COMUNICACIÓ DE DADES CENSALS. FEBRER 2021
La Junta Electoral de la Universitat de València té el manament estatutari de
comunicar anualment a cada membre del personal docent i investigador, del
personal d’administració i serveis i del personal investigador en formació les seues
dades censals.
Aquesta comunicació individualitzada de les dades censals que es realitza
mitjançant la Secretaria Virtual (menú GENERAL, apartat DADES CENSALS),
romandrà publicada des del 17 fins al 26 de febrer de 2021, ambdós inclosos, a
l’efecte que es puga presentar reclamació, si escau, amb la justificació pertinent. En
aquest sentit, es recorda allò que estableix l’article 5.3 del Reglament Electoral
General:
“Amb independència de l’exposició pública en cada procés del cens electoral, la
Junta Electoral de la Universitat ha de comunicar a tot el PDI, PIF i PAS de la
Universitat de València la seua situació censal amb efectes d’1 de febrer de cada
any.
Produïda aquesta comunicació, en els deu dies naturals següents, les persones
afectades poden sol·licitar la modificació de la seua situació censal mitjançant un
escrit raonat adreçat a la Junta Electoral de la Universitat.
Transcorregut aquest termini, la situació censal es considera definitiva, excepte
causa sobrevinguda de prou entitat i coneguda per la Junta Electoral de la
Universitat, fins a la comunicació censal següent, açò és, fins a l’any següent.”
Les dades que comuniquem estan actualitzades a data 1 de febrer de 2021,
conforme a la informació facilitada a la Junta Electoral pels Serveis Administratius
corresponents.
Aquest any no reben la comunicació de dades censals el personal contractat per
obra o servei, per desenvolupar projectes concrets d’investigació científica o tècnica,
ja que, segons el punt 4 de l’article 241 dels Estatuts de la Universitat, només pot
participar en el procés d’elecció a rector o rectora.
RECLAMACIONS DE DADES CENSALS:
Les reclamacions de dades censals relatives a “Grup” i “Categoria” podeu formularles per correu electrònic, seguint les indicacions que trobareu en la vostra
comunicació individualitzada.
Les reclamacions relatives a la resta de dades censals, hauran d’anar
acompanyades del document justificatiu pertinent (art. 241 EUVEG) i s’han de
dirigir a la Junta Electoral de la Universitat a l’adreça postal següent:
JUNTA ELECTORAL
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Blasco Ibáñez, 13
46010-VALÈNCIA

A la pàgina web www.uv.es/jelectoral trobareu un model d’imprés per sol·licitar la
correcció de les errades.
Es considerarà document justificatitu pertinent:
-

En les reclamacions relatives a incorreccions en noms i cognoms: la
fotocòpia del carnet d’identitat.

-

En les reclamacions del PDI relatives a canvi de cens a un altre Centre: una
certificació del Servei de Recursos Humans de PDI, que acredite la
vinculació docent i investigadora amb el nou centre

-

En les reclamacions del PDI relatives a la possessió del grau de doctor: una
fotocòpia del títol corresponent o document oficial que ho acredite.

-

En les reclamacions del PAS relatives a canvi de cens a un altre Centre: una
certificació del Servei de Recursos Humans de PAS que acredite la
adscripció de la seua plaça al nou Centre.

