SECRETARIA GENERAL
REGISTRE GENERAL
CIRCULAR 1/2008, SOBRE LES BASES DE LES DIFERENTS
CONVOCATÒRIES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI AMB RELACIÓ
A L’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS, ESCRITS I COMUNICACIONS QUE ELS
ADMINISTRATS ADRECIN A LA UNIVERSITAT PER CORREU CERTIFICAT

Segons estableix l’article 38.4. c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, una de les maneres que la ciutadania pot presentar sol·licituds, escrits i
comunicacions als òrgans de les administracions públiques és a través de les
oficines de correus.
La presentació de documentació a través de les oficines de correus a vegades
no compleix el procediment previst perquè no es data i segella la sol·licitud,
l’escrit o la comunicació inclosa dins el sobre, sinó solament el sobre o
embolcall de tramesa i, per tant, la documentació no és admesa per la
Universitat fins que se’n dóna entrada al Registre General. Això pot comportar
que alguna sol·licitud, escrit o comunicació s’hagi de registrar fora de termini i
quedi, per tant, exclòs.
A fi de donar més informació a les persones administrades, us demano que
afegiu a les bases de les convocatòries de la Universitat el text següent:
“En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació
a l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa
l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert,
per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui
datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada
per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de
presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.”
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