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pàgina següent





Assessorament jurídic
• Assessorament jurídic als òrgans de govern unipersonals. C1

• Assessorament jurídic en matèria electoral. C2

• Assessorament jurídic a òrgans col·legiats de la UA. C1

• Assessorament jurídic a les diferents unitats administratives 
de la UA, a través dels òrgans de govern corresponents. C1

• Assessorament jurídic en la tramitació d’expedients en matèria 
de gestió de la investigació i transferència de coneixement. C1

• Assessorament jurídic a requeriment del Defensor  Universitari. 
C3

Control de legalitat
• Supervisar projectes de normativa interna de la UA a 

 requeriment de la Secretaria General. C4

• Emetre informe sobre convenis que vulga subscriure la UA a 
requeriment de la Secretaria General. C5

Propostes de resolució
• Elaboració de propostes de resolucions a recursos administra-

tius. C6

• Elaboració de propostes de resolució a reclamacions admin-
istratives amb caràcter previ a la via judicial civil o laboral. C7

• Tramitació i instrucció d’expedients de responsabilitat 
 patrimonial de la UA i elaboració de les propostes de  resolució. 
C8



Contractació administrativa
• Emetre informe sobre els plecs de clàusules administratives 

particulars en contractes públics. C9

• Elaborar la validació de poders de representació per a 
 participar en licitacions de contractes públics. C10

Protecció de dades
• Assistència jurídica en matèria de protecció de dades. C11

• Emetre informe sobre les sol·licituds de cessió de dades de 
caràcter personal. C12

• Gestions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(AEPD) sobre inscripció de creació, modificació i supressió de 
fitxers de dades caràcter personal. C13

Altres
• Supervisió de les propostes de contestació a les sol·licituds 

d’informes requerits pel Síndic de Greuges o el Defensor del 
Poble sobre queixes presentades. C14

• Realització de gestions cadastrals i registrals en matèria de 
béns immobles de titularitat de la UA. C15

Representació i defensa en judici de la Universitat
• Representació i defensa en judici de la Universitat. C16



C1 Donar resposta en el termini màxim de 45 dies. I1
C2 Assessorament jurídic en matèria electoral en 3 dies. I2
C3 Prestar assessorament en el termini màxim de 15 dies. I1
C4 Supervisar projectes de normativa interna de la UA en el ter-

mini màxim de 45 dies. I3
C5 Supervisar els convenis que vulga subscriure la UA en el ter-

mini màxim de 30 dies. I3
C6 Elaboració de les propostes de resolució amb una reducció 

del 10 % del termini legalment establit. I4
C7 Elaborar les propostes de resolució a les reclamacions 

 administratives amb una reducció del 10 % del termini legal-
ment establit. I5

C8 Emetre proposta de resolució en el termini de 6 mesos. I6
C9 Emetre informe en el termini màxim de deu dies sobre els 

plecs de clàusules administratives particulars. I7
C10 Validar poders de representació en el termini màxim de 2 

dies. I8
C11 Donar resposta en el termini màxim de 20 dies. I9
C12 Emetre en un termini màxim de tres dies el 80 % dels  informes 

de sol·licituds sobre protecció de dades de caràcter personal. 
I10

C13 Enviar en el termini màxim de 45 dies a l’AEPD la sol·licitud 
d’inscripció de creació, modificació i supressió de fitxers de 
dades de caràcter personal. I11

C14 Supervisar en el termini màxim de 8 dies les propostes de 
respostes a requeriments formulats pel Síndic de Greuges o 
Defensor del Poble. I12

*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.



C15 Dur a terme les gestions cadastrals i registrals en el termini 
màxim de 10 dies. I13

C16 Difondre en el termini de 15 dies els resultats obtinguts en la 
representació i defensa en judici de la Universitat. I14

C17 Obtenir un 4 sobre 7 en l’Enquesta de satisfacció amb el servei. 
I15

I1 Percentatge de consultes respostes en el termini establit.
I2 Percentatge d’informes en matèria electoral que s’hagen emès 

en el termini establit.
I3 Percentatge de supervisions fetes en el termini establit.
I4 Percentatge de propostes de resolució de recursos 

 administratius elaborades amb un 10 % de reducció del 
 termini establit.

I5 Percentatge de propostes de resolució de reclamacions  
administratives elaborades amb un 10 % de reducció del 
 termini establit.

I6 Percentatge d’expedients instruïts en el termini establit.
I7 Percentatge de plecs de clàusules administratives particulars 

que han rebut informe en el termini establit.
I8 Percentatge de validacions de poders de representació 

 efectuats en el termini establit.
I9 Percentatge de consultes contestades en el termini establit.
I10 Percentatge d’informes sobre protecció de dades de caràcter 

personal emesos en el termini establit.
I11 Percentatge de sol·licituds remeses a l’AEPD en el termini  

establit.



I12 Percentatge de supervisions de respostes a requeriments  
emeses en el termini establit.

I13 Percentatge de gestions cadastrals i registrals dutes a terme 
en el termini establit.

I14 Percentatge de sentències pujades a la web del servei en el 
termini establit.

I15 Índex de satisfacció amb el servei.

Tienes derecho a: 
• Accedir a les teues dades personals en qualsevol moment per 

a la seua rectificació i cancel·lació
• Comunicar les queixes i suggeriments que estimes oportú 

 realitzar
• Que les teues dades de caràcter personal no siguen facilitades 

a tercers, llevat dels supòsits legalment establits

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• Aportant suggeriments a través del nostre correu electrònic.
• Participant en enquestes.



Servei Jurídic
Edif. Rectorat  (nº 27)

Campus de Sant Vicent del Raspeig
Apt. Correus 99
E-03080 Alacant

http://sj.ua.es

Tel. 965903463
Fax 965903672
e-mail servei.juridic@ua.es

Horari d’atenció al públic

Matí de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 

Vesprada Consultar web

http://www.sigua.ua.es/index.html?id=0028PB027
http://sj.ua.es
http://www.ua.es

