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“La millor crítica és la que no respon a la
voluntat d’ofensa, sinó a la llibertat de

juí.”

Fernando Sánchez Dragó
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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, 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 quart
informe de les activitats desenvolupades per aquesta Sindicatura durant el curs 2000-2001.

Aquest informe s’ha estructurat en les següents parts:

II. Actuació de la Sindicatura de Greuges en la comunitat universitària

En aquest apartat recollim 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. També s’hi inclouen quadres resum i gràfics dels
expedients.

III. 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, on presentem el disseny del web del defensor
universitari de l’UJI, així com al desenvolupament del Reglament de la Sindicatura de
Greuges de la Universitat Jaume I de Castelló.

IV. Pressupost Econòmic

S’hi especifica el pressupost de l’exercici 2001.

V. Valoració i propostes d’actuació per al pròxim curs 2001-2002.

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 es configura sobre la base de 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 2000/2001

ANÀLISI QUEIXES I CONSULTES PER COL·LECTIU I TIPOLOGIA

II.1.1 COL·LECTIU: ESTUDIANTS

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: CONVALIDACIONS

• CONVALIDACIONS: Expedient número: 27.

La queixa plantejada per l’estudiant fa referència a la denegació d’una convalidació
que posteriorment es va veure que era objecte de convalidació

• CONVALIDACIONS DE CRÈDITS DE LLIURE CONFIGURACIÓ:
Expedients números: 24, 30, 31, 33, 35, 38, 44 i 47.

Les queixes plantejades són degudes a les dificultats que tenen els estudiants una
vegada realitzat el curs per a obtenir els crèdits de lliure configuració.
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MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: MATRÍCULA

Expedients: 8 i 34.

Les queixes recollides en aquests expedients fan referència al desajustament que hi ha
entre les dates de la convocatòria addicional de setembre i la data en què apareixen les
qualificacions

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: BEQUES I AJUDES

Expedients: 6, 7, 18, 22 i 42.

Les queixes vénen determinades per una falta d’informació clara en les convocatòries de
les beques.

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: EXÀMENS

Expedientes: 2, 32, 36 i 48.

Els temes objecte queixes van ser:

- Revisió d’exàmens.
- Convocatòria d’examen.
- Pèrdua d’exàmens.

En aquest apartat indicar que han disminuït les queixes en matèria d’exàmens, s’ha passat
d’un 43’8% a un 10’81 % dels expedients tramitats, gràcies a l’esforç en comú tant del
Vicerectorat de Docència i Estudiants com dels degans de les facultats i del director de
l’Escola Superior de Tecnologia, així com dels directors de titulació, amb la finalitat que
tant professors com estudiants tingueren un major coneixement d’aquesta normativa.
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MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA: ALTRES EXPEDIENTS

• ACADÈMICS: 9, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 39, 41, 43, 45, 46 i 49

Trobem altres temàtiques objecte de reclamació que es troben singularitzades en els
següents aspectes: preinscripció i llistes d’espera, Pràcticum, consulta d’expedient,
Assignatures de lliure configuració, premi extraordinari de doctorat, comissió
cientificotècnica d’unes proves selectives, política lingüística, informació CAP,
simultaneïtat d’estudis, expedició de títols, etc.

• INFRAESTRUCTURA:
-  4 :   Zones per a no fumadors.
- 21:   Paviment d’entrada a la biblioteca

:
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II.1.2 COL·LECTIU: PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA:

.

• CONSULTA ASSIGNATURA DE LLIURE CONFIGURACIÓ

Expedient: 14.
Falta d’informació assignatures de lliure configuració.

• INCOMPLIMENT D’ACORDS ADOPTATS EN EL CONSELL DE
DEPARTAMENT

Expedient: 17.
Es queixa de l’incompliment d’acords adoptats en el Consell de Departament per a la
distribució de fons d’investigació.

• SUBSTITUCIÓ  DE PROFESSORA

Expediente: 28.
Procediment inadequat per a la substitució d’una professora per baixa maternal.

• PLACES DE PROFESSORAT

Expedient: 37
Es queixa perquè el departament demora l’acceptació a tràmit de la lectura de la seua tesi i
per això no pot accedir a concursar a una plaça d’ajudant de facultat

• RECLAMACIÓ DE COBRAMENT DE BECA

Expedient: 40

Es queixa sobre el fet de per què ell i els altres becaris en les seues mateixes condicions
han de sol·licitar que se’ls ingressen els diners de la seua beca si és seu i el MEC ho
ingressa a l’UJI perquè no ho va abonar als interessats i per què s’anticipa sols un 80%.
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II.1.3 COL·LECTIU: PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

MOTIU DE LA QUEIXA O CONSULTA:

- Expedients  1, 5, 10, 11 i 19:  relacions personals.

- Expedient  3:   objecció de consciència.

- Expedient 29: ús del valencià.
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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 2000-2001

ESTUDIANTS PDI PAS ALTRES
- Convalidacions
- Matrícula
- Beques i ajudes
- Exàmens
- Relació

professor/alumne
- Plans d’estudi
- Pràcticum
- Assignatures de lliure

configuració
- Premi Extraordinari de

Doctorat
- Política Lingüística
- Informació CAP
- Simultaneïtat d’estudis
- Preinscripció i llista

d’espera

- Barem convocatòria
places professorat

- Cobrament beca
- Substitució

professora
- Incompliment acords

adoptats en el Consell
de departament

- Assignatura de lliure
configuració

- Relacions personals
- Objecció de

consciència
- Valencià

Total expedients:  37 Total expedients:  5 Total expedients: 7 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

00-01 37 5 7 0 49

TOTALS 254 26 23 6 309
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II.2.3 GRÀFICS COMPARATIUS DEL NOMBRE D’EXPEDIENTS PER
COL·LECTIU I CURS ACADÈMIC

Quadre resum comparatiu per col·lectius dels quatre últims cursos acadèmics:

Curs acadèmic / Col·lectiu PDI PAS ESTUDIANTS ALTRES TOTALS
1997-1998 7 6 48 4 65
1998-1999 4 0 40 0 44
1999-2000 2 0 48 0 50
2000-2001 5 7 37 0 49
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II.2.4 Nombre de queixes i consultes. Distribució per centres i titulacions

Facultat de Ciències Humanes i Socials 10

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 16

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 11

Altres (becaris, altres, etc.) 12

Total 49

Distribució percentual del nombre de queixes per centre

FCHS
20%

FCJE
34%

ESTCE
22%

ALTRES
24%
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FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS...................................................... 10

Llicenciatura en Humanitats......................................... 3

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

Llicenciatura en Traducció i Interpretació ................... 1

Diplomatura en Mestre/a d’Educació Física ................ 1

Diplomatura en Mestre/a d’Educació Primaria ............ 1

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES .................................... 16

Llicenciatura en Adm. i Direcció d’Empreses ............. 1

Llicenciatura en Dret .................................................... 0

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

Diplomatura en Relacions Laborals ............................. 5

Diplomatura en Gestió i Administració Pública........... 3

Diplomatura en Turisme………………………………2

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS ............. 11

Enginyeria en Informàtica ............................................ 5

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

Llicenciatura en Química ............................................. 3

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió .............. 1

Enginyeria Tècnica Agrícola - Hort. i Jard. ................ 1
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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:

REUNIONS I JORNADES

16 d’octubre 2.000: Reunió III Trobada de Defensors a Santiago de Compostel·la.

• Reunions amb la Comissió Permanent
 

 El Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I forma part de la Comissió Permanent dels
Defensors Estatals Universitaris. S’han tingut diverses reunions durant l’any, en les
següents dates:
 

 25 i 26 de gener de 2001 a Madrid: I Reunió de la Comissió Permanent de Defensors
Universitaris.
 

 21, 22 i 23 de març de 2001 a Valladolid: II Reunió de la Comissió Permanent de
Defensors Universitaris.
 

 12 i 13 de setembre de 2001 a Madrid: III Reunió de la Comissió Permanent de Defensors
Universitaris.
 

 

 DOCUMENTACIÓ
 

- Durant aquest curs s’ha posat en funcionament el web del defensor universitari de
l’UJI (òrgans http://sic.uji.es/organs/Síndic/), que ha sigut utilitzada
fonamentalment pels estudiants, i en concret pels Erasmus.

- Desenvolupament del  Reglament de la Sindicatura de Greuges de la Universitat
Jaume I de Castelló, aprovat en la sessió número 30 de la Junta de Govern, de data
3 d’abril de 2001.  (Annex I)
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IV. PRESSUPOST ECONÒMIC

Per a l’exercici 2001 es dota la Sindicatura de Greuges d’un pressupost d’1.456.000, del
qual s’han disposat 714.873 pessetes, distribuïdes de la següent manera:

Material de Transport:....................................................13.000
Mobiliari i efectes: ...........................................................6.380
Altres:..................................................................................969
Altres transports: ..............................................................1.036
Material d’oficina no inventariable:...............................41.946
Reprografia:..................................................................286.255
Atencions protocol·làries:: ...............................................7.554
Reunions i conferències: ................................................74.650
Dietes: ..........................................................................127.611
Locomoció: ..................................................................150.495
Adquisició mobiliari i efectes: ........................................4.977
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V. VALORACIÓ I PROPOSTA D’ACTUACIÓ PER AL PRÒXIM CURS

La valoració que hem portat a terme de l’actuació de la Sindicatura en aquest període
seguix les mateixes línies de les exposades 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.
- També destaca la participació de la Universitat Jaume I en la Comissió
Permanent dels Defensors Universitaris.
- 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.
- S’aprecia per part de la comunitat universitària una major utilització del correu
electrònic a l’hora de contactar amb la Sindicatura de Greuges.

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

a) En el tema de les convalidacions és important ressenyar l’augment de casos
respecte a la convalidació de crèdits de lliure configuració. Açò es deu
fonamentalment a les convalidacions d’aquests crèdits corresponents als cursos que
la universitat oferta com a convalidables per crèdits de lliure configuració.

b) Respecte  als problemes sorgits en la matrícula s’ha notat un descens
significatiu d’aquest tipus queixes, ja que han passat del 19’3% en el curs anterior
al 5’40% en aquest  curs.

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 les
regula 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.

d) En la problemàtica dels exàmens s’ha produït un notable descens en el nombre
queixes. Entenem que açò ha sigut a causa de l’aplicació de les recomanacions que
aquesta Sindicatura va fer al Vicerectorat de Docència i Estudiants i als degans de
les facultats i el director de l’Escola Superior de Tecnologia, així com els Directors
de Titulació, a fi que la comunitat universitària tinguera un major coneixement
d’aquesta normativa.
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Les propostes per al pròxim curs se centraran en:

- Potenciar la informació que s’ofereix als estudiants Erasmus, tant als que vénen a
la Universitat Jaume I com la que s’ofereix als estudiants d’aquesta que
s’incorporen a altres universitats.

- Proposar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Estudiants una sèrie de mesures
que desenrotllen la concessió de crèdits de lliure configuració relatius als cursos
que s’imparteixen a la Universitat Jaume I i que donen dret als mateixos.

-  La implantació definitiva de la pàgina web sobre els serveis d’Internet per als
defensors de la comunitat universitària, que es troba en funcionament
experimental: (http://defensors.uji.es/)

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 institucional, ha rebut, i
en concret, al treball realitzat, tant pels membres de la Comissió de Greuges, com del
personal administratiu de la Sindicatura, i en especial a Pilar Martínez Gascó pel
desenrotllament del disseny i la implantació de la pàgina web d’aquesta Sindicatura.

Així mateix, com que aquest informe és l’últim que presente a l’actual Claustre, en
finalitzar el meu nomenament com a síndic, per esgotament del període estipulat en els
Estatuts, vull mostrar el meu més sincer agraïment a tota la comunitat universitària, i en
especial al Claustre d’aquesta Universitat per la confiança dipositada en la meua persona
des del moment de la meua elecció i el suport que sempre han prestat a aquesta institució.
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(Annex I)

Reglament de la Sindicatura de Greuges de la Universitat
Jaume I de Castelló
(Aprovat en la sessió número 30 de la Junta de Govern, de data 3 d’abril de 2001)

Preàmbul

La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I de Castelló, d’acord amb el que
estableix l’article 122.1 dels Estatuts de la Universitat, és l’òrgan encarregat de la defensa
dels drets de tots els membres de la comunitat universitària. Els drets de la comunitat
universitària els expressen els articles 94, 110, 111, 117 i 118, per al professorat, els
estudiants i el personal d’administració i serveis.

La Sindicatura de Greuges, dins del marc genèric per a la millora de la qualitat al servei de
la societat i específicament de la comunitat universitària, exerceix la funció de vehicular
els greuges, les observacions i els suggeriments no suficientment atesos que el
funcionament de la Universitat Jaume I puga generar en els membres d’aquesta comunitat.

La finalitat de l’actuació, a instància o d’ofici, de la Sindicatura, ha d’orientar-se a servir
les necessitats de la comunitat universitària, tenint cura i donant el suport necessari perquè
les interrelacions entre les diferents persones i els estaments es desenvolupen dins del
respecte als drets i deures de cadascun, a fi d’obtenir una millor qualitat, equanimitat i
eficiència en el funcionament i les finalitats que vol assolir la Universitat Jaume I. Per
aconseguir aquest objectiu, la Sindicatura serà especialment receptiva a les iniciatives,
aspiracions, opinions i queixes que li adrecen els membres de la comunitat universitària,
en el sentit més ampli.

Aquest reglament regula la figura del síndic o la síndica de Greuges de la Universitat
Jaume I i parteix de la base de dotar-lo d’una total autonomia per exercir les seues funcions
amb la major independència, objectivitat, responsabilitat, transparència i eficiència.

Títol I
Definició

Article 1

1. La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I és l’òrgan unipersonal que,
d’acord amb l’article 122.1 dels Estatuts de la Universitat, s’encarrega de la
garantia i de la defensa dels drets de tots els membres de la comunitat universitària.

2. Els drets de la comunitat universitària els reflecteixen els articles 94, 110, 111, 117
i 118, per al professorat, els estudiants i el personal d’administració i serveis.

Article 2
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La Sindicatura de Greuges podrà constituir comissions assessores perquè l’ajuden en la
tasca d’aquesta i propicien la resolució satisfactòria de les tasques corresponents.

Article 3
El síndic o la síndica de Greuges de la Universitat Jaume I no es troben subjectes a cap
mandat imperatiu. No rebran instruccions de cap autoritat, ni estaran obligats a actuar a
instància de cap membre de la comunitat universitària, i desenvoluparan les seues funcions
amb autonomia i segons el seu criteri.

Article 4
El síndic o la síndica de Greuges no podran ser sotmesos a expedient disciplinari per raó
de les opinions expressades en l’exercici de les seues funcions.

Article 5
El síndic o la síndica de Greuges de la Universitat Jaume I poden accedir, per raó de les
seues funcions, a qualsevol document intern de la Universitat, amb la deguda salvaguarda
del dret a la intimitat de les persones. Els òrgans universitaris i tots els membres de la
comunitat universitària estan obligats a proporcionar les dades i les informacions que
sol·liciten el síndic o la síndica de Greuges en l’exercici de les seues funcions.

Títol II
Funcions

Article 6
Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

- Actuar d’ofici o a instància de part davant els òrgans de govern, representació i
administració de la Universitat Jaume I en relació amb la defensa dels drets dels
membres de la comunitat universitària.

- Presentar anualment un informe al Claustre sobre les actuacions realitzades en
matèria de la competència d’aquest òrgan.

- Sol·licitar i rebre informació, si escau, dels òrgans de govern, representació i
administració de la Universitat Jaume I.

- Rebre les queixes i consultes que li siguen formulades sobre el funcionament i la
millora de la qualitat de la Universitat.

- Admetre, o no, a tràmit, després de valorar la sol·licitud, i prioritzar les pròpies
actuacions.

- Dictar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, recomanacions
sobre aquells assumptes que hagen sigut sotmesos al coneixement de la Sindicatura
i presentar fórmules que en faciliten una resolució ràpida.

- Davant de qualsevol problemàtica podrà recomanar actuacions concretes per
millorar el funcionament de la Universitat i per aqueix motiu podrà impulsar
qualsevol tipus d’actuació que considere oportuna.

- Establir contactes i intercanvis d’informació, si escau, de les activitats amb els
síndics de greuges d’altres universitats i amb el síndic o síndica de Greuges de la
Comunitat Valenciana.

- Dur a terme totes les altres funcions que li atribueixen els Estatuts i aquest
Reglament.
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Títol III
Elecció

Article 7
El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Jaume I els elegeix el Claustre per una
majoria de tres cinquenes parts, d’acord amb el que disposa l’article 122.2 dels Estatuts de
la Universitat, entre els membres de la comunitat universitària o persones de reconegut
prestigi, encara que no pertanyen a la comunitat universitària.

Article 8
El procediment per elegir el síndic o la síndica de Greuges s’establirà en el Reglament de
funcionament del Claustre.

Article 9
La durada del mandat del síndic o la síndica de Greuges és de cinc anys, sense possibilitat
de reelecció consecutiva.

Títol IV
Cessament

Article 10

1. El síndic o la síndica de Greuges de la Universitat Jaume I cessaran per alguna de
les causes següents:

a) Per finalitzar el període de temps pel qual foren elegits.

b) Per renúncia.

c) Per incapacitat o inhabilitació declarada per decisió judicial ferma o per
sentència ferma per delicte dolós.

d) Per incompliment de les obligacions i dels deures del càrrec, o negligència
notòria que comporte la pèrdua de la confiança del Claustre.

2. Si se’n produeix el cessament per la causa esmentada en a), s’ha d’iniciar el
procediment per elegir el nou síndic o síndica de Greuges de la Universitat, d’acord
amb el que determinen els Estatuts i el Reglament del Claustre. El  síndic o síndica
que cessen actuaran en funcions fins al nomenament del nou síndic o síndica.

3. En cas de produir-se el cessament, el rector o rectora informaran en el primer
Claustre següent.

4. En cas de renúncia, incapacitat o pèrdua de la confiança del Claustre, la Mesa del
Claustre elegirà un nou síndic o síndica en funcions per un període no superior a un
curs. Durant aquest període la Mesa del Claustre aplicarà el Reglament del Claustre
per elegir el nou síndic o síndica.

Títol V
Procediment en la tramitació queixes i reclamacions
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Article 11

1. La legitimació activa per dirigir-se al síndic o síndica de Greuges i demanar la seua
actuació correspon a qualsevol persona de la comunitat universitària que tinga
interès legítim per fer-ho.

2. El rector o rectora, o qualsevol altre òrgan de la Universitat podrà remetre a la
Sindicatura de Greuges qualsevol queixa, reclamació o conflicte que li hagen
adreçat els membres de la comunitat universitària.

Article 12

1. Les queixes o reclamacions, tant individuals com col·lectives, s’han de formular
amb un escrit raonat, que s’ha d’acompanyar dels documents que poden servir per
aclarir el cas. En l’escrit, almenys, han de figurar les dades personals i la signatura
de la persona o persones interessades.

2. El lloc de presentació de les queixes i reclamacions és el Registre General de la
Universitat.

3. També poden presentar-se a l’oficina de la Sindicatura de Greuges, així com
mitjançant el correu electrònic, fax o qualsevol altra fórmula, encara que en els cinc
dies següents ha de tramitar-se el mateix escrit pel Registre General de la
Universitat.

Article 13

1. La Sindicatura de Greuges ha de registrar i notificar la recepció de les queixes i
reclamacions, i les admetrà o no a tràmit després de valorar la sol·licitud i prioritzar
les actuacions pròpies.

2. La Sindicatura de Greuges de la Universitat ha de prioritzar, segons els criteris
propis, els escrits rebuts; ha d’atendre les demandes, segons els mitjans de què
disposa, i ha de tenir cura d’evacuar les consultes, dins de les possibilitats d’aquest
òrgan.

Article 14
La Sindicatura de Greuges no pot tramitar queixes o reclamacions sobre qüestions
pendents de resolució judicial en un procés iniciat a instàncies de la mateixa persona que
presenta la queixa o reclamació. Això no impedirà, no obstant, la investigació sobre els
problemes generals suscitats per aqueixes queixes.

Article 15

1. Després d’admetre a tràmit una queixa o reclamació, o d’actuar d’ofici quan,
segons el seu parer, les circumstàncies ho aconsellen, el síndic o la síndica de
Greuges han de promoure una investigació per aclarir els fets que l’hagen motivat.
En tot cas, han de donar compte del contingut de la queixa o de les raons que els
han portat a iniciar aquesta investigació a l’organisme, dependència o persona o
persones afectades a fi que, en el termini de 20 dies, ampliables a altres 10, si el
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síndic o síndica ho estimen necessari, han de trametre un informe escrit sobre
l’assumpte.

2. Tots els òrgans de govern i administració i tots els membres de la comunitat
universitària estan obligats a auxiliar el síndic o la síndica de Greuges en l’exercici
de les seues funcions. En particular, no podrà negar-se-li l’accés a cap expedient o
documentació relacionada amb l’objecte de la investigació, sense perjudici del
respecte degut al dret a la intimitat de les persones.

Article 16

1. En la fase de comprovació i investigació d’una queixa o reclamació, el síndic o la
síndica de Greuges poden accedir a qualsevol centre, departament, institut, servei o
negociat de la Universitat per comprovar totes les dades que calga, fer les
entrevistes personals pertinents o estudiar els expedients i documentació necessària.

2. Les actuacions, en funció de la queixa, les ha de determinar el síndic o la síndica,
que les han de notificar amb la suficient antelació a la persona o persones
interessades.

3. En qualsevol cas, les investigacions realitzades pel síndic o la síndica de Greuges
s’han de portar a terme dins de la més absoluta reserva, tant pel que fa a les
persones, com als serveis o dependències de la Universitat. Així mateix, tota la
informació obtinguda en el curs de la investigació ha de tenir caràcter reservat. Tot
això, sense perjudici de les competències que corresponen a la Sindicatura de
Greuges en relació a la possibilitat d’incloure la pertinent referència en els informes
d’aquesta al Claustre de la Universitat.

Article 17
Quan de les actuacions practicades es desprenga que la queixa o reclamació es basa en
motius fonamentats, el síndic o la síndica de Greuges han de comunicar a la persona o
persones interessades el seu parer i han d’adreçar al superior jeràrquic corresponent, o a
l’òrgan de govern competent de la Universitat, les propostes i suggeriments que
consideren oportunes.

Article 18
La Sindicatura de Greuges ha de comunicar a la persona o persones interessades el resultat
de les gestions que ha realitzat. En tot cas, ha de vetlar perquè l’administració universitària
resolga expressament, en temps i en forma, les peticions i recursos que se li presenten.
Les decisions i propostes de la Sindicatura de Greuges no seran susceptibles de cap recurs.

Títol VI
Suport institucional a l’exercici del càrrec

Article 19
L’oficina de la Sindicatura de Greuges tindrà la seu a la Universitat Jaume I de Castelló.

Article 20
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La Universitat ha de facilitar a la Sindicatura de Greuges i a l’oficina d’aquesta, el
personal auxiliar i administratiu i el material imprescindible per a l’adequat
desenvolupament de les funcions que són de la competència d’aquesta.

Article 21
La dotació econòmica necessària per al funcionament de la institució s’ha d’incloure en el
pressupost de la Universitat Jaume I de Castelló.

Títol VII
Reforma del reglament

Article 22
Per reformar aquest Reglament cal el vot favorable de la majoria absoluta dels membres
de ple dret de la Junta de Govern. La iniciativa per reformar-lo la pot iniciar la persona
que ocupe la Sindicatura o la meitat dels membres de la Junta de Govern.


