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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A LA 
COL·LABORACIÓ AMB LA SINDICATURA DE GREUGES DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

València, xx de xxxx de 2010 
 
 

REUNITS 
 

D’una banda, l’Excel·lentíssim Sr. José Cholbi Diego, Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana, amb domicili al carrer de Pasqual Blasco, núm. 1, 03001 
d’Alacant.  
 
I d’una altra part, la Universitat de València (Estudi General), amb seu a la ciutat de 
València, i en el seu nom i representació el Sr. Rector Magnífic Esteban Morcillo 
Sánchez, amb nomenament efectuat mitjançant Decret 49/2010, de 26 de març, del 
Govern valencià, i en virtut de les competències atribuïdes per l’article 94.1.d dels 
Estatuts d’esta universitat, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de 
la Generalitat. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per a signar el present conveni de 
col·laboració i  

 
MANIFESTEN 

 
I. Que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana té com a missió general la 
defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans i amb esta 
finalitat supervisa l’actuació de les administracions públiques de la Comunitat 
Valenciana i del personal que en depén o afecta un servici públic.  
 
II. Que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana complix les funcions amb 
independència i objectivitat, i investiga i resol els expedients iniciats d’ofici i les 
queixes formulades a petició de part.  
 
III. Que la Sindicatura de Greuges de la Universitat de València és l’òrgan encarregat de 
vetlar pels drets i les llibertats de l’alumnat, el professorat, el personal investigador i el 
personal d’administració i servicis per les actuacions dels diferents òrgans i servicis 
universitaris, i d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la 
Universitat.  
 
IV. Que les actuacions de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de València estan 
sempre adreçades a la millora de la qualitat universitària, no estan sotmeses al mandat 
imperatiu de cap instància universitària i es regixen pels principis d’independència i 
autonomia. Atés el contingut de l’exposició anterior, consideren d’interés la 
col·laboració entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i la Sindicatura de 
Greuges de la Universitat de València i, en conseqüència, ambdues parts acorden 
subscriure este conveni que es regirà pels següents: 
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PRINCIPIS 
 

1. La independència de cadascuna de les institucions pel que fa a la gestió de les queixes 
i greuges de competència seua. 
 
2. La col·laboració entre les institucions en tots els seus àmbits d’actuació, per tal de 
donar més força a la Sindicatura de Greuges de la Universitat de València, i millorar 
alhora les actuacions de proximitat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 
 
3. El respecte a la voluntat dels ciutadans, signants d’un greuge referit a l’àmbit 
universitari, amb relació a la seua tramitació per l’una o l’altra institució. A este efecte, 
els signants d’una queixa davant la Sindicatura de Greuges de la Universitat de València 
hauran de ser degudament informats sobre la possibilitat de presentar la seua queixa 
davant el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Semblantment, els signants 
d’una queixa davant del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana hauran de ser 
degudament informats sobre la possibilitat de presentar la seua queixa davant la 
Sindicatura de Greuges de la Universitat de València.  
 
4. La informació al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, quan esta ho 
demane, dels greuges tramitats per la Sindicatura de Greuges de la Universitat de 
València que afecten la seua Universitat, respectant les degudes garanties legals. 
Semblantment, la Sindicatura de Greuges de la Universitat de València pot demanar al 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana informació sobre els greuges que 
tramiten i les seues conclusions, en els casos que siguen d’interés comú.  
 
5. La tramesa ràpida dels greuges, aspectes o parts dels greuges, referits a 
administracions distintes de la universitària cap al Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana, quan la queixa s’haja presentat davant la Sindicatura de Greuges de la 
Universitat de València, després de l’autorització prèvia de l’interessat. 
 
6. El suport del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a la Sindicatura de 
Greuges de la Universitat de València, quan la normativa de la Universitat i els 
convenis que ha subscrit no en permeten la intervenció i la queixa afecte institucions 
pròpies de la comunitat universitària, entesa en un sentit ampli, encara que no formen 
part de l’estructura pròpia de la Universitat, com és el cas dels centres adscrits o els 
cursos de postgrau propis o compartits amb altres universitats i assimilables, i respectar 
en tot moment complir la legislació en vigor en matèria de protecció de dades, així com 
l’adopció de les mesures necessàries en cada cas perquè esta protecció siga real i 
efectiva.  
 
7. El suport del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a la Sindicatura de 
Greuges de la Universitat de València per a promoure les reunions conjuntes que siguen 
necessàries per a millorar el seu funcionament.   
 
8. El present conveni no ha d’interpretar-se en el sentit d’haver creat una relació legal o 
financera entre les parts. Este constituïx una declaració d’intencions la finalitat de les 
quals és promoure autèntiques relacions de benefici mutu. 
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Segons l’article 4.1-c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, este conveni en queda exclòs de l’àmbit d’aplicació. 
 
Sense perjudici de les competències de cada institució, les controvèrsies que se susciten 
en l’execució d’este conveni i dels protocols de desenvolupament seran examinades i 
resoltes per una comissió paritària integrada per quatre persones, dues en representació 
del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i altres dues en representació de la  
Sindicatura de Greuges de la Universitat de València. 
 
9. El conveni ací subscrit té validesa mínima, a partir de la data de la signatura, de tres 
anys prorrogables tàcitament excepte acord en contrari de les parts manifestat amb un 
mes d'antelació.   
 
10. Les parts podran modificar el present conveni en qualsevol moment per acord 
exprés de les parts signants. 
 
I per tal que conste, el signen per duplicat i amb un únic efecte, al lloc i en la data 
esmentats.  
 
 
PEL SÍNDIC DE GREUGES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
José Cholbi Diego 

PEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez  
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