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MEMÒRIA DE CREACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ 

Des que es va posar en funcionament, l’Oficina d’Informació de la Universitat s’ha centrat 
preferentment en l’atenció de qüestions referides a l’alumnat, amb la resolució d’assumptes 
relatius a competències dels serveis de Gestió Acadèmica i d’Alumnat, tot i que no s’ha resolt 
fins a aquests moments la seua integració com una unitat de segon nivell en algun d’aquests 
serveis i que depenga de la direcció de l’un o l’altre. 

En la nostra estructura administrativa, aquesta Oficina ha mantingut la definició de direcció 
tècnica, conseqüència d’aquesta integració prevista, i mai concretada, en un dels serveis 
administratius de la Universitat esmentats. 

L’Oficina d’Informació, malgrat aquesta vinculació principal a l’alumnat, i, dins d’aquest, al que 
opta a formar part de la nostra comunitat, ha anat encarregant-se d’altres tasques, cosa que 
ha obligat a una actualització constant. En aquest procés d’innovació, es planteja ara assignar a 
l’Oficina la tasca de reorganitzar i coordinar tota la informació que hem d’oferir als usuaris i 
usuàries de la Universitat; cal adequar aquest servei a les possibilitats que ofereixen les 
tecnologies i automatitzar, en la mesura que siga possible, la resposta a les consultes, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat d’aquesta tasca. 

Aquesta nova funció fa que es considere convenient convertir l’Oficina d’Informació actual en 
el Servei d’Informació, amb l’adopció de les mesures necessàries per a aquesta adaptació, que 
inclou l’adscripció a aquest nou Servei del personal destinat en la mateixa Oficina i la 
centraleta telefònica. 

D’acord amb el que disposen els articles 35 i 60.q de l’Estatut, se sotmet aquesta proposta a la 
consideració del Consell de Govern i s’indica que, com en la resta de serveis i unitats 
administratives, no es formalitza un reglament intern específic. 

 
 

 


