CAPÍTOL QUART
DE LA SINDICATURA UNIVERSITÀRIA DE GREUGES
Article 234
1. La Sindicatura Universitària de Greuges és l'òrgan de la Universitat de València
constituït per a l'exercici de les funcions legalment atribuïdes a la figura del defensor
universitari. Són funcions de la Sindicatura vetllar pel respecte als drets i les
llibertats dels membres de la comunitat universitària, davant les actuacions dels
diferents òrgans i serveis universitaris, encara que no hi haja infracció de la legalitat.
2. La seua organització i funcionament els regularà un reglament del Claustre d'acord
amb la llei i aquests Estatuts, aprovat per majoria dels vots emesos, sempre que
aquesta majoria supere un terç del nombre total dels seus membres.

Article 235
1. El síndic o la síndica és elegit entre els membres de la comunitat universitària pel
Claustre per majoria, sempre que aquesta supere un terç del nombre total dels seus
membres.
2. El síndic o la síndica és assistit per dos vicesíndics o vicesíndiques, que
necessàriament han de pertànyer als altres dos grups de la comunitat universitària
diferents del que pertany el síndic, i són elegits pel Claustre a proposta d'aquell i per
la mateixa majoria.
3. El mandat d'aquest càrrec és únic i té una durada de quatre anys.
Article 236
1. El síndic o la síndica exerceix la seua funció amb independència, sense subjecció a
cap mandat imperatiu ni a ordres o instruccions de cap mena.
2. Per garantir llur independència, tant el síndic o la síndica com els vicesíndics o les
vicesíndiques estan subjectes a les incompatibilitats que especialment estableixen
aquests Estatuts.
3. Tant el síndic o la síndica com els vicesíndics o les vicesíndiques han de tenir
dedicació a temps complet o exclusiva si tenen la condició de personal docent i
investigador o d'administració i serveis, respectivament. En tots dos casos, gaudiran
d'una reducció, si més no, de la tercera part de llurs obligacions com a personal
docent i investigdor o personal d'administració i serveis.
4. La Sindicatura Universitària de Greuges ha de ser dotada de mitjans materials i se li
ha d'adscriure el personal adient per a l'acompliment de la seua funció.
Article 237
1. En el funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges cal tenir presents les
regles següents:
a) Pot actuar per iniciativa pròpia o a instància de les persones interessades, expressada
individualment o col·lectivament.

b) Abans de l'admissió a tràmit de la queixa o en l'acte d'admetre-la, el síndic o la
síndica ha de sol·licitar informe a l'òrgan o a la persona a qui s'atribueix la causa de
la queixa. Si en el termini de 15 dies des de la recepció d'aquesta sol·licitud
l'informe no és emès, continuarà el procediment.
c) Si el síndic o la síndica estima la queixa, s'adreçarà a l'òrgan competent o a la
persona responsable per establir la manera de satisfer la reclamació.
d) Si el síndic o la síndica estima, atenent el contingut d'una o diverses queixes, que la
causa d'aquestes es troba en una organització defectuosa dels serveis, adreçarà un
informe raonat al secretari o la secretària general i al gerent o la gerenta a l'efecte
que l'òrgan competent adopte o inste a l'adopció de les mesures necessàries per a la
millora del servei.
e) La Sindicatura ha de presentar al Claustre, cada curs acadèmic, un informe de la
seua activitat.
f) La Sindicatura pot proposar al Claustre una moció de reprovació contra el titular o
els titulars de l'òrgan o les persones responsables que, de forma reiterada,
desatenguen requeriments que, d'acord amb la llei, es podrien complir.
2. Les autoritats i els òrgans universitaris, i qualsevol membre de la comunitat
universitària, resten subjectes al deure de col·laborar amb la Sindicatura
Universitària de Greuges i estan obligats a proporcionar, a requeriment d'aquesta,
tota classe de dades i informacions relacionades amb la queixa.
INCOMPATIBILITATS DEL SÍNDIC I DELS VICESÍNDICS
Article 201.
La condició de síndic o síndica o de vicesíndic o vicesíndica de la Sindicatura
Universitària de Greuges és incompatible, en tot cas, amb les que segueixen:
a) Rector o rectora, vicerector o vicerectora, secretari o secretària general, vicesecretari
o vicesecretària general, gerento o gerenta i vicegerent o vicegerenta.
b) Degà o degana, director o directora, vicedegà o vicedegana, vicedirector o
vicedirectora, secretari o secretària i vicesecretari o vicesecretària de centre o
servei.
c) Director o directora i secretari o secretària de departament o d'institut.
d) Membre del Consell de Govern i de la Junta Consultiva.
e) Membre d'alguna comissió dels òrgans centrals de la Universitat.
f) Membre de les juntes de personal o del Comitè d'Empresa.
g) Cap de Servei, de secció, administrador o administradora de centre o equivalents.

