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pàgina següent





• Gestionar i dirigir obres. C1

• Gestionar les sol·licituds de comunicats de treball. C2

• Gestionar el sistema d’incidències i reclamacions relacionades 
amb les infraestructures i serveis. C3

• Atendre les sol·licituds d’instal·lació o subministrament de 
línies telefòniques (fixes o mòbils). C4

• Atendre la resolució d’avaries i reparació de terminals. C5

• Gestionar les accions en matèria d’infraestructures i serveis 
derivades dels informes del Servei de Prevenció. C6

• Gestionar els consums energètics dels edificis. C7

• Donar resposta a les sol·licituds de documentació tècnica dels 
edificis i instal·lacions de la UA. C8

• Gestionar el servei centralitzat de Correus de la UA, tant del 
correu que es rep com del que s’emet des dels diferents cen-
tres cap a l’exterior. C9



C1 Realitzar les obres en el termini establit. I1
C2 Autoritzar o denegar motivadament els comunicats de treball 

sol·licitats en el termini de 2 dies. I2
C3 Respondre als usuaris del sistema d’incidències i reclamacions 

en el termini de 2 dies. I3
C4 Donar una solució als usuaris de telefonia fixa i mòbil en el 

termini de 3 dies. I4
C5 Donar una solució als usuaris amb avaries i reparació de 

 terminals en el termini de 3 dies. I4
C6 Remetre als responsables del servei les tasques que s’han de 

dur a terme per a atendre els informes del Servei de Prevenció 
en el termini de 2 dies. I5

C7 Publicar en la web del servei, durant la primera quinzena de 
cada mes, els gràfics de consums dels edificis (llum, aigua i 
gas). I6

C8 Posar a la disposició dels usuaris la documentació tècnica 
sol·licitada en el termini de 48 hores. I7

C9 Posar a la disposició dels usuaris la correspondència en el 
 termini de 24 hores. I1

*Nota: A efectes del còmput del terminis establIts als nostres compromisos, tots els terminis explicats en 
dies s’entenen com a dieshàbils, si no especifiquem altra cosa. 



I1 Índex de satisfacció dels usuaris.
I2 Percentatge de comunicats resolts en el termini establit.
I3 Percentatge de respostes emeses en el termini establit.
I4 Percentatge de sol·licituds resoltes en el termini establit.
I5 Percentatge d’informes remesos en el termini establit.
I6 Compliment del termini establit.
I7 Percentatge de la documentació disponible en el termini  

establit.

Tens dret a:
• comunicar les queixes, incidències i suggeriments que  estimes 

oportú realitzar,
• a participar en les enquestes que es realitzen sobre els serveis. 

Tens l’obligació de: 
• utilitzar de manera adequada les instal·lacions.

Pots col·laborar en el nostre procés de millora: 
• Presentant els teus suggeriment i queixes a través del sistema 

d’incidències i reclamacions dels serveis,
• Participant en les xarxes socials del servei blogs i Facebook.



Servei d’Infraestructures i Serveis
Edifici Germà Bernàcer (nº 36)

Campus de San Vicent del Raspeig
Apt. de correos 99 
E-03080 Alicante

Tel Oficina Tècnica
Manteniment i Serveis

965903491
965903774

Fax 965903774
E-mail servei.infserv@ua.es
Web http://is.ua.es/

https://www.facebook.com/infraestructuras.UA  

Blog del servei http://blogs.ua.es/serveiinfraestructures/
Blog de licitacions http://blogs.ua.es/consultasinfraestructurasua/

Horari d’atenció al públic
Matí De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

Vesprada De dilluns a dimecres, de 15.00 a 18.00

En períodes d’atenció atenuada només horari matí


