SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT
CARTES DE SERVEI
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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Presentació

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès inicia un nou sistema de gestió de la qualitat basat en les
cartes de serveis. Aquest sistema implica l’estudi i anàlisi dels aspectes col·laterals de gestió de
manera corporativa per tal de controlar d’una manera fàcil la pluralitat i diversitat dels serveis que
presta fixant uns indicadors de control que siguin significatius i tinguin una repercussió directa en
la millora dels serveis i en la percepció de la qualitat d’aquests per part de la ciutadania.
Les cartes de Servei són documents que recullen informació de les prestacions que ofereix
l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, dels compromisos que pren per afavorir que el nivell del
servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments. Són,
per tant, instruments útils perquè la ciutadania conegui els serveis que pot rebre i pugui participar
en la seva millora.

Objectius:
Les Cartes de Serveis són documents amb els quals s’informa públicament a la ciutadania sobre
els serveis que es gestionen i els compromisos de qualitat en la seva prestació, el que permet
evidenciar l’efectivitat dels principis de funcionament. Es per aquest motiu que les Cartes de
Servei compleixen un doble objectiu:
-

Facilitar informació a la ciutadania sobre el nivell de qualitat que poden esperar de cada
servei i millorar l’exercici dels seus drets.

-

Fomentar la millora continua dels compromisos assumits de l’Ajuntament i assolir un
major grau de satisfacció dels ciutadans.

Les cartes de servei seran l’eix vertebrador del tràmits i procediments que es definiran amb una
perspectiva de qualitat i de millora dels serveis prestats als ciutadans, basats en la eficiència,
celeritat, simplificació administrativa, transparència i accessibilitat.
Així doncs, els motius per elaborar i implantar les Cartes de Servei a l’Ajuntament de Sant Quirze
el Vallès són:
1. Establir un instrument per a la gestió de la qualitat centrat en els ciutadans i ciutadanes i
la seva satisfacció en la prestació dels serveis.
2. Incorporar les expectatives dels ciutadans i ciutadanes en el disseny i producció de nous
serveis i en el redisseny o reorientació dels existents d’acord amb les necessitats reals, tot
promovent la seva participació ciutadana.
3. Oferir informació entenedora, estructurada i homogènia dels serveis.
4. Gestionar els serveis de manera planificada.
5. Fixar protocols d’actuació.
6. Establir indicadors que garanteixin una avaluació real de la satisfacció dels usuaris.
7. Emprar els indicadors per treballar en la millora continuada dels serveis i respondre de
manera efectiva a allò que la ciutadania espera i valora.
8. Establir una millor eficiència en els processos.
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9. Reforçar els valors de transparència, participació i accessibilitat.

Estructura i fases del projecte

Definició de l’oferta
de serveis

Avaluació de la
gestió actual

Aprovació, publicació i
difusió

Redacció
proposta de carta de
servei

Inici del projecte

Constitució de
l’equip de treball

Seguiment i
manteniment de la
carta de servei

Definició de
compromisos

1ª Fase

2ª Fase

1. Constitució de l’equip de treball
L’Equip de Treball per la redacció de la Carta tindrà les següents funcions:
-

Impulsar i desenvolupar el procés d’elaboració de la Carta en el termini previst.
Treballar amb els serveis la redacció de la carta de servei, establint una proposta
inicial de carta i la posterior rectificació per part dels membres de cada servei.
Establir estàndards de servei.

L’Equip de Treball per iniciar l’elaboració de les cartes de Servei de l’Ajuntament de Sant
Quirze estarà integrat per:
1. Directores del projecte: Secretària municipal i la Cap d’Atenció i Comunicació
Ciutadana, que seran responsables del procés d’elaboració, actualització,
manteniment, difusió i seguiment de l’acompliment dels compromisos i indicadors
establerts a la carta de serveis.
2. Coordinadora del projecte: Tècnica de Gestió de la secretaria municipal que serà
responsable de programar i coordinar les activitats de treball d’acord amb la
metodologia proposada. Ha de formalitzar la documentació generada, fer el registre i
el seguiment de l’activitat del projecte i dinamitzar l’equip de treball.

3. L’equip redactor de les cartes de Servei estarà format per treballadors dels serveis
que estiguin en contacte directe amb l’usuari i coneixedors dels procediments interns
de treball.
4. Responsables de seguiment dels compromisos i indicadors de qualitat i manteniment
de les cartes de servei: Seran els encarregats de fer el seguiment i suport de les
cartes de serveis de les unitats adscrites a cadascun dels serveis de les seves àrees.
Finalitzada la carta de serveis, han de fer el seguiment de la seva gestió i reflectir el
grau de compliment dels compromisos i realitzar el manteniment i actualització de les
cartes de servei. El canal per establir les directius i homogeneïtzar les tasques a tots
els serveis es realitzarà mitjançant la Comissió de d’Innovació i Millora de Serveis.

Responsables de cada Àrea

Àrea de Territori i Medi Ambient:
Tècnica de Gestió de Territori i Medi
Ambient
Tècnica de Gestió de Parcs, Jardins i Via
Pública, Mobilitat i Serveis
Àrea de Drets Socials i Àrea de
Desenvolupament Social i Cultural:

Trasllat Informació
recollida

Tècnica de Qualitat

Tècnica de Gestió de Desenvolupament
Social i Cultural i Drets Socials.

Informe
anual Grau
de
compliment

Àrea de Presidència:
Tècnic responsable en Transparència
Tècnica de Gestió de Policia Local

Tècnic de
transparència

Publicació al
portal de
transparència

Àrea de Serveis Economia i Serveis
Interns:
Tresorer municipal

2. Definició de l’oferta de serveis
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L’Equip de treball ha de recopilar la informació del servei amb una doble perspectiva:
-

Externa, adreçada a les persones usuàries dels serveis: Aquesta descripció ha d’incloure
la descripció, estructuració de la informació de manera adequada al servei i al seu
consum per optimitzar-ne la rendibilitat.

-

Interna, adreçada a les persones gestores del serveis: Ha d’incorporar la descripció i
l’estructuració de la informació pensant en el procés de producció, per garantir una bona
gestió i control del servei.

En base a aquesta doble perspectiva l’equip de treball va establir la redacció de un total de 40
cartes de servei.
Per realitzar una bona definició de l’oferta de cada servei cal analitzar-los en el seu context i
no com un fet aïllat o producte d’un procés i per això cal aportar informació sobre els
elements següents:
1. Presentació genèrica del servei.
2. Dades genèriques: nom, adscripció, adreça, telèfon, localització i correu
electrònic.
3. Relació dels principals serveis que s’ofereixen. Cal enumerar els serveis que
s’ofereixen i que s’analitzaran amb més detall en l’activitat següent: Identificar
l’oferta de serveis.
4. Formes de col·laboració i participació: enquestes, forums de debat o altres
mecanismes que permetin la participació, reforcin la comunicació bidireccional i
proporcionin canals de participació que permetin opinar, valorar, suggerir o
queixar-se i també pel retorn que es pugui donar a les seves aportacions.
5. Sistema de queixes i suggeriments
La carta de serveis ha de fer esment de l’existència d’un sistema de queixes i
suggeriments, ja que és imprescindible per conèixer la percepció dels usuaris
sobre el servei i constitueix un primer i mínim compromís per part de l’organització,
alhora que facilita el fet de poder repensar i redissenyar els serveis d’acord amb
les expectatives, demandes i necessitats reals.
6. Informació a l’abast de la ciutadania. Informació sobre el servei a l’abast de la
ciutadania, tant a través de fullets informatius, guies, revistes o publicacions
similars, com a través de la informació publicada a Internet o per qualsevol altre
canal.
Un cop recopilada tota aquesta informació, es pot iniciar la redacció d’un document que
analitza l’entorn del servei i que tancarà aquesta primera fase del projecte.
3. Avaluació de la gestió actual
Per realitzar l’avaluació de la gestió cal marcar estàndards de qualitat sobre els factors de
qualitat identificats anteriorment. Aquests han d’anar relacionats amb variables que els faran
quantificables i que permetran avaluar el grau de compliment dels serveis.
Els estàndards de qualitat han de ser: Concrets, mesurables, raonables i consensuats amb
les persones implicades del servei.

Per altra banda, es convenient fixar indicadors per cada factor de qualitat que permeti la
mesurabilitat en nombres absoluts.
Els indicadors comparen la situació actual amb els objectius (estàndards) i la manera com
s’està actuant. Aquests indicadors han de ser: entenedors, rellevants, precisos, exactes i
fiables i ha de servir com a element d’avaluació de correcció.
4. Definició de compromisos
Els compromisos tenen a veure amb la qualitat del servei, més enllà dels drets expressats en
les normes de procediments o sectorials.
La definició dels compromisos facilita a la ciutadania poder conèixer el que pot esperar dels
serveis que presta l’administració, la capacitat de resposta. Així mateix la publicació del grau
d’acompliment dels compromisos informa de l’esforç que fa l’Ajuntament per satisfer les
expectatives de les persones usuàries dels serveis.
L’establiment de compromisos és el que dona la raó de ser a la carta de serveis perquè
explicitarà de forma escrita el nivell de prestació dels serveis que l’organització es compromet
a mantenir.
Els compromisos ajuden a:
-

Aclarir els objectius del servei respecte a la ciutadania.
Avaluar com s’està prestant un determinat servei.
Veure on s’han de destinar recursos de millora.
Mostrar a l’organització allò què se n’espera.
Reflectir una millor pràctica interna.

Els compromisos i indicadors es revisaran anualment en funció de l’avaluació de la gestió
actual.
5. Aprovació, publicació i difusió
El document bàsic per la implantació del Sistema de gestió de qualitat – elaboració de les
cartes de serveis s’aprovarà per Ple, amb la relació annexa de les cartes de servei
treballades fins al moment.
L’aprovació de les cartes de servei es realitzarà per Junta de Govern Local i les posteriors
modificacions i actualitzacions validades per la Comissió d’Innovació i Millora de serveis
seran traslladades a la Junta de Govern Local trimestralment.
L’Ajuntament durà a terme les accions divulgatives de les cartes de servei que consideri més
eficaces, i garantirà, sempre que pugui, que siguin conegudes pels usuaris a les seves
dependències d’atenció al públic i al web municipal.
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6. Seguiment i manteniment de la carta de servei
Per realitzar el seguiment els responsables de cada àrea que formen part de l’equip de treball
faran un control continu de:
a) Grau de compliment dels compromisos declarats a la carta de servei, a través dels
indicadors establerts amb aquesta finalitat.
b) L’anàlisi de les reclamacions per incompliment dels compromisos.
c) Les avaluacions de la satisfacció dels usuaris.
El primer trimestre de cada anys, les diverses àrees remetran a la tècnica de Qualitat al
informació relativa als serveis (annex I) i aquesta emetrà un informe sobre el grau de
compliment dels compromisos de l’any anterior en el qual s’explicitaran les desviacions i les
mesures correctores adoptades, així com les mesures d’esmena que es realitzaran si escau.
El resultat es publicarà al web municipal a l’apartat habilitat pels indicadors de transparència.
El sistema d’implantació de Cartes de Servei inclou la posada en marxa d’un programa de
millora en el cas de que els indicadors assenyalin que no s’estan complint els estàndards.
L’equip de treball relacionarà en una fitxa els estàndards que no s’estan complint i es podran
constituir altres equips de treball per a analitzar-ne les causes dels problemes i implantar els
possibles projectes de millora.

7. Actualització de la Carta de Servei
Donat que les Cartes de Servei pretén la millora continua dels serveis, aquest document s’ha
d’actualitzar periòdicament, reflectint els nous compromisos, fruit d’una major adequació dels
nivells estàndards a les demandes ciutadanes. La carta s’actualitzarà com a mínim cada tres
anys o quan tingui lloc alguna de les següents situacions:
-

Quan els indicadors indiquin que s’estan superant els estàndards establerts i per tant
es poden assumir nous compromisos.
Quan el indicadors no siguin clarificadors i no permetin l’anàlisi real de la gestió actual
de servei.
Quan els mecanismes de consulta als ciutadans evidenciïn noves demandes
ciutadanes.
Quan es produeixi modificacions normatives i/o reestructuracions orgàniques
substantives.
Quan l’organització introdueixi nous serveis o modalitats de prestació.
Quan la incorporació de noves tecnologies a la gestió de processos de prestació del
servei millori el rendiment i la qualitat del servei.

Terminis d’execució
Data d’inici primera fase: 20 d’octubre
Data d’acabament primera fase: Desembre de 2015
Data d’inici de la segona fase: Gener de 2016
Data d’acabament de la segona fase: primer semestre 2016.
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Fitxa de descripció de Carta de Serveis bàsica
El primer treball per realitzar les cartes de serveis ha estat donar resposta a una fitxa que s’ha fet
arribar als diferents serveis de manera homogènia:
Presentació del servei
Descripció breu del servei
Començar amb l’expressió: El Servei de .... és el que .......
Que fem?
Paràgraf breu on s’expliqui que fem.
Què oferim?
Enumerar els serveis que s’ofereixen amb pics ( - ) i Començarà amb un verb en primera
persona del Plural (Atenem, gestionem, coordinem....)
A qui ens adrecem?
Indicar el col·lectiu a qui s’adreça els serveis prestats: Tota la ciutadania, entitats, associacions,
gent gran, ....
El nostre compromís
Enumerar els compromisos utilitzant numeració (1. 2. 3. ...) i començar amb un verb en infinitiu
(atendre, tramitar, gestionar....)
Ajudeu-nos a millorar
Enumerar els serveis que s’ofereixen amb pics ( - ) i Començarà de vostè (Comuniqueu-nos,
formuleu )
Com podeu accedir al nostre servei/ Dades de contacte
Indicar les dades bàsiques de contacte:
Nom del servei
Adreça
CP municipi
Telf.
Adreça electrònica
Horari

Relació de cartes de servei
1. Servei d’ Alcaldia
2. Servei d’Atenció Ciutadana
3. Arxiu municipal (Gestió Documental)
4. Servei de Benestar Social
5. Servei de Biblioteca
6. Casal d’Avis de Sant Quirze
7. Cementiri i serveis funeraris
8. Centre de Formació de persones Adultes l’Olivera
9. Centre Cívic Can Feliu
10. Centre Cívic Torre Julià
11. Servei de Coeducació i Polítiques de Gènere
12. Servei de Comerç, Fires i Mercats
13. Servei de Comunicació
14. Servei de Consum
15. Servei de Cooperació i Solidaritat
16. Servei de Cultura
17. Servei d’Economia
18. Servei d’Educació i Formació
19. Servei Emprenedoria
20. Servei Empresa
21. Escola Bressol el Patufet
22. Servei de Medi Ambient
23. Escola Municipal de Música (EMMSQV)
24. Servei d’Estadística i Padró
25. Servei d’Esports
26. Servei de Gent Gran
27. Servei d’Habitatge
28. Servei de Joventut
29. Llicències d’obres i Activitats
30. Servei a l’Ocupació
31. Servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
32. Servei de Participació Ciutadana
33. Servei de Planejament
34. Policia Local
35. Protecció Civil
36. Servei de Recursos Humans
37. Servei de Salut pública
38. Servei de Secretaria
39. Servei de Turisme
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Annex

Annex I: Fitxa pel Seguiment de la Carta de Servei

Servei: ______________________
Data:_____________

D’acord amb el projecte de Sistema de Gestió de Qualitat aprovat per Ple en data ________ i la
carta de Servei de ___________ aprovada per Junta de Govern Local de data _________, es
relacionen els indicadors establerts, i el seu grau de compliment corresponent a l’any _______.

Valor
estàndard

Indicador

Valor actual

(compromís
assumit a la carta)

Si el valor actual no
acompleix
el
valor
estàndard
indicar
el
possible projecte de millora

Per tal de elaborar l’informe sobre el grau de compliment dels compromisos de l’any remeto la
fitxa de seguiment del servei.

Signatura responsable del servei
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