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RESPONSABLE DO EQUIPO DE TRABALLO: RICARDO ORGEIRA PADÍN (XEFE DO SERVIZO)

DATA: 2-04-2012

LOCALIDADE: A Coruña

HORARIO DE ATENCIóN AO PúBLICO: 
O horario é de luns a venres das 9:00 ás 14:00 h. 

TELéfONOS, fAx E CORREO ELECTRóNICO: 
Tel.   981 167 000

Exts.:  1140  (Xefe do Servizo)_  rorgeira@udc.es
  1143  (Condutor e especialista de correos)_  parquemobil@udc.es
  2380  (Condutores)_  mcosta@udc.es
  1143  (Auxiliar administrativa)_  parquemobil@udc.es
Fax:   981 167 012

SERvIzOS QUE SE PRESTAN: 
— Trasladar os membros do equipo de goberno, así como as autoridades en desprazamento oficial á UDC, con atención 

á súa seguranza.

— Asesorar as facultades para trasladar tanto material, como decanos e cargos académicos, así como viaxes de estu-
dantes correspondentes á súa formación.

— Desprazamento urxente do persoal auxiliar da Reitoría no cometido das súas funcións propias.

— Velar polo cumprimento da lexislación normativa en seguridade viaria, tanto dos vehículos nos seus desprazamen-
tos como dos profesionais da condución.

— Organizar, xestionar e realizar o mantemento dos vehículos propiedade da Universidade e outros en aluguer.

— Recibir, entregar, recoller e clasificar todo o correo da UDC, tanto interno como externo.

— Distribuír a paquetería con atención ao seguimento dos contratos externos de distribución desta.

— Proporcionar información ao persoal da UDC sobre as normas postais e telegráficas.

— Xestionar a autorización do acceso para vehículos ao aparcadoiro da Maestranza.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO

ENDEREzO POSTAL, TELEfóNICO E TELEmáTICO DA UNIDADE RESPONSABLE DA CARTA DE SERvIzO:
Unidade Técnica de Calidade

Reitoría, A Maestranza, 9, 1.º andar, 15001, A Coruña

Teléfono: 981 167 000; exts. 1052, 1058, 1063, 1069  /  Fax: 981 167 041; ext. 1181

evalua@udc.es
www.udc.es/utc
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NOmE E POSTO DO PERSOAL DO SERvIzO:

Ricardo Orgeira Padín   (xefe do servizo)_  ext. 1140

Manuel Costa Fernández  (condutor)_   ext. 2380

Luis Losada Bugallo   (condutor)_   ext. 2380

Juan C. Neira Rodríguez  (condutor)_   ext. 2380

Mauricio Fernández Sánchez  (condutor)_   ext. 2380

Ramiro Moar Calviño   (especialista de correos)_ ext. 2380

Carlos Allegue Fernández  (especialista de correos)_ ext. 2380

Rocío García Suárez   (aux. administrativa)_  ext. 1143

INFORMACIÓN DE CARÁCTER XERAL

DATOS IDENTIfICATIvOS DA UNIDADE ADmINISTRATIvA (denominación, enderezo, horario...):
•	Denominación	e	enDerezo: o Servizo de Parque Móbil e Correos está situado no andar baixo da Reitoría.

•	 información:	Oficina de Apoio á Secretaría Xeral (2.º andar da Reitoría), R/ Maestranza, N.º 9, 15001, A Coruña.

•	formas	De	acceso:	o Servizo de Parque Móbil e Correos atópase na Reitoría da UDC (2.º andar), próximo á 
Praza de María Pita, entre a Cidade Vella, a Hípica e o Hospital Abente e Lago. Existen liñas de autobuses urbanos, 
con parada próxima ao edificio, núm. 3, 3A, 5, 7 e 17.

•	Horario:	das 9:00 ás 14:00 h, de luns a venres.

•	DepenDencia	orgánica:	Secretaría Xeral.

•	misión:	Traslado con servizo de condutor dos membros do equipo de goberno da UDC e distribución do correo da 
universidade.

•	Visión:	Mellora continua.

NORmATIvA REgULADORA:
— Lei de seguridade viaria.

— Regulamento xeral de condutores.

— Normativa xeral de transportes, persoal e materiais.

— Regulamento xeral de vehículos.

— Lei estatal de servizos postais.

— Convenios e contratos coa Administración.

— Normativa xeral de parques, prazas e xardíns.

— Normativa das Cartas de servizos: RD 1259/1999, do 16 de xullo, do Ministerio de Administracións Públicas, que 
regula as cartas de servizos e os premios á calidade na Administración xeral do Estado.

fORmAS DE PARTICIPACIóN DOS USUARIOS:
Os usuarios do Servizo de Parque Móbil e Correos poderán contribuír a mellorar o Servizo a través do seguinte:

— Enviándonos as súas suxestións e as queixas que desexen manifestar sobre o funcionamento do Servizo.
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SISTEmA DE QUEIxAS, RECLAmACIóNS E SUxESTIóNS:
Os usuarios poderán presentar queixas, suxestións, felicitacións e outras observacións sobre o funcionamento do ser-
vizo do parque móbil do seguinte xeito:

— Persoalmente na Oficina de Apoio á Secretaría Xeral

— Por teléfono: 981 167 000, ext.: 1143, outras extensións: 1140, 2380 

— Por fax: 981 167 012, ext.: 1068

— Por correo electrónico: parquemobil@udc.es

— A través dun escrito dirixido ao Servizo de Parque Móbil

A contestación á queixa ou á suxestión realizaraa a unidade competente para resolver.

A maiores, existe unha caixa de suxestións na web da UDC onde se poden rexistrar felicitacións, queixas, reclamacións 
ou suxestións con respecto á asistencia prestada polo Servizo a través da Secretaría Xeral.

OUTROS DATOS DE INTERESE:

• DEREITOS DAS PERSOAS USUARIAS:
- Ser tratadas con respecto e consideración.

- Recibir toda a información necesaria para realizar os trámites competencia do Servizo.

- Recibir o asesoramento necesario para cumprir a normativa vixente no ámbito de aplicación dentro do Servizo.

- Poder expresarse e presentar formalmente as queixas e as suxestións en relación cos traballos realizados e co 
Servizo.

- Dereito a participar na mellora continua dos servizos a través de suxestións, enquisas de satisfacción e outros 
medios análogos.

- Recibir un servizo eficiente coa confidencialidade debida da información tratada.

• DEBERES DAS PERSOAS USUARIAS:
- Tratar o persoal do Servizo respectuosamente.

- Seguir as indicacións do persoal do Servizo en cuestións relacionadas cos servizos ofertados (traslados e depó-
sitos) co cumprimento de normas relativas a vehículos e condutores.

- Respectar as normas establecidas co depósito de envíos correctamente cubertos segundo a normativa vixente.

- Facilitar e colaborar nas tarefas de repartición de correspondencia e paquetería.

COMPROMISOS DE CALIDADE

COmPROmISOS DE CALIDADE:
— Realizar o mantemento ordinario dos vehículos propiedade da Universidade (aceites, filtros, picadas, recarga de 

combustible) en menos de 48 horas.

— Xestionar a autorización de acceso para vehículos ao aparcadoiro da Maestranza en menos dunha semana e 
urxentes en 24 horas.

— Realizar, como mínimo, o 80% dos desprazamentos oficiais da UDC solicitados con 48 horas de antelación e un 
10% tan pronto como se soliciten.

— Cumprir a lexislación da normativa en seguridade viaria, como mínimo, nun 85% dos desprazamentos.
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— Entregar a correspondencia interna no 90% dos casos, ao día seguinte do seu depósito se se trata de correo 
interno.

— Entregar a correspondencia externa no 90% dos casos, en tres días.

— Poñer á súa disposición, como mínimo, o 90% dos paquetes con atención ao seguimento dos contratos externos 
de distribución destes.

— Responder, nun prazo máximo de tres días, a toda a información solicitada polo persoal da UDC con respecto a 
normas postais e telegráficas.

— Asesorar e responder nun prazo dunha semana ás facultades para xestionar traslados de materiais, visitas ins-
titucionais, viaxes de estudos e prácticas de campo.

INDICADORES PARA O SEgUImENTO E A AvALIACIóN:
— Tempo empregado en reparacións rápidas dos vehículos propiedade da Universidade.

— Tempo de xestión na autorización de acceso para vehículos ao aparcadoiro da Maestranza.

— Porcentaxe de desprazamentos oficiais á UDC atendidos tan pronto como se soliciten.

— Número de incumprimentos da lexislación da normativa en seguridade viaria nos desprazamentos.

— Porcentaxe de correspondencia interna entregada ao día seguinte do seu depósito.

— Porcentaxe de correspondencia externa entregada en tres días.

— Porcentaxe de paquetes postos a disposición das persoas usuarias con atención ao seguimento dos contratos 
externos de distribución.

— Prazo empregado para contestar toda a información solicitada polo persoal da UDC con respecto a normas 
postais e telegráficas.

— Prazo empregado para xestionar solucións ás solicitudes cursadas desde os decanatos e direccións das faculta-
des ou centros académicos.


