CLAUSURA DE LA TROBADA DE SÍNDICS I
DEFENSORS UNIVERSITARIS DE LA XARXA
VIVES D’UNIVERSITATS
10 de juliol, 2009

Bona vesprada i els meus millors desitjos per a totes les persones assistents a la trobada
de síndics i defensors universitaris de la xarxa Vives d’universitats. Els estic molt agraït
per la invitació que m’han fet per a intervenir en la clausura d’esta trobada, perquè
considere que el meu primer deure com a síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
és la defensa dels drets i de les llibertats públiques.
Es comprén que siga per a mi un honor estar en estos moments amb tots vostés,
compartint esta taula de clausura amb el meu bon amic Rafael Ribó, síndic de Greuges
de Catalunya, i amb el president de la xarxa Vives d’universitats i rector de la
Universitat de València, Francisco Tomás Vert.
És un honor i una satisfacció poder dirigir-me a tots vostés, i vull saludar especialment
els defensors universitaris: el de la Universitat d’Alacant, Miguel Louis Cereceda; la
defensora de la Universitat Jaume I, María Luisa Cuerda Arnau; el defensor de la
Universitat Miguel Hernández d’Elx, Jorge Mataix Beneyto; el de la Universitat
Politècnica de València, Manuel López Pellicer, i finalment, el de la Universitat de
València, Enrique Gómez Royo. A tots vull oferir-los el que representa la institució del
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, no solament dins l’ampli marc que
abraça les meues competències com a defensor dels drets i de les llibertats dels
ciutadans, sinó com a col·laborador en qualsevol cosa que necessiten els defensors
universitaris. En primer lloc, vull oferir el meu suport a aquells que ostenten la
representació de l’ampli món de la universitat, dels campus universitaris i, òbviament, el
meu reconeixement a la labor que duen a terme.
Com a síndic de Greuges, vull insistir en la invitació a totes les persones presents,
perquè troben en la institució la màxima col·laboració. La institució que represente està
oberta i a disposició dels defensors universitaris per a assessorar, intervenir, proposar i
fins i tot requerir els poders públics per a la defensa dels drets de la universitat, dels
universitaris de la Comunitat Valenciana.

Crec que ja saben que el meu treball va dirigit a investigar les queixes que ens presenten
els ciutadans, relatives a actuacions de les administracions; és a dir, les negligències
administratives, el tracte injust, els errors, les irregularitats, l’abús de poder i la
denegació d’informació. Tota persona que se senta perjudicada pels poders públics de la
nostra Comunitat sap que té obertes les portes del Síndic de Greuges. I que, des de les
meues competències, procuraré respondre a tothom amb la màxima objectivitat, un
criteri de justícia i el convenciment que ningú no experimentarà desemparament.

Tenint en compte el que hem escoltat al llarg del matí, m’agradaria introduir algun
element de reflexió per als defensors universitaris. És evident que existix una falta de
mitjans per a dur a terme una labor eficaç en la defensa dels universitaris. El manifest
pel defensor universitari recull l’exigència de disposar de més mitjans que augmenten
l’eficàcia del treball del defensor. Una eficàcia dins els límits que permet el manifest
esmentat, perquè, com que no té capacitat executiva, és aconsellable dotar esta institució
dels mitjans suficients perquè tots els defensors dels universitaris exercisquen les seues
funcions d’una manera adequada i des de la màxima independència possible.
Els reitere que, com a síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sempre em tindran
a la seua disposició per a treballar conjuntament des de les vies que ens marquen els
nostres manifestos; en el meu cas, a partir del nostre Estatut d’autonomia i de la
Constitució espanyola.
Moltes gràcies i bona vesprada.

