
 

 

 

 

 
INFORMACIÓ PRESENTACIÓ CANDIDATURES  

ELECCIONS CLAUSTRE 2021 
PDI – PAS  

FACULTAT DE DRET 
 

 

Tota la informació d’aquest procediment electoral la podeu trobar en la pàgina web de la Facultat, 
secció Junta Electoral: 

https://www.uv.es/uvweb/derecho/ca/facultat/organs-comissions/altres-comissions/junta-
electoral-facultat-1285893691525.html 
 

TERMINI: 

Del 28/10/2021, fins el dia 4 de novembre a les 14:00 h. 

Calendari electora:  

https://www.uv.es/jelectoral/claustre/2021/CAL_Claustre_2021.pdf 

 

 

DISTRIBUCIÓ PER COL·LEGIS ELECTORALS: 

-Col·legi Electoral PDI Facultat de Dret 

-Col·legis Electoral número 3 PAS Campus dels Tarongers 

La distribució del nombre de claustrals per col·legis està publicada en la pàgina web de la 
Junta Electora UVEG, a la que es pot accedir des de aquest enllaç:  

https://www.uv.es/uvweb/junta-electoral/ca/eleccions-claustre/renovacio-total-
claustre/2021-1286219630894.html 

 

 

PUBLICACIÓ DEL CENSOS: 

Els censos estan publicats des del dijous 28 d’octubre: 

-Cens PDI (Col·legi Electoral PDI Facultat de Dret): tauler de la paret lateral del saló 
de graus de la Facultat: 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFront
Action.do?idEdictoSeleccionado=34499 

 

-Cens PAS (Col·legis Electoral núm. 3 PAS Campus dels Tarongers): Aulari Sud 

https://www.uv.es/uvweb/derecho/ca/facultat/organs-comissions/altres-comissions/junta-electoral-facultat-1285893691525.html
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https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFront
Action.do?idEdictoSeleccionado=34467 

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 

Podeu trobar els models d’instància i altres documents censals en aquest enllaç de la nostra web: 

https://www.uv.es/dretweb/Decanato/JUNTA%20ELECTORAL/Eleccions%20AdR%2c%20Junt
a%2c%20Claustre/Models%20JE.pdf 

Les candidatures poden presentar-se per registre o per correu electrònic.  

Les regles de presentació de les candidatures es recullen en l’art. 8.1 del Reglament Electoral de la 
UVEG:  

“Aquesta presentació s’ha d’efectuar mitjançant escrit signat per la persona interessada i 
ha de ser presentat per aquesta en el registre electoral corresponent o enviat des del seu 
compte de correu electrònic de la Universitat de València –“@uv.es”–, de conformitat amb el 
que estableix aquest reglament. En l’escrit cal consignar el nom i els cognoms del candidat o 
de la candidata, amb els quals figurarà en la papereta corresponent, i l’elecció a què presenta 
la seua candidatura, amb indicació del col·lectiu pel qual la presenta i, si és el cas, el col·legi 
en què es presenta. Aquest escrit es podrà signar mitjançant firma electrònica de la persona 
interessada, i en cas que la signatura siga manuscrita, l’escrit s’haurà d’acompanyar d’una 
còpia d’un document oficial acreditatiu de la seua identitat que porte la seua signatura”. 

S’indiquen a continuació les normes específiques de presentació de PDI i PAS: 

-Presentació candidatura PDI: 

La candidatura pot presentar-se per aquestes dues vies: 

1) Registre Electoral: Registre Auxiliar núm. 2 (Facultat de Dret) - finestra de 
Secretaria o Deganat, dins de l’horari habitual de les dos seus (matí: 09.00-
14.00 h i dimarts 2 de novembre de vesprada de 16.00 a 18.00 h.) 

2) Per correu electrònic enviat a deganat.dret@uv.es  

 

-Presentació de candidatura PAS: 

1) Registre Electoral: Unitat de Gestió Campus dels Tarongers 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.d
o?idEdictoSeleccionado=34139 

2) Correu electrònic: ucata@uv.es  

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.d
o?idEdictoSeleccionado=34140 
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