
regular les incompatibilitats.

c) En matèria de beques i ajudes aquesta Sindicatura ha posat en coneixement
d’aquells estaments que han convocat beques la necessitat que la normativa que
regule les beques siga clara, ja que el principal motiu de les queixes i consultes es
deu a la falta de claredat en les bases de les convocatòries.
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d) En la problemàtica dels exàmens s’ha passat d’un 18% a un 43’8% dels
expedients tramitats. Davant d’aquesta situació, la Sindicatura considera que,
tant el Vicerectorat de Docència i Estudiants com els degans de les facultats i el
director de l’Escola Superior de Tecnologia, així com els directors de titulació,
haurien de realitzar un esforç en comú a  fi que tant professors com estudiants
tingueren un major coneixement d’aquesta normativa.

Aquesta Sindicatura felicita la secció encarregada de l’expedició de carnets d’estudiants,
pel fet que en el curs anterior hi va haver prou problemàtica respecte d’això, i en aquest
curs, a causa de l’estudi realitzat sobre el tema, aquest ha sigut eficaç, per la qual cosa no
hi ha hagut cap queixa relacionada amb aquest assumpte.
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Les propostes per al pròxim curs se centraran en:

- Realitzar per part dels degans de facultat i el director de l’Escola Superior de
Tecnologia una revisió del tema dels exàmens, ja que la problemàtica va en
augment.

- Presentar la normativa de la Sindicatura de Greuges, ja que l’esborrany es troba en
fase d’estudi i informe. Esperem que puga ser presentada en el pròxim curs.

- La implementació del web sobre els serveis d’Internet per als defensors de la
comunitat universitària es troba en la primera fase, de funcionament experimental.

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.

Finalment, sent aquest informe l’últim que es presenta a l’actual Claustre universitari, el
Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I desitja fer una menció especial agraint als seus
membres la confiança dipositada des del moment de la seua elecció i el suport que sempre
han prestat a aquesta institució.


