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EIX VI. BON GOVERN - UNA ADMINISTRACIÓ PROPERA, EFICIENT I DE QUALITAT 
 

ACCIONS EXECUTIVES  
• Posar en marxa un nou model d’atenció ciutadana basat en una Oficina d’Atenció Ciutadana 

presencial que concentri tot aquest àmbit i que faciliti a la ciutadania la tramitació àgil i fàcil 
amb l’Ajuntament. 

• Consolidar l’accés per mitjans electrònics de la ciutadania als tràmits municipals, facilitant-ne 
l’accessibilitat i incrementant la interoperabilitat i la integració de serveis i plataformes, per 
agilitzar així la gestió i la tramitació municipal. 

• Elaborar les cartes de serveis dels diferents serveis municipals adreçats a la ciutadania. 
Elaboració carta de serveis OAC. 

• Garantir el Dret d’Accés a la informació pública. 

 

 Reforçar la cultura de servei cap a la ciutadania 
impulsant un nou model integrat i integral 
d’atenció ciutadana que atengui de forma més àgil, 
més còmoda, més segura i més eficient a les 
persones, ja sigui de forma presencial, electrònica o 
telefònica.  

OBJECTIU 



Atenció centralitzada 
i integral per a 

ciutadania i empreses 

Assessorament 
personalitzat 

Acompanyament 
digital en la 
tramitació 

administrativa 

Accés fàcil a la 
informació i 

transparència 

Nous compromisos 
de qualitat 

Ampliació d’horaris: 
obertura 3 tardes 

Característiques de la nova OAC 



• Potenciar la primera línia de 
l’organització que està en contacte 
amb ciutadania i centralitzar 
funcions en una única unitat 
organitzativa. 

 

• Està integrada per 9 persones que 
cobreixen l’atenció presencial, 
telefònica i digital i la tramitació 
administrativa de tots els expedients 
iniciats per la ciutadania a través de 
l’OAC 

 

• Redefinició d’espais: Separació 
treball intern de l’atenció al públic 

Reorganització 
interna 

 

•Des del 2009 treballant amb 
gestor documental corporatiu: 
l’expedient digital.  

 

•Des del 2010 incorporant la 
carpeta ciutadana a 
l’Ajuntament a un clic 

 

•Des del maig del 2016 
implementació de l’oficina 
sense papers: digitalització 
total 

Consolidació de 
l’eAdministratació: 

• Millorar l’accessibilitat: l’OAC és 
el punt de referència principal 
per a la ciutadania. 

 

• Increment de qualitat i quantitat 
dels serveis d’informació i 
tramitació presencial: l’OAC 
assumeix tota la tramitació 
ordinària i les Àrees gestores 
s’especialitzen en tramitació 
complexa. 

 

• Evitar desplaçaments 
innecessaris a la ciutadania i 
fomentar la interoperabilitat. 

Nou model d’atenció 
ciutadana  

Objectius de la posada en marxa de 
la nova OAC 



Obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament per a persones jurídiques, entitats sense 
personalitat jurídica,  professionals col·legiats, representants de persones obligades a tramitar 
electrònicament i empleats de les administracions públiques. 

Principals canvis en la relació amb l’Ajuntament 

Un increment 
del 100% en 4 
anys 



690 tràmits en línia el 2016,  
que corresponen a... 

Un 500% 
d’increment en la 
tramitació en línia 
el darrer any 

Principals canvis en la relació amb l’Ajuntament 



Obligació de facturació electrònica als proveïdors que emetin factures de més de 600 €, o import 
inferior en el cas que hi hagi un contracte administratiu o bé la facturació anual acumulada superi els  
3.000 € anuals. L’OAC centralitza la recepció de factures tant físiques com electròniques. 

El 2015 el 75% de les 
factures municipals eren 
electròniques i el 2016 
hem arribat al 95%. 

Principals canvis en la relació amb l’Ajuntament 



Notificacions electròniques: increment de gairebé el 900% en un any, per l’efecte del nou marc 
normatiu que obliga a tramitar electrònicament a determinades persones 
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1101 
notificacions 

Ciutadania, empreses i 
entitats poden rebre les 
seves notificacions a través 
de LA MEVA BÚSTIA, 
accessible 7x24 h.  

Principals canvis en la relació amb l’Ajuntament 



Necessitat de donar suport i eines a la ciutadania i empreses per a la tramitació electrònica. 

L’Ajuntament de Manlleu és entitat de registre de l’idCAT i l’idCATmòbil i ofereix 
gratuïtament a la ciutadania la possibilitat de disposar d’un identificador digital digital 

vàlid per a identificar-se i tramitar electrònicament amb qualsevol Administració 
pública a Espanya. 

Des de l’implementació de l’idCATmòbil el passat mes de setembre del 2016, els ciutadans que en 
disposin ja poden usar-lo des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet (PC, tauleta o mòbil) 
per a fer tràmits telemàtics amb qualsevol Administració Pública, assegurant alhora la integritat i la 
confidencialitat de les dades enviades. 

Principals canvis en la relació amb l’Ajuntament 



Les persones no estan obligades a aportar documentació a l’Ajuntament que ja tingui qualsevol altra 
Administració. La consulta per part de l’Ajuntament s’autoritza directament sempre que no hi hagi una 
oposició expressa. 

L’Ajuntament serà el responsable d’aconseguir els documents que requereixi el ciutadà d’aportar 
en un procediment administratiu que es trobin en poder d’aquestes Administracions 

Consells comarcals Ajuntaments  

Principals canvis en la relació amb l’Ajuntament 
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444 
peticions 

L’Ajuntament de Manlleu 
subscriu el Conveni Marc 
d’Interoperabilitat amb el 
Consorci Administració Oberta 
de Catalunya per evitar que els 
ciutadans hagin d’aportar 
documents o dades procedents 
d’altres AAPP en els 
procediments administratius 
que tramiten a l’Ajuntament  

NOMBRE PETICIONS EFECTUADES AL SERVEI VIA OBERTA PERÍODE 
2015-2016 

La ciutadania cada vegada ha 
d’aportar menys documentació 
gràcies al repositori documental 
municipal i a la interoperabilitat 
entre AAPP 

Principals canvis en la relació amb l’Ajuntament 



Per on comencem ... 

Incrementant el temps d’atenció presencial en horari de matí i tarda. 

Centralitzant en l’OAC l’atenció ciutadana multicanal (presencial, telefònica i electrònica) i també la 
corresponent a l’Oficina d’Habitatge i l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

Formant el nou equip de persones que integra l’OAC per abordar els nous reptes plantejats. 

Posant en marxa un sol espai físic, més agradable i accessible. 

El ciutadà passa a ser el centre d’atenció i són els tècnics municipals qui es desplacen. 

Fomentant l’autoliquidació de taxes i centralitzant tramitació i cobrament en un únic moment. 

Obrint una enquesta web adreçada a la ciutadania per conèixer la seva opinió i les seves prioritats sobre 
l’atenció per tal de millorar en la qualitat oferta. 

Vetllant per garantir els drets de la ciutadania per tramitar electrònicament i per accedir en tot moment 
a la informació municipal. 



Reptes de futur de la nova OAC  

Millorar l’atenció al ciutadà en termes d’informació, qualitat i eficiència. 

Major visibilitat i transparència davant del ciutadà. 

Seguir avançant en l’anàlisi de dades i funcionament del servei, com també en l’anàlisi del compliment 
dels compromisos de qualitat, amb l’objectiu permanent de treballar cap a l’Administració Oberta. 

Tràmits més senzills pels ciutadans i més eficients per l’Administració. 

Millorar el servei mitjançant l’optimització dels processos i l’organització. 

Disposar d’un canal d’escolta activa i participatiu en què la ciutadania pugui expressar periòdicament les 
seves necessitats, prioritats,... 

Assolir un nivell de qualitat més elevada, a través dels compromisos fixats en la Carta de Serveis, tant en 
els temps de resposta com en la qualitat i en la simplicitat. 

Centralitzar el dret d’accés a la informació pública en una Unitat Organitzativa que faciliti l’accés i el 
temps de resposta.  

Millorar la gestió i seguiment de queixes i suggeriments i integració dels canals múltiples oberts 
(presencial, telefònic, xarxes socials). 


