
SERVEI DE  
GESTIÓ DE PERSONAL

carta de serveis - edició 2 - juny 2014

pàgina següent





• Expedició de la documentació pertinent per al reconeixement 
dels possibles subsidis C1

• Tramitació dels impresos de la Seguretat Social necessaris per 
al desplaçament del personal a l’estranger C2

• Gestió i control de les nòmines C3

• Gestió de l’IRPF: C4

• retencions a compte
• sol•licituds d’increments de tipus 
• càlcul de tipus aplicable

• Gestió de bestretes reintegrables del personal C5

• Manteniment de l’expedient administratiu de tot el personal 
C6, C7, C8

• Formalització de contractes de personal laboral i  
nomenaments de personal funcionari C9, C10, C11

• Tramitació de sol•licituds d’autorització de compatibilitat C12

• Expedició de certificats del personal C13

• Gestió i manteniment de les relacions de llocs de treball (RPT) 
C14, C15

• Gestió i resolució d’incidències de permisos, llicències i  
control de presència C16

• Emissió d’informes i documentació a sol•licitud d’unitats  
externes C17

• Gestió de claus del Campus Virtual del personal d’administració 
i serveis C18

• Gestió de les necessitats de personal de les diferents unitats, 
d’acord amb els criteris de Gerència C19, C20

• Gestió del reconeixement de trams docents i autonòmics C21

SERVEIS QUE ES PRESTEN



• Gestió i resolució d’incidències de capacitat i crèdits  
computables aplicables en el Pla d’Ordenació Integral del  
Professorat (POI) C22

• Gestió de reduccions i descomptes de la capacitat docent 
aplicables en el POI C23

• Gestió de crèdits computables aplicables en el POI: tesis  
doctorals tuteles de treballs de recerca (DEA) 

• Realitzar estimacions de capacitat docent a petició de la  
persona interessada C25

• Obtenir i facilitar les dades de docència impartida a petició de 
la persona interessada C26



C1 Emetre els certificats i impresos necessaris per a la sol•licitud 
de prestacions o subsidis en altres administracions en 2 dies, 
sempre que la nòmina estiga consolidada I1

C2 Tramitar amb la Seguretat Social la documentació per al  
desplaçament del personal a l’estranger en 1 dia des de la 
seua comunicació I2

C3 Incorporar en nòmina les variacions que es produeixen fins al 
moment immediatament anterior a consolidar-la I3

C4 Actualitzar les dades retributives i personals en el mateix  
moment de la recepció del canvi I4

C5 Gestionar les sol•licituds de bestretes reintegrables, abonant 
les quantitats acordades per la Comissió el dia després de la 
seua resolució I5

C6 Actualitzar en l’aplicació informàtica les variacions en la  
situació administrativa o laboral i permisos del personal de la 
UA en 2 dies des de la seua recepció, sempre que la nòmina 
estiga oberta I6

C7 Reconèixer els graus i triennis en el mateix mes del seu  
compliment I7

C8 Actualitzar els canvis d’adscripció, d’àrea o altres relatius al 
personal  docent en 5 dies des de la notificació a la unitat I8

C9 Formalitzar els contractes laborals el mateix dia en què 
comença la seua vigència i, en el cas de PAS funcionari, el títol 
de funcionari de carrera el dia de la presa de possessió I9

C10 Posar a disposició, per a la seua recollida, el nomenament del 
PAS interí en 1 dia des de la recepció de la signatura I10

C11 Posar a la disposició de l’interessat el títol administratiu 
emès pel Registre Central de Personal en 2 dies des de la seua  
recepció I11

* NOTA: A efectes del còmput del terminis establerts als nostrescompromisos, tots els terminis explicats 
en dies s’entenen com a dieshàbils, si no especifiquem altra cosa

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT *



C12 Enviar a la persona interessada la resolució de compatibilitat 
en 1 dia des de la seua recepció I12

C13 Expedir certificats de personal o per als diferents processos 
selectius, en 2 dies I13

C14 Proporcionar la RLT actualitzada a les diferents unitats en 15 
dies des de la seua sol•licitud I14

C15 Publicar la RLT actualitzada una vegada a l’any I15

C16 Gestionar les sol•licituds i resoldre les incidències en 2 dies 
des de la seua recepció, en un 90% dels casos I16

C17 Enviar els informes i la documentació sol•licitada en 5 dies 
des de la seua sol•licitud en un 95% dels casos I17

C18 Donar la clau del Campus Virtual amb el perfil corresponent 
el mateix dia d’accés al lloc de treball I18

C19 Cobrir les necessitats del PAS en 1 dia, comptat a partir 
d’autorització de la direcció de l’àrea, en el 95% dels casos I19

C20 Efectuar notificacions de preavís de cessament als  
responsables de projectes de recerca, amb 15 dies d’antelació 
I20

C21 Elaborar la proposta de reconeixement de trams docents i 
autonòmics en el primer trimestre de cada any I21

C22 Justificar recepció de les incidències rebudes per correu  
electrònic el mateix dia de la seua recepció i resoldre dins dels 
terminis establits pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat (VOAP) I16

C23 Introducció de les dades en els programes corresponents en 
un termini no superior a 2 dies I22

C24 Introducció de les dades de tesis doctorals en el programa  
corresponent en un termini no superior a 2 dies I23

C25 Facilitar la informació en un termini no superior a 3 dies I25

C26 Facilitar la informació en un termini no superior a 2 dies I26



INDICADORS PER AL SEGUIMENT

I1 Percentatge de certificats que es lliuren en el termini establit
I2 Percentatge de documents tramitats dins del termini establit
I3 Nombre d’incidències de nòmina introduïdes fora de termini
I4 Percentatge d’actualitzacions dins del termini que  

repercuteixen en la retenció de l’IRPF
I5 Percentatge de sol•licituds concedides que han sigut  

abonades en el termini establit
I6 Percentatge de variacions actualitzades dins del termini
I7 Nombre de mesos que s’han reconegut els triennis i els graus 

dins del termini
I8 Percentatge de notificacions actualitzades dins del termini es-

tablit
I9 Percentatge de títols de PAS funcionari de carrera i de  

contractes laborals formalitzats dins del termini
I10 Percentatge de títols administratius i de nomenaments de 

personal funcionari interí llocs a la disposició de la persona 
interessada en el termini establit

I11 Percentatge de títols administratius de personal funcionari 
docent llocs a la disposició de la persona interessada en el 
termini establit

I12 Percentatge de resolucions de compatibilitat enviades dins 
del termini establit

I13 Percentatge de certificats que es lliuren en el termini establit
I14 Percentatge de sol•licituds no ateses dins del termini establit
I15 Compliment del termini establit
I16 Percentatge d’incidències resoltes en els terminis establits
I17 Percentatge d’informes enviats dins del termini establit



I18 Percentatge de PAS amb clau de Campus Virtual el primer dia 
d’accés al seu lloc de treball

I19 Percentatge de necessitats cobertes dins del termini
I20 Percentatge de notificacions de preavís de cessament als  

responsables comunicades en el termini establit
I21 Data de la proposta del reconeixement dels trams docents i 

autonòmics
I22 Percentatge de reduccions i descomptes de capacitat docent 

introduïdes en el termini establit
I23 Percentatge de tesis introduïdes en el termini establit
I24 Percentatge d’estimacions de capacitat docent realitzades en 

el termini establit
I25 Percentatge d’informes de docència emesos dins del termini



FORMES DE COL•LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ

Tens dret:
• A rebre un tracte correcte i respectuós
• A accedir a les teues dades en qualsevol moment per a la seua 

rectificació
• Al fet que les teues dades de caràcter personal no siguen  

facilitades a tercers, llevat d’autorització expressa

Pots col•laborar en aquest procés de millora:
• Presentant les teues queixes i suggeriments sobre el  

funcionament de les nostres unitats en qualsevol dels  
registres establits en la UA o en les bústies de suggeriments 
de la nostra pàgina web

• Emplenant les enquestes de satisfacció amb el servei

ELS TEUS DRETS

http://sgp.ua.es/va/servei-de-gestio-de-personal.html


ADRECES I HORARI

Servei de Gestió de Personal - UA  
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Edifici Rectorat (nº 28)
Apt. 99 

E-03080 Alicante
http://sgp.ua.es/

Unitat Telèfon Adreça  
electrònica

Acció Social +34 965903400 - 2828 acciosocial@ua.es
PAS +34 965903450 gespas@ua.es
PDI +34 965903400 - 2774 gespdi@ua.es
Seguritat Social +34 965903451 nomines@ua.es
Planificació  
Docent

+34 965903400 - 2628 plandoc@ua.es

Horari: 
Matins: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00

Vesprades: Dilluns i dimecres, de 15:00 a 17:00 (excepte juliol)

http://www.ua.es
http://www.sigua.ua.es/carto/mapscript/msbox.php?CMD=QUERY&KEYMAP.x=98&KEYMAP.y=61&ViewRegion=nada&plantaForm=&MINX=717266.29945988&MINY=4251424.1331878&MAXX=717584.54054012&MAXY=4251636.1168122&width=600&height=400&lang=
http://sgp.ua.es/

