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RESUM  

Un dels elements centrals dels nous models de l’Administració Pública el 
constituiran les Oficines d’Atenció al Ciutadà, en les seves diverses variants. 

En aquest procés de millora constant per adaptar-nos a les noves circumstàncies 
i necessitats sorgeix el nou model d’oficina integral d’atenció ciutadana, 
amb l'objectiu d'atendre qualsevol demanda, suposant una gran millora per a la 
ciutadania, ja que ofereix la possibilitat d’adreçar-s’hi presencialment, en un únic 
espai, per a qualsevol servei i tràmit de la Generalitat de Catalunya.   

Aquest treball té el propòsit de reunir en un únic document de referència els 
elements rellevants per dissenyar i posar en marxa una OAC, desenvolupant 
específicament els elements i la metodologia per al seu dimensionament. 
Així mateix poder contribuir a que les accions de dimensionament s’incorporin 
com una rutina més associada al funcionament habitual dels departaments. 
 

RESUMEN  

Uno de los elementos principales de los nuevos modelos de la Administración 
Pública lo constituirán las Oficinas de Atención al Ciudadano, en sus diversas 
variantes. 

En este proceso de mejora constante para adaptarse a las nuevas circunstancias 
y necesidades surge el nuevo modelo de oficina integral de atención 
ciudadana, con el objetivo de atender cualquier demanda, suponiendo una gran 
mejora para la ciudadanía, ya que ofrece la posibilidad de dirigirse allí 
presencialmente, en un único espacio, para cualquier servicio y trámite de la 
Generalitat de Catalunya. 

Este trabajo tiene el propósito de reunir en un único documento de referencia los 
elementos relevantes para diseñar y poner en marcha una OAC, desarrollando 
específicamente los elementos y la metodología para su dimensionamiento. 

Así mismo poder contribuir a que las acciones de dimensionamiento se 
incorporen como una rutina más asociada al funcionamiento habitual de los 
departamentos.  
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ABSTRACT 

One of the central elements in the new model of Public Administration will be 
constituted by the ‘Office of Attention to Citizens’, in different forms. 

During this process of constant improvement to adapt to new circumstances and 
needs, the new model of integrated office of attention to citizens arises, in 
order to deal with any demand, implying a great benefit for citizenship, as it 
offers the possibility of directly attending the person, in a single space, for any 
services or bureaucratic procedures of the Generalitat de Catalunya. 

This work aims to bring together in a single reference document the relevant 
elements to design and implement an OAC, specifically developing the elements 
and the methodology for element dimensioning. 

In addition, this work also aims to contribute to incorporate the dimensioning 
actions as a one more routine associated with the normal functioning of the 
departments. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

El Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de 
Catalunya proposa en el mes d’octubre de 2015 un Treball de Final de Grau 
(TFG) sota el nom de Dimensionament de l’Administració de la Generalitat II. En 
el mes de desembre es decideix desenvolupar una metodologia de 
dimensionament d’una OAC , volent que serveixi com a cas general de les 
futures  OAC. 

El Treball de Final de Grau s’emmarca en l’experiència de la OAC de la 
Generalitat a Girona. 

Com més endavant es comentarà, el cas de l’edifici de l’Administració de la 
Generalitat a Girona, es tracta d’un projecte sense precedents a Catalunya. El 
resultat del qual ha estat la ubicació de tots els serveis territorials de la 
Generalitat de Catalunya a Girona en un únic edifici, amb la configuració de 
l’espai adequat per acollir l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en el conjunt de 
l’edifici institucional. 

L’any 2010 es va inaugurar aquesta nova seu de la Generalitat a Girona, sis anys 
després l’edifici ha esdevingut un model innovador i reproduïble en organització 
administrativa a Catalunya, el nou model d’oficina integral d’atenció ciutadana.  

I heus aquí la motivació d’aquest Treball de Final de Grau, trobar una 
metodologia per poder implantar en tot el país  aquest nou model d’oficina 
integral. 
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CAPÍTOL 2: 

ADMINISTRACIÓ DE LA 

GENERALITAT 

Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en 
Comunitat Autònoma d'acord amb la Constitució (BOE núm. 311.3, de 29 de 
desembre de 1978), i amb l'Estatut d'Autonomia (Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol; DOGC núm. 4680), que és la norma institucional bàsica. La Generalitat 
és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de 
Catalunya i està integrada pel Parlament, el president o presidenta de la 
Generalitat, el Govern i l'Administració de la Generalitat, el Consell de Garanties 
Estatutàries, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. 
 
El Govern dirigeix l'acció política i l'Administració de la Generalitat i exerceix la 
funció executiva i la potestat reglamentària. Es compon del president o 
presidenta de la Generalitat, el conseller primer o consellera primera, si escau, i 
els consellers. L'Administració de la Generalitat és l'organització que exerceix les 
funcions executives atribuïdes per l'Estatut a la Generalitat, serveix amb 
objectivitat els interessos generals i actua amb submissió plena a les lleis i al 
dret. La Comissió Jurídica Assessora i el Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya són òrgans consultius del Govern. 
 
L'Administració de la Generalitat s'estructura en departaments o conselleries, 
que són les unitats en què s'organitza el Govern. Cada unitat assumeix la 
responsabilitat de gestionar les matèries que li són atribuïdes. 
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2.1. Departaments o conselleries 
 

El president de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i 
l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern. 

L'estructura orgànica de cada departament s'estableix per decret del Govern, 
amb subjecció al que determina la normativa reguladora de l'organització de 
l'Administració de la Generalitat.  

El Govern s'organitza actualment en 13 departaments: 

• Departament de la Presidència: La seva funció és donar suport  i 
assistència al president de la Generalitat de Catalunya en el 
desenvolupament de les seves funcions.  
 

• Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda: La seva 
funció fa referència a la política econòmica, entitats de crèdit, mercat de 
valors, deute públic, sector assegurador, finances públiques, els 
pressupostos i l'eficiència de la despesa, fiscalització i control financer i 
retiment dels comptes públics,  patrimoni de la Generalitat, gestió dels 
tributs, joc i  apostes, licitació de les infraestructures de Catalunya. 
 

• Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència: La seva funció està relacionada amb la coordinació de 
l'acció exterior, les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant 
les institucions de la Unió Europea,  la cooperació al desenvolupament, les 
relacions institucionals i amb el Parlament, les polítiques de transparència i 
govern obert, l'establiment de criteris, direcció i control de la contractació 
pública, la memòria democràtica. 
 

• Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge: La seva funció consisteix en l' impuls d'estratègies i avaluació 
de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva 
estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i 
desenvolupament de l'administració electrònica, la formació del personal al 
servei de les administracions públiques i la funció pública,  cooperació amb 
l'Administració local de Catalunya,  processos electorals, afers religiosos, 
habitatge promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge incloses les 
polítiques de sòl residencial associades, ordenació de l'edificació i control 
de qualitat del procés i productes d'edificació, polítiques de rehabilitació 
d'habitatges en barris i nuclis històrics. 
 

• Departament d'Ensenyament: Tot el que estigui relacionat amb la 
política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari, l'actuació en 
matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. l'avaluació 
del rendiment escolar i establiment de mesures correctores, la direcció i 
avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya, la 
supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu 
de Catalunya, la planificació de l'oferta educativa de llocs escolars, la 
direcció del professorat i personal al servei dels centres públics. 
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• Departament de Salut: És responsable de la política sanitària, el Servei 

Català de la Salut, l’ Institut Català de la Salut, els equipaments soci 
sanitaris. 
 

• Departament d'Interior: Les funcions estan relacionades amb la 
seguretat ciutadana, el trànsit, emergències i protecció civil, protecció i 
extinció d’incendis, salvament, espectacles públic si activitats recreatives. 
 

• Departament de Territori i Sostenibilitat: Fa referència a la política i la 
planificació territorial i l’ urbanisme, del sòl. L'habitatge i la promoció i 
gestió del patrimoni públic d'habitatge incloses les polítiques de sòl 
residencial associades. L'ordenació de l'edificació i control de qualitat del 
procés i productes d'edificació. Les polítiques de rehabilitació d'habitatges 
en barris i nuclis històrics. Les obres públiques i infraestructures. Les 
carreteres, els ferrocarrils, els ports i aeroports. Els transports. La 
planificació i qualitat ambiental així com les polítiques davant el canvi 
climàtic. L'aigua. Els residus. Els serveis meteorològics. L' impuls de les 
energies renovables. 
 

• Departament de cultura: La promoció, cooperació i difusió cultural. El 
patrimoni cultural, Cultura arxius i museus. Les indústries culturals, també 
aquelles que es fomentin a través dels mitjans de comunicació públics. 
La cultura tradicional i popular catalana. Els equipaments culturals. La 
promoció i foment de la llengua catalana. 

 
• Departament de Justícia: Les funcions relacionades amb l'Administració 

de justícia a Catalunya i la seva modernització. Els serveis penitenciaris, la 
rehabilitació i la justícia juvenil. La conservació, l'actualització i el 
desenvolupament del dret civil de Catalunya. 
 

• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Les funcions fan 
referència a les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, 

     d'igualtat, de joventut, de la gent gran, famílies, la infància i     
 l'adolescència. La política d'immigració i suport a la migració catalana, 
l'acolliment i les adopcions,  de les persones amb discapacitat i 
dependències. Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials, 
les polítiques per la inclusió social. 

 
• Departament d'Empresa i Coneixement: El comerç interior i 

l'artesania, el consum, el turisme, la industria, la seguretat industrial, la 
innovació, energia i mines, la internacionalització de l'empresa catalana, 
l’emprenedoria, les universitats, la qualitat del sistema universitari, les 
beques que no siguin competència del Departament d'Ensenyament 
el  foment de la recerca. 
 

• Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Les 
polítiques d'agricultura, ramaderia, polítiques de pesca,les activitats 
cinegètiques i la pesca fluvial, el desenvolupament del món rural, la 
vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la 
protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el Cos 
d'Agents Rurals, els boscos, la indústria agroalimentària i les polítiques 
d'alimentació. 
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Actualment aquests 13 departaments 
estan representats en set demarcacions 
amb el nom de Delegacions Territorials 
de la Generalitat de Catalunya i són: 

• Barcelona 
• Girona 
• Lleida 
• Tarragona 
• Catalunya Central 
• Alt Pirineu i Aran 
• Terres de l’Ebre 

 
 
 
 
 
 

2.1.1. Composició dels departaments 
 

• Les secretaries generals  
Cada departament o conselleria de la Generalitat té una secretaria 
general. El secretari general és la segona autoritat del departament i 
exerceix, per delegació, la representació del conseller en diverses matèries 
i activitats. Les secretaries generals assumeixen funcions de coordinació 
interna, com també els àmbits d’administració de personal, elaboració del 
pressupost, control de la despesa, suport jurídic i administració dels 
recursos materials, tècnics i informàtics. 
 

• Les secretaries sectorials  
Tenen rang orgànic de secretaria general, però estan dedicades a un àmbit 
material concret que ho requereixi per motius d'especificitat o complexitat 
tècnica o organitzativa. En aquelles funcions que no els hagin estat 
atribuïdes depenen de la Secretaria General del departament al qual 
pertanyen. 
  

• Les direccions generals  
Els departaments s'organitzen en les direccions generals imprescindibles 
que exigeixin els serveis especialitzats que s'integrin dins d'aquells. Són 
les unitats directives fonamentals de l’Administració tant en l’actuació 
sectorial d’aquesta com en la prestació de serveis, i responen directament 
als objectius que persegueix un departament. 
 

• Direccions de serveis 
Exerceixen les funcions d’administració, règim interior i gestió dels serveis 
comuns del departament, sota la direcció de la secretaria general, en 
quina estructura s’integren.  
 

Figura 1: Organització Territorial de Catalunya 
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2.1.2. Suport a departaments  
 

• Les comissions interdepartamental  
Les comissions interdepartamental es constitueixen per fomentar la 
col·laboració al voltant d'un tema que es veu afectat per les accions de 
diversos departaments. 
 

• La Secretaria del Govern  
La Secretaria del Govern depèn del Departament de la Presidència. Ofereix 
assistència i suport tècnic al Govern de la Generalitat i al Consell Tècnic. 

2.2. Descentralització de la Generalitat 
Però per arribar als nostres dies i per assolir aquesta forma de govern  es van 
haver de fer unes quantes passes. Tot va començar amb la descentralització. 

La descentralització va començar l’any 1978 a l’Estat Espanyol amb l’aprovació 
de la Constitució on es reconeixia l’autonomia de les nacionalitats i regions. 

El desenvolupament de la democràcia i la descentralització va merèixer cada 
vegada més interès. La descentralització va adoptar diverses formes, la política, 
administrativa i fiscal. I quines van ser les raons per dur a terme aquesta 
descentralització? 

Les raons per les quals el govern va decidir emprendre el camí de la 
descentralització van ser, entre altres, les següents: 

• Eficiència: Més eficiència administrativa i econòmica en l'assignació de 
recursos escassos, ja que hi hauria d’haver una millor comprensió de les 
necessitats locals. 
 

• Transparència: Hi hauria d’haver una clara vinculació entre els 
pagaments realitzats pels contribuents locals i el nivell de serveis rebuts 
per ells. 
 

• Subsidiarietat: Podia assolir-ne una major eficiència si es garantia que 
els càrrecs elegits democràticament rendissin comptes a l'electorat. 
 

• Mobilització: La major participació comunitària dels ciutadans locals dins 
de les institucions locals hauria de millorar la presa de decisions i el procés 
democràtic. 
 

Fases en el procés de descentralització: 

Una primera fase (1979-1983) en la qual es van aprovar els 17 estatuts 
d'autonomia i va començar el procés descentralitzador, que va ser desafiat pel 
cop d'Estat de 1981 i reconduït pels Acords Autonòmics de 1981 i va culminar 
amb la sentència del Tribunal Constitucional de 1983 en la qual es van definir els 
principis del procés autonòmic. 

Una segona fase (1983-1992) en la qual es va desenvolupar el model amb 
nombrosos traspassos i va acabar amb els Acords Autonòmics de 1992. 
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Una tercera fase (1993-2002) d'implementació dels acords de la fase anterior 
(grans traspassos d'educació i sanitat), es va tractar de tancar el model, però 
davant la creixent insatisfacció en les comunitats autònomes (basca i catalana 
principalment), es va obrir un període de reflexió sobre el conjunt del model. 

Una quarta fase que, iniciada amb la proposta basca d'un nou Estatut Polític i la 
reforma de l'Estatut de Catalunya (octubre de 2002), va generalitzar un procés 
de canvi en totes les autonomies donant començament a una nova onada 
d'estatuts en diverses Comunitats Autònomes. 
S’impulsà l’autonomia dels municipis, un traspàs de competències des de la 
Comunitat Autònoma cap els ens locals (Entitat organitzativa que forma una sola 
unitat amb l’agrupació d’un territori). 
 
Aquestes competències es mantenen vigents a dia d’avui i són: 
 
Reglamentària i d’autoorganització.  
Tributària i financera. 
Programació o planificació.  
Expropiació i d‟investigació, delimitació i recuperació d‟ofici de llurs béns.  
Presumpció de legitimitat i l’execució de llurs actes. 
Execució forçosa i sancionadora. 
Revisió d’ofici i llurs actes i acords. 
Prelacions i preferències i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública 
per a crèdits d’aquesta. 
 
L’Estat d’aquesta manera només podia exercir aquelles competències pròpies que 
no fossin possible d’adscriure a l’àmbit local. D’aquesta manera les competències 
es subdividien en: exclusives, compartides, executives i de seguretat pública. 
 

Exclusives:  
 
Reconegudes tant per l’Estatut com per la Constitució, on Catalunya tindria el 
monopoli sobre una matèria determinada. Algun exemple son: Institucions 
d’autogovern, obra pública que passés íntegrament per Catalunya). 
   
Concurrents i compartides:  
 
Concurrents: competències on hi hauria cotitularitat entre la Generalitat i el 
Govern d’Espanya.   
Compartides: no hi hauria cotitularitat, sinó una divisió de les funcions d’una 
matèria, establides tant a la Constitució i a l’Estatut. Algunes d’aquestes 
competències són: planificació de l’activitat econòmica de Catalunya, indústria, 
sanitat, i alguns aspectes de la justícia catalana.  
  
Executives:  
 
Es tractaria de competències compartides entre l’Estat i la Generalitat en 
termes jurídics. L’Estat es guardaria el poder legislatiu, mentre que cediria a 
l’autonomia el poder executiu d’aquestes. Alguns exemples són: poder 
penitenciari, de treball, propietat intel·lectual i salvament marítim. 
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De seguretat pública: 
  
Només certes CCAA gaudirien de la competència d’un cos policial propi. A 
Catalunya, aquesta força la formen els Mossos d‟Esquadra que, tal i com recull 
l’Estatut, tenen la obligació de: protegir tan a autoritats i funcionaris, com béns 
i persones de la societat per vetllar per la seguretat de les mateixes. 

 
En resum, la descentralització implicà, en essència, la diversitat en el disseny de 
les polítiques, la diversitat en la gestió i també la diversitat en els resultats. El 
veritable valor  de la descentralització va ser i és que el govern de cada territori, 
ja sigui comunitat autònoma o municipi, pugui adaptar-se millor a les 
preferències i necessitats dels seus ciutadans. 
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CAPÍTOL 3: 

CONCENTRACIÓ DE 

SERVEIS. MODEL 

D’OFICINA INTEGRAL 

Racionalització i estalvi tant de temps com de diners als ciutadans i a 
l’administració, són els motius que mouen l’operació que està dissenyant el 
Govern des de la direcció general de Patrimoni sota el nom de Concentració de 
serveis.  

L’objectiu d’aquest projecte és la concentració de totes les unitats 
administratives d’unes determinades localitats de la Generalitat de Catalunya en 
un únic edifici en cada localitat. 

Ubicar tots els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya d’una població 
en una nova seu integradora constituirà una operació complexa de posada en 
disposició d’un gran edifici i de trasllat de les unitats administratives. Només amb 
aquesta fita s’assolirà una millora substancial respecte a l’atenció a l’usuari: la 
proximitat i l’accessibilitat. El ciutadà trobarà en un únic lloc, i de forma 
conjuntada, tots els serveis de l’Administració i s’estalviarà recorreguts dispersos 
i diversos entre les diferents oficines administratives que fins ara hi ha per donar 
serveis d’informació sectorial i de registre. 

Tanmateix, el que es vol assolir és que, aprofitant aquest trasllat, es  plantegin 
reptes nous que facin evolucionar el model organitzatiu de l’Administració cap a 
una visió més institucional, caracteritzada per l’optimització. No és només un nou 
espai, on cada departament seguirà funcionant de forma independent i 
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autònoma, el canvi físic, el trasllat, serà una excel·lent oportunitat per re- 
formular el model actual organitzatiu. 

I en darrer lloc l’estalvi i l’aplicació d’economia d’escales, en la factura dels 
lloguers (sempre serà més rentable un de sol), així com abaratiment en la 
contractació centralitzada de serveis bàsics, com l’aigua, la llum i el gas, la 
factura de seguretat (és més fàcil vigilar edificis concentrats que edificis 
dispersos per tota la ciutat), el material d'oficina, el manteniment de l'edifici, els 
recursos humans, la flota de vehicles, la neteja, la tecnologia... Tot això es 
gestionarà d'una forma conjunta, des de la unitat dels Serveis Comuns. 

Els reptes a considerar doncs amb aquesta operació de concentració seran: 

1. Reforçar la imatge i la identificació de la institució en el territori. 
 L’objectiu serà potenciar la presència física i visual de la “marca” 
 Generalitat de Catalunya.  

 A diferència del que passa amb institucions fàcilment identificables per la 
 ciutadania, com són l’Ajuntament, la Subdelegació del Govern, la 
 Diputació, el nom de la  institució, i per tant el seu reconeixement, es 
 dilueix entre les diverses denominacions dels serveis territorials i unitats 
 (agències, organismes autònoms, serveis, oficines...) i la seva ubicació 
 dispersa n’afavoreix les confusions. 

2. Procurar una cultura organitzativa que homogeneïtzi la manera de fer i 
 entendre el servei públic entre les diferents unitats administratives, fent 
 aflorar i reforçant els principis i valors consolidats. 

3. Resoldre ineficiències, optimitzar la gestió dels recursos donant-hi una 
 visió transversal per tal que passin d’un ús individualitzat respecte cada 
 unitat cap a un ús compartit que en permeti l’aplicació d’economies 
 d’escala i, per tant, la seva racionalització. 

En aquest afany de millorar  l’atenció vers el ciutadà per atendre qualsevol tipus 
de demanda presencialment sorgeix el nou model d’oficina integral d’atenció 
ciutadana, amb l'objectiu de portar a terme qualsevol servei i tràmit de la 
Generalitat de Catalunya.  

Per assolir-ho ens caldrà plantejar diferents perspectives d’actuació, entre elles: 

• La configuració de l’espai adequat per acollir l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) en el conjunt de l’edifici institucional. Això s’assolirà reservant un 
espai planta baixa accessible a nivell de carrer, amb màxima visibilitat en 
el conjunt de l’edifici. 
El disseny de l’espai d’atenció i registre, haurà de ser alhora funcional i 
capaç de facilitar els processos de treball tenint en compte que l’òrgan que 
s’hi establirà, l’OAC, serà el nucli de recepció i transmissió de la ingent 
documentació administrativa d’entrada i sortida de tot l’edifici, tot 
afavorint les connotacions més amables de proximitat, transparència i 
accessibilitat envers la ciutadania. 

• La integració i el trasllat en sí en un únic espai de tota l’atenció presencial 
de la Generalitat, generarà un procés de transició de totes les oficines i 
punts d’informació, a una sola oficina amb diferents nivells d’atenció, cosa 
que requerirà un potent treball de comunicació i coordinació. 
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• El canvi organitzatiu, estructural i funcional, en definitiva cultural, derivat 
del traspàs de les competències de registre i informació generalista, 
dependents dels diferents serveis territorials de la Generalitat de 
Catalunya, cap a un únic òrgan competent per a l’atenció, informació i 
registre: l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de qui funcionalment dependrà tot 
el personal informador. 

• La constitució d’un perfil o lloc de treball específic adequat a les 
competències que haurà d’assumir un informador dins l’OAC, donat que 
aquest nou perfil haurà de donar cabuda a una més gran capacitat 
d’atenció i resolució, pel fet que tractarà una informació transversal i 
experta de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. 

 

Però tot això no és un concepte nou. 

L’any 2010 es va posar en marxa la nova seu de la Generalitat a Girona, l’edifici 
de l’Administració de la Generalitat a Girona que s'ubicà a l'antic Hospital Santa 
Caterina. Espai de 22.000 metres quadrats d'oficina, amb més de 900 
treballadors i més d'una cinquantena d'unitats administratives de la Generalitat. 

A la planta baixa hi ha l’OAC l'única oficina integral d’atenció al ciutadà que 
permet fer qualsevol dels 1.500 tràmits del Govern català en un mateix espai. 

És per això que aquest model de Girona, referent a l'Administració catalana, i 
pels seus bons resultats assolits, es preveu estendre a Tortosa on ja han 
començat a construir el nou edifici de la delegació del Govern en un solar del 
carrer Montcada, al casc antic de la ciutat, i a Manresa on s’està rehabilitant 
l’edifici dels antics jutjats, ambdós a una escala més reduïda, i a Barcelona 
també es planteja concentrar els Departaments de la Generalitat en un edifici 
ubicat a l'àrea de Gran Via- L'Hospitalet i un altre a la zona del Fòrum aquests 
però, tot just en fase de localitzar un emplaçament, ja que les dimensions 
d’aquest projecte és d’unes tres vegades el de Girona. 

 

Els trets, en general, que defineixen aquesta oficina integral a Girona són: 

 

• Proximitat.- L’objectiu ha estat concentrar tota l’atenció presencial en un 
espai únic, clarament  identificat, accessible, amable i proper al ciutadà. 

• Simplicitat.- L’objectiu ha estat oferir a la ciutadania una atenció i 
informació de caràcter transversal, de forma que un únic interlocutor 
pugui resoldre múltiples preguntes i informacions d’àmbits diversos.  

• Accessibilitat.- Aquest requisit s’ha assolit amb la decisió de constituir 
una sola i única oficina d’atenció i registre a la ciutadania que incorpora 
tota la informació de serveis i tràmits de la Generalitat de Catalunya. Però 
també amb la millora en l’horari de prestació del servei, que passa a ser 
continuat de dilluns a divendres, i els matins dels dissabtes. 

• Innovació.-  En conjunció amb el treball per a l’atenció multicanal 
desenvolupat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, l’Oficina 
incorpora totes les millores tecnològiques que faciliten la relació amb la 
ciutadania i l’accés als serveis que ofereix l’Administració in situ. 
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• Professionalitat.- Es posa èmfasi i rellevància absoluta en el model 
d’atenció que s’ha requerit per donar cobertura a les necessitats 
informatives i d’atenció dels ciutadans de la nostra institució, i a aquests 
efectes s’ha condicionat un perfil de lloc de treball adequat perquè pugui 
ser proveït per personal expert i format específicament en atenció a la 
ciutadania. 

• Unitat corporativa.- S’ha assolit que el ciutadà identifiqui la Generalitat 
de Catalunya i eviti distorsions informatives provocades per d’altres 
nomenclatures de la nostra Administració que tenen un paper rellevant en 
l’organització interna però subsidiari per a la ciutadania en una primera 
atenció. 

3.1. Els diferents models d’oficina: 
Fins ara el model d’oficina vigent (exceptuant el cas de Girona)  a tot l’estat és el 
tradicional.  

Totes dels diferents edificis; gestionen les oficines, a nivell de subministraments i 
disposició dels elements de treball, i tràmits i atenció al ciutadà... les unitats 
administratives del territori disposen d’estructures de treball que es repeteixen: 
dediquen part del seu temps a gestionar la logística de les instal·lacions 

Són models d’oficines, identificades corporativament pel departament de qui 
depenen o per l’òrgan administratiu que s’hi ubica. 

Aquest sistema ofereix una mancança d’indicadors, a tots nivells, de forma 
homogènia i objectiva per valorar quin és el nivell d’activitat de les unitats 
administratives o dels recursos destinats a fer-hi front (persones ateses, 
trucades rebudes, tràmits realitzats, consums,...). 

Atès que no totes les oficines d’Atenció Ciutadana són equiparables entre elles 
tant per les seves dimensions com pel seu catàleg de serveis o la seva 
dependència, s’han establert criteris per agrupar les oficines en 4 tipus segons el 
nivell d’informació que presten, el nombre de visites que atenen i la seva 
ubicació.  

 

Es defineixen les següents tipologies: 

 

1. Oficines d’Atenció Ciutadana integrada a partir d’ara anomenada OAC 
(el  model ja establert a Girona). 

 Es tracta d’oficines que integren l’atenció generalista amb l’atenció 
 sectorial dels òrgans que tenen en l’edifici on estan ubicades. En aquest 
 sentit l’oficina es constitueix en la unitat prestadora dels serveis 
 d’informació. 

 En aquesta tipologia d’oficina s’informa de temàtiques generalistes, de 
 temàtiques i tràmits d’altres administracions públiques i de tota la 
 informació especialitzada de tràmits dels òrgans territorials als que presta 
 el servei d’atenció. 
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2. Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència- 
 Generalista  

 En aquesta tipologia d’oficina s’informa de temàtiques generalistes i es 
 dona suport a la realització de tramitacions telemàtiques. També es poden 
 gestionar alguns tràmits específics per encàrrec dels departaments. 

3. Oficines sectorials: Oficines de serveis centrals o territorials dels 
 Departaments i organismes.  

 En aquesta tipologia quedarien englobades les oficines de les seus centrals 
 dels Departaments i les dels seus serveis territorials, sempre que disposin 
 d’unitats d’informació (addicionals a l’oficina de registre) organitzades per 
 a realitzar una mitjana d’atencions diàries superior a 20. També es poden 
 incloure en aquest grup les oficines d'informació de les entitats del sector 
 públic que les tinguin i que compleixin aquest requeriment.  

 En aquest cas depenen orgànica i funcionalment del Departament al qual 
 estan vinculades.  

 Quedarien fora de l’abast les oficines dels Departaments que per la 
 naturalesa de la seva activitat, no escau oferir una oficina d’atenció i 
 informació més enllà del registre d’entrada i sortida de documentació. 

4. Oficines sectorials: Oficines perifèriques.  

 En aquesta tipologia quedarien incloses:  

• les oficines de les seus centrals dels Departaments i les dels seus 
serveis  territorials amb una mitjana d’atencions diàries inferior 
a 20. També es  poden incloure en aquest grup les oficines 
d'informació de les entitats del  sector públic que les tinguin i que 
compleixin aquest requeriment.  

• les oficines més descentralitzades per barris i municipis del territori i 
generalment donen informació i gestionen tràmits del Departament 
del  que depenen.  

 En tots els casos depenen orgànica i funcionalment del Departament al 
 qual estan vinculades. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguit  i de manera resumida presentem taula amb les característiques que 
diferencien les quatre tipologies d’oficina actualment vigents.  

OAC 
Integrada 

OAC 
Generalista 

OAC 
Sectorial 
Central 

 

OAC 
Sectorial 
Perifèrica 
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Taula 1 . Característiques físiques, infraestructura tecnològica, identificació i 
senyalització i recursos humans de les oficines. 
 

 

Integrada Generalista Central Perifèrica 

Dimensions Grans superfícies Reduïdes Amples Reduïdes 

Distribució 

Zones fàcilment identificables 

i separades 

No diferenciació per zones i sense 

zona d'espera 

Diferenciació de zones clara: 

informació-tràmits, registre, 

espera… 

No es diferencien els diferents 

espais 

Gestor de cues 

Sí, gestionat per dues 

persones No en disposen 

Habitualment sí, gestionat per 

una persona 

No, habitualment dispensador 

de nº no informatitzat 

Banys Sí En general no No sempre No 

Accés 

Sense barreres 

arquitectòniques No tenen accés garantit 

Accessos preparats però no 

sempre ben senyalitzats 

No sempre s'hi pot garantir un 

bon accés 

Mobiliari 

Taulells (zona ràpida) i taules 

i cadires (atenció més 

complexa) 

O be hi ha taulells o taules i 

cadires. No sempre hi ha atenció 

personalitzada 

Taulell i taules i cadires encara 

que amb poca confidencialitat 

Disposen d'un petit nombre de 

taules i cadires 

Punts d'atenció 

Nº de punts d'atenció superior 

al nombre de persones que hi 

treballen (Cita prèvia, 

registre, BackOffice) 

Tant nº de punts com 

treballadors, no hi ha BackOffice 

Nº de punts superior al nombre 

de treballadors per combinar 

BackOffice, atenció 

personalitzada 

Tant nº de punts com 

treballadors, no es diferencien 

punts d'atenció i de registre 

Hardware per 

punt 

Ordinador, escàner, 

impressora, registre lector 

tarjeta digital Ordinador Ordinador Ordinador 

Hardware per 

oficina 

Fotocopiadora i escàner d'us 

intern 

Fotocopiadora i escàner d'us 

intern 

Fotocopiadora i escàner d'us 

intern 

Fotocopiadora i escàner d'us 

intern 

Hardware públic Fotocopiadora (monedes No en disposen Fotocopiadora (monedes) No en disposen 

Zona autoservei Amb terminals No sempre No en disposen No en disposen 

Senyalització 

segons Programa 

d'Identificació 

Visual (PIV) 

Oficina identificable des de 

l'exterior.  

No disposa de plaques 

identificatives d'horari. Zones 

senyalitzades. 

No sempre es garantida la seva 

identificació des de l'exterior.            

No sempre hi ha plaques 

d'horaris.   

 No hi ha diferenciació de zones. 

Per la seva ubicació es 

garanteix la identificació des de 

l'exterior.  

No es compleixen tots els 

criteris descrit al PIV.        

Zones identificades però no 

senyalitzades. 

Per la varietat d'ubicacions no 

s'assegura la seva identificació, 

tot i així tenen plaques 

identificatives i dels horaris.        

 Zones no identificades ni 

senyalitzades. 

Panells i pantalles Cumpleixen PIV Normalment n'hi ha Ús generalitzat No compleixen amb el PIV 

Elements de 

seguretat 

Els disposa garantint 

compliment de la normativa 

Els disposa però no es garanteix 

el compliment de la normativa 

referent a l'actualització de dades 

i senyalització 

Totes les oficines disposen dels 

elements de seguretat 

(extintors, planells, llums 

d’emergència)necessaris en 

cada cas 

Totes les oficines disposen dels 

elements de seguretat 

(extintors, planells, llums 

d’emergència) necessaris en 

cada cas, tot i que no es 

garanteix el compliment de la 

normativa 

Recursos humans 

Disposa d'un equip directiu i 

de tècnics de suport. 

Dotació important de 

persones distribuïdes en 

equips especialitzats en 

diferents temàtiques, encara 

que polivalents per cobrir els 

diferents punts d'atenció al 

client.           

També hi ha un grup per 

atencions ràpides en taulell.         

S'estableixen torns rotatoris 

per cobrir BackOffice, gestor 

de cues... 

Normalment format per tres 

persones, polivalents amb alt 

nivell de coneixements però amb 

limitacions tècniques per donar 

informació i fer tràmits.   Les 

oficines obren els dissabtes 

Hi ha un cap d'oficina i un 

suport de tècnics.       Personal 

dividit en equips especialistes 

en temàtiques, polivalents per 

registre i informació, encara 

que cada persona disposa de la 

seva àrea d’expertesa.   

Es disposa el personal per 

cobrir gestor de cues, front 

office (registre i atenció) 

BackOffice (que sempre pot 

donar suport en puntes de 

càrrega) 

La Direcció de la oficina en cas 

que n'hi hagi és un punt més 

d'atenció al ciutadà.       No 

existeixen equips diferenciats, 

tot i que s'hi faci atenció i 

registre.     Persones amb un 

alt grau d'especialització en 

certes temàtiques i a la vegada 

amb molta polivalència.  

Absències difícils de cobrir per 

les capacitats que calen 

            

           Autor de la taula: Elaboració pròpia  
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CAPÍTOL 4:  

PARÀMETRES 

FONAMENTALS DE 

L’OAC 

 

L’OAC trencarà amb les divisions departamentals en l’atenció ciutadana. El nucli 
de relació serà la necessitat de veure atès el ciutadà en la seva demanda 
d’informació, i no tant les connotacions vinculades a la identitat del departament 
proveïdor del servei. L’OAC voldrà respondre amb sensibilitat i sintonia als 
ciutadans, prestant els serveis d’acord amb les necessitats i expectatives de 
l’usuari. 

Les característiques en la prestació del serveis seran: 

• Espai únic.- S’integrarà en un únic espai tota l'atenció presencial de la 
Generalitat de Catalunya. Una oficina oberta, amb  vocació de servei 
envers el ciutadà i  focalitzada en l’atenció,  la informació i la tramitació 
integrada. S’ubicarà en un espai públic, acollidor, cèntric i conegut pels 
ciutadans.  

• Atenció multiservei.- S’elaborarà un catàleg de serveis i tràmits de tots 
els departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
catàleg es coordinarà i contrastarà amb els tràmits que s’ofereixen a 
l’OVT, oficina virtual de tràmits del web Gencat. 

• Multicanalitat.- S’incorporaran les millores tecnològiques que facilitin la 
relació amb  la ciutadania i l’accés als serveis que ofereix l’Administració. 
De forma que s’assegurarà la integració en el nou edifici dels diversos 
canals de comunicació amb el ciutadà (telemàtic, telefònic i presencial), 
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amb l’atenció en l’espai de la nova OAC o la derivació cap al 012 des de la 
centraleta de l’edifici. 

• Personal polivalent i professionalitzat.- S’assolirà una estructura de 
llocs de treball proveïda per funcionaris polivalents, autosuficients, amb un 
ampli i profund coneixement de les administracions públiques del nostre 
país i més concretament de l’Administració de la Generalitat, amb actitud 
pro- activa i vocació de servei públic. 

• Expertesa.- L’OAC com a òrgan expert en els procediments de la 
Generalitat, incorporarà la transparència cap al ciutadà i la simplificació 
dels procediments i dels tràmits que realitzarà. I això, mantenint la 
seguretat i l’eficàcia, les necessitats i requisits establerts pels òrgans 
tècnics de la Generalitat. 

 

Els paràmetres fonamentals que caldrà tenir en compte seran: 

- Gestió de la demanda.  

- Prestació dels serveis. 

- Recursos materials. 

- Multicanalitat. 

- Prevenció i seguretat. 

- Recursos humans. 

 

4.1. Paràmetres fonamentals   
En aquest apartat es tractaran el paràmetres fonamentals de l’OAC i es 
desenvoluparan en especial la gestió de la demanda i la prestació del servei.  

4.1.1. Gestió de la demanda  
Per poder gestionar la demanda caldrà un anàlisi  o previsió de la mateixa, i 
aquesta la farem sota dos punts de vista el quantitatiu- temporal i el qualitatiu. 

 

• Anàlisi quantitatiu- temporal: 

Per gestionar la demanda des d’aquest punt de visat quantitatiu-temporal 
partirem d’uns valors mitjans de quantitat de tràmits a fer i distribució de 
temps. 

Així tindrem un volum de cada tràmit que es farà, i el temps unitari de 
cada tràmit. Amb aquestes dades podrem fer una primera estimació de 
càrrega de treball que haurà de resoldre l’OAC.  

Però aquesta primera estimació és optimista perquè no són valors reals, la 
demanda en realitat és oscil·lant. Haurem de preveure en el temps una 
estacionalitat, es a dir, hi haurà possibilitat dins l’any d’unes èpoques de 
major demanda i d’altres més baixa, i fins i tot haurem de preveure que 
en qualsevol moment se’ns podran donar puntes i valls (pics d’un gran 
augment de demanda i d’altres de disminució rotunda). 
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La demanda al llarg de l’any. 
Ens trobarem que segons l’estació hi 
haurà un augment o una disminució 
de públic (demanda). Els mesos que 
coincidiran en períodes de vacances , 
agost i setembre, seran els mesos 
que tindran la necessitat d’atenció 
presencial més baixa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Segons la franja horària. 
També podrem comprovar que 
al llarg del dia la presència de 
públic no serà constant, es a dir 
hi haurà hores punta i hores 
vall. Malgrat l’horari d’atenció 
de l’OAC  serà de 9h a 17h de 
manera continuada, els 
ciutadans s’adreçaran a l’OAC  
de manera molt majoritària al 
matí.  
 
 
 
 
 
 
 
En una altre ordre de particularitats caldrà tenir en compte: 
 

• Les campanyes  

En algun moment de l’any es podrà donar d’alta un nou punt d’atenció per 
tractar una campanya determinada que comportarà un augment de públic en 
un període de temps curt i per fer un tràmit concret. 

• Situacions extraordinàries per motius catastròfics o d’emergència. Com per 
exemple en el telèfon 112. 

En tot cas caldrà ser conscients de la necessitat de tenir previstos els 
mecanismes per fer front a aquesta variació de demanda. De vegades consistirà 
en un augment de plantilla, d’altres en un augment de recursos , i fins i tot de 
vegades serà necessari buscar un espai, o una transferència de càrregues a 
d’altres entitats, etc. 

Figura 3  Gràfica volum atenció 
ciutadana segons hores 

Figura 2  Gràfica d’atenció 
ciutadana mensual 

Font: Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge 
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• Anàlisi qualitatiu: 

Aquest haurà de contemplar diversos aspectes o tipologies de ciutadans 
que s’atendrà. Segons mostres recollides en estudis realitzats a l’OAC de 
Girona ens trobarem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4: Perfil usuaris OAC Girona 2011 

 
 
Dins aquests aspectes contemplats però, hi haurà un gran nombre de 
paràmetres a valorar que no deixen de ser atributs o característiques del ciutadà 
que accedirà a l’OAC i que incrementarà la càrrega de treball. 

 
Caldrà parlar doncs de:    

 
• Limitacions 
• Cultura 
• Nivell cultural 

   
- Limitacions: Englobarem dins aquest terme tota la casuística  de malalties 
físiques i psíquiques així com l’efecte de l’edat.  
Podrem trobar ciutadans amb sordesa, ceguera, dificultat per a la mobilitat, 
malaltia de tipus mental,etc. 
Tot això implicarà conseqüentment tenir a disposició una infraestructura a nivell 
material (barreres arquitectòniques), a nivell personal (domini del llenguatge 
dels sordmuts). 
En quant a l’edat caldrà preveure que no és el mateix atendre una persona gran 
amb dificultats de mobilitat i possiblement de rapidesa mental amb una persona 
jove o de mitjana edat; a la vegada que també caldrà preveure que hi haurà 
ciutadà al que (per poca edat) li mancarà expertesa i coneixement dels tràmits. 
 

- Cultures: Sovint, el món es divideix en regions segons les diferents zones 
d'influència de les diferents cultures, atenent a la geografia, els costums, la 
religió o la política, entre d'altres. Amb l'existència de la Unió Europea i la forta 
presència d'immigració extracomunitària procedent de països no europeus, 
s'haurà de replantejar el fenomen de la integració, de manera que es contempli 

Els usuaris de l’OAC 
seran tan dones com 
homes, en una relació  
de 1:1. 

Els usuaris seran els que 
es trobaran a la franja 
d’edat entre 41 i 65 anys 
seguit dels de 26 a 40. 

 

Majoritàriament els 
usuaris seran de 
nacionalitat 
espanyola.  

 

Més de la meitat de les 
persones usuàries no 
seran de la pròpia 
ciutat. 

 

Autor de la taula: Elaboració pròpia 
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també des de l'angle dels immigrants i s'abordi a partir d'un nou context 
diversificat. Ens trobarem amb diferències culturals, d’idiomes, de costums, de 
religió, de legislació. Caldrà un equilibri entre el respecte a les lleis i normes de 
convivència en els àmbits econòmic, social, cultural i polític de la societat 
receptora per part dels immigrants i l'exercici dels drets privats, com ara les 
pràctiques religioses i culturals, pròpies de la societat d'origen, sempre i quan 
aquests no traspassin els límits de tolerància de la societat d'acollida. 

 

-El nivell cultural comportarà per part del personal saber adaptar i transmetre 
la informació general als diferents ciutadans, segons les seves limitacions de 
formació, coneixements, comportament. 

4.1.2. Prestació del servei 
Considerarem la prestació del servei com la interacció entre el ciutadà, el 
personal – operador que donarà  l’assistència i els recursos materials que es 
faran servir.  

L’atenció del ciutadà o la ciutadana des que arribi a l’OAC fins que en surti 
passarà per les fases següents. 

 

1. Recepció: 

 -Des del taulell del gestor de cues. 

Quan el ciutadà o la ciutadana arribi a l’OAC, s’adreçarà en primera 
instància al gestor de cues, i farà la seva petició. El personal informador li 
entregarà un tiquet i li indicarà a quina zona de l’OAC l’atendran en funció 
del que hagi demanat. A banda del tiquet normal, caldrà destacar dos 
tipus de tiquets més: 

• Tiquet de cita prèvia: el tiquet de cita prèvia tindrà les lletres “CP” 
davant el número. En aquest cas, el número del tiquet s’anirà movent a 
la cua de manera que sigui atès en l’hora en què tenia concertada la 
cita, sense esperes. 

• Tiquet de multi tràmit: quan una persona haurà de ser atesa en més 
d’un punt d’atenció des del gestor de cues se li donarà un tiquet multi 
tràmit. En aquest tiquet hi haurà el nom del punt d’atenció on serà atès 
primer i el número que li correspon, i el nom del següent punt d’atenció 
serà atès, sense número. Quan acabi de ser atès al primer punt 
d’atenció els mateixos informadors que l’han atès li anotaran al tiquet 
el número que té en el següent punt d’atenció (un número que sempre 
comença per R). 
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Figura 5: Diagrama del procés d’atenció presencial 

 

 

 

 

-Des de l’auto dispensador de tiquets 

En els casos en què el ciutadà o la ciutadana conegui quin tràmit ha de fer  i on 
s’ha d’adreçar (habitualment professionals), podrà agafar el tiquet de l’autoservei 
que es trobarà al costat del gestor de cues. 

Des de recepció, ja sigui per gestor de cues o per l’auto dispensador, el client 
serà dirigit a: 

a. Registre 

 Si els ciutadans volen presentar documentació al registre   
 administratiu, i porten fins a cinc documents, seran adreçats a   
 la cua de Registre ràpid, en què la mitjana de temps d’espera   
 estarà fixada en un màxim de cinc minuts. 

Font: Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge 
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b. Recollida 

 Si vénen a recollir alguna documentació seran adreçats a la   
 cua de Recollida, amb la mateixa mitjana de temps d’espera. 

c. Punts d’atenció d’informació i tramitació 

Si vénen per algun tràmit, seran adreçats a la cua corresponent segons la 
temàtica del tràmit. 

 Les cues per a tràmits tindran una mitjana de temps d’espera   
 de deu minuts perquè l’atenció que s’hi durà a terme serà   
 més complexa que a les cues de Registre o Recollida i per   
 tant el temps d’atenció podrà ésser llarg. Però si el ciutadà ha   
 demanat cita prèvia per dur a terme qualsevol dels tràmits, la   
 mitjana de temps d’espera es reduirà a la meitat. 

d. Atenció en llengua de signes 

 Cal esmentar que hi haurà una cua que atendrà dues hores a   
 la setmana en llengua de signes per a persones amb   
 discapacitat  auditiva. L’atenció, si és convenient, es farà amb   
 el suport d’una persona informadora de l’OAC. 

e. Campanyes 

 En algun moment de l’any es podrà donar d’alta un nou punt   
 d’atenció per tractar una campanya determinada que    
 comporti un augment de públic en un període de temps curt i   
 per fer un tràmit concret. 

2. Zona d’espera 

 Els ciutadans esperaran en les zones habilitades per a aquesta finalitat. 
 Aquí hi trobaran pantalles informatives de torn, i pantalles en què 
 s’emetran vídeos promocionals de la tasca duta a terme per la 
 Generalitat. També hi haurà mobles amb fullets informatius de difusió de 
 l’activitat governamental. 

3. Indicació de taula 

 El ciutadà serà avisat per un senyal acústic i per pantalles que serà el seu 
 torn i a quina taula serà atès. Un cop assegut, la persona informadora 
 iniciarà el servei seguint les pautes formals descrites al Manual d’estil de 
 l’atenció presencial a les oficines d’atenció ciutadana. 

4. Atenció 

 L’informador- tramitador, a partir de la demanda del ciutadà o la 
 ciutadana, actuarà de la manera següent: 

 

• Si es tracta d’una presentació de documents al registre administratiu, 
farà l’anotació de la documentació al programa corporatiu de registre 
s@rcat. 
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• Si es tracta d’un tràmit, cercarà els passos que ha de seguir a l’eina 
corporativa Espai Restringit OAC, a altres eines corporatives, o 
utilitzarà el “Full d’atenció diferida”. 

• Si el ciutadà ve a recollir alguna documentació, la persona informadora 
cercarà a l’Espai restringit les instruccions a seguir en aquella petició 
concreta i entrega al ciutadà la documentació. 

• Si el tràmit inclou una taxa que genera una carta de pagament, la 
persona informadora podrà cobrar la taxa mitjançant targeta de crèdit 
accedint al portal de La Caixa. D’aquesta manera s’evitarà que la 
ciutadania s’hagi de desplaçar fora de l’OAC per finalitzar el tràmit. 

• A més, tot el personal informador de l’OAC estarà habilitat per fer 
tramitació assistida, és a dir, per identificar i autenticar els ciutadans 
que no disposin de mecanismes d’identificació i autenticació electrònica 
en relació amb els tràmits electrònics de la Generalitat. Això significarà 
que un ciutadà es podrà adreçar a l’OAC i el personal informador li 
realitzarà el tràmit en nom seu perquè no disposa de certificat digital. 
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Figura 6:  Recorreguts possibles del ciutadà des que arriba a l’OAC fins que en surt. 

1rN - L’atenció 
generalista de primer 
nivell serà atesa per 
informadors/tramitadors de 
l’OAC, amb dependència 
orgànica i funcional de la 
mateixa Oficina i, per tant, 
de la Gerència de Serveis 
Comuns. 
L’atenció generalista es 
distribuirà en les següents 
cues: 
· Informació i tràmits 
· Registre ràpid 
· Lliurament de       
  documentació 
· Atenció en llengua de  
  signes 
 
2nN- L’atenció 
especialitzada de segon 
nivell  serà atesa per 
personal propi de cada 
servei territorial i coordinada 
per l’OAC. 
 
3rN - L’atenció 
especialitzada de tercer 
nivell, que requerirà amplis 
coneixements tècnics, serà 
atesa per experts i serveis 
tècnics dels departaments, 
amb visita concertada. 

 

Cua 1.1: Quan el 
ciutadà arribarà a l’OAC, 
s’adreçarà en primera 
instància al gestor de 
cues, i farà la seva 
petició. El personal 
informador li entregarà 
un tiquet i li indicarà a 
quina zona de l’OAC 
l’atendran en funció del 
que hagi demanat. 
 
Cua 1.2: serà un nou 
punt d’atenció per 
tractar una campanya 
determinada que 
comporta un augment 
de públic en un període 
de temps curt i per fer 
un tràmit concret. 
 
Cua 1.3: el tiquet de 
cita prèvia tindrà les 
lletres “CP” davant el 
número. En aquest cas, 
el número del tiquet 
s’anirà movent a la cua 
de manera que sigui 
atès en l’hora en què 
tenia concertada la cita.  
 
Cua 1.4: En els casos 
en què el ciutadà 
conegui quin tràmit ha 
de fer i on s’ha 
d’adreçar (habitualment 
professionals), podrà 
agafar el tiquet de 
l’autoservei. 

Autor de la figura: Elaboració pròpia 
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4.1.3. Recursos materials 
Com ja he comentat en l’apartat anterior per a la prestació del servei  per poder 
realitzar una bona atenció al ciutadà serà necessari tot un seguit de recursos i 
equipaments que a continuació especificaré. 
 

Dins de la dinàmica de millora contínua i del procés d’evolució del model 
d’atenció al ciutadà, es necessitarà una evolució cap a un entorn que integri 
els sistemes d’informació i la plataforma tecnològica amb una orientació molt 
clara d’adaptació als processos d’atenció al ciutadà.  
Per tal d’avançar en aquesta línia, el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, a través del seu Coordinador per a l’edifici de la 
Generalitat, promourà totes les accions i projectes necessaris per tal que els 
recursos i els sistemes d’informació que s’utilitzin des de l’OAC estiguin als 
nivells tecnològics adequats per minimitzar els incidents i complexitats 
operatives que se’n derivin. Disposarem de les següents aplicacions 
informàtiques  

• Registre únic d’entrada i sortida: 

Amb l’OAC es crearà un registre únic amb una nova denominació d’oficina 
 Generalitat de Catalunya que donarà servei a totes les unitats dels   
diferents departaments tant d’entrada com de sortida. 

El s@rcat serà l’aplicació corporativa del registre d’entrada i sortida de 
 documents de l’edifici. Des de l’OAC es farà el registre de sol·licituds, 
 escrits i comunicacions i es compulsaran els  documents que els 
 acompanyen segons les indicacions i requisits dels tràmits. També es 
 registraran, d’acord amb el conveni de col·laboració, aquells escrits que 
aniran dirigits a d’altres administracions. 

• Cita prèvia  

 L’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat  disposarà d’un sistema de 
 cita prèvia per a diversos temes. L’objectiu de la cita prèvia serà reduir al 
 màxim possible els temps d’espera a l’hora de realitzar els tràmits. 

 S’implantarà la gestió de la cita prèvia en l’atenció mitjançant l’eina de la 
 Oficina Virtual de Tràmits o als mateixos informadors de l’OAC, a través 
 d’una aplicació de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió 
 connectada a l’OVT i a  través telèfon 012. 

• Gestió de cues  

 Tota l’atenció presencial estarà coordinada amb un sistema de gestió de 
 cues. En aquest punt es tindrà tota la informació que cal saber per atendre 
 en el taulell  l’entrada a l’OAC, per distribuir els ciutadans al punt d’atenció 
 que els pertoca segons el tràmit que vinguin a fer o derivar-los a altres 
 administracions. També inclourà instruccions sobre com posar les cues a 
 zero, horaris dels punts d’atenció especialitzada i telèfons i adreces d’altres 
 administracions i entitats de Manresa. 
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• La signatura digital: l’IdCAT 

 L’IdCAT és un identificador digital que garantirà la identitat de les 
 persones a Internet. 

Permetrà operar amb diferents administracions i assegurarà la integritat i  
la confidencialitat de les dades que s’envien, ja que estarà emès per 
CATCert, Agència Catalana de Certificació. 

 L'Oficina d’Atenció Ciutadana serà una Entitat de Registre Col·laboradora 
 de CATCert i, per tant, podrà generar certificats digitals IdCAT. Tot el 
 personal de l’OAC estarà format per poder emetre l’IdCAT  

• Autoservei  

 L’OAC disposarà d’ordinadors connectats a la xarxa per fer consultes, 
 tramitacions de l’Administració de la Generalitat i d’altres 
 administracions. 

• Bústia 

 Caldrà disposar d’una bústia de queixes i suggeriments. L’OAC recollirà i 
 donarà resposta a totes les queixes i suggeriments que faci el ciutadà amb 
 l’objectiu de conèixer quins seran els punts febles de l’Oficina, esmenar els 
 procediments que generin queixes i millorar l’atenció que es donarà. 

• Atenció a col·lectius específics  

 Amb la voluntat de facilitar l’accés a la informació a tots els ciutadans, 
 existirà un servei, de unes hores setmanals, d’atenció a les persones 
 sordes amb un intèrpret que estarà present a l’Oficina.  

 
El disseny de l’Oficina estarà pensat per afavorir el contacte interpersonal 
sense obstacles físics, agilitar la gestió d’accessos i cues i facilitar la circulació 
i orientació mitjançant panells informatius dinàmics així com una senyalització 
eficient i entenedora. 
La plataforma tecnològica (estació de treball, impressores, perifèrics, etc.) 
que en l’actualitat s’utilitza s’haurà d’adaptar a la diversitat d’aplicacions a la 
que s’haurà de sotmetre. Per tant caldrà tenir en compte:  
 
• L’espai  

La ubicació serà fàcilment localitzable i identificable des de l’exterior de 
l’edifici. A poder ser haurà d’estar situada a peu de carrer. 

L’atenció presencial es concentrarà en un únic espai, on s’atendran els 
serveis i tràmits relacionats, corresponents als serveis territorials i 
organismes de la Generalitat. Disposarà d’espai per poder diferenciar   
dues zones, la zona d’atenció-registre i la zona d’espera per ser atesos. 
Les zones d’atenció i registre hauran d’estar identificades i senyalitzades.  

El disseny de l’Oficina estarà pensat per afavorir el contacte interpersonal 
sense obstacles físics, agilitar la gestió d’accessos i cues i facilitar la 
circulació i orientació mitjançant panells informatius dinàmics així com una 
senyalització eficient i entenedora.  

Aquesta oficina haurà d’estar dimensionada per complir els temps d’espera 
raonables i establerts a les Cartes de Serveis. 
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Les taules hauran d’estar identificades amb el número corresponent.  

Cada punt d’atenció haurà de disposar d’una taula i dues cadires pels 
 usuaris.   

A la zona d’espera haurà d’existir cadires suficients per poder esperar  ser 
atesos. És aconsellable una quantitat mínima de dues cadires a la zona 
d’espera per cada punt d’atenció existent. A la zona d’espera s’haurà de 
poder ubicar el punt d’autoservei .  

En el punt d’autoservei hi haurà d’haver espai suficient a la taula per poder 
fer servir el teclat i una cadira per poder fer les gestions sense majors 
problemes. Aquest espai haurà de ser adaptat per a minusvàlids i estar 
proper a la zona on es dona la informació per si cal suport.  

La zona d’atenció haurà de disposar d’una ubicació perfectament adaptada 
i senyalitzada per poder realitzar atencions a ciutadans amb minusvalies 
però no cal que sigui d’ús exclusiu. 

• BackOffice 

 S’haurà de disposar en un espai diferent a l’atenció, on ubicar el 
 BackOffice  del registre. El registre intern serà la funcionalitat que 
 complementarà el  registre oficial d’entrada i sortida i que tindrà com a 
 objectiu el control de tota la documentació que circularà pel conjunt 
 d’unitats adscrites a una  mateixa oficina de registre i entre les quals no 
 escau registrar oficialment entrada i sortida. 

• Sales de reunions 

 Caldrà preveure sales de reunions per tramitacions que requereixin   
 privacitat o un gran nombre de persones interessades. 

• Emmagatzematge 

 No hauran d’existir ni guixetes ni armaris d’ús intern amb documents a 
 l’abast dels ciutadans.  

 Caldrà disposar d’armaris per recollir la documentació que s’anirà recollint 
 dels diferents punts d’informació o en el seu defecte un moble petit a nivell 
 de cada punt, protegit del públic, que permeti emmagatzemar aquesta 
 documentació. 

 

D’altres recursos d’interès seran: 

 

• Expositors i panells 

 Caldrà disposar d’expositor, aquest haurà d’estar al costat dels panells 
 informatius, haurà de contenir informació i aquesta haurà d’estar 
 actualitzada. 

Els panells d’informació hauran d’estar perfectament definits com a tal. 
 Aquests espais hauran de contenir tota la informació a comunicar, 
 garantint que contenen els documents sotmesos a informació pública però 
 constantment actualitzats i a poder ser protegits. La Informació s’haurà de 
 dividir en les següents seccions: d’Exposició Pública, Informació Puntual de 
campanyes, Instruccions d’ordre de la oficina. 
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• Lavabos 

 Tot i no ser obligatori legalment, es recomana posar a disposició de la 
 ciutadania, un bany d’ús públic adaptat per a persones amb minusvàlues.   

4.1.4.  Multicanalitat 
La documentació que arribarà a l’edifici de la Generalitat entrarà per tres     
grans vies: 

 
• Per valisa i correu postal 

 La documentació que arriba per valisa i correu entra a l’edifici a través de 
 Consergeria. Des d’allà, els subalterns la porten a la zona interna on el 
 personal informador du a terme el registre de documents. Aquí la 
 col·loquen en un caseller classificada segons la destinació (el servei 
 territorial). 

• Per missatger 

 Les empreses de missatgeria que han d’entregar documentació per 
 registrar accedeixen a la zona de registre a través de Consergeria. 

 Si el missatger necessita còpia de la documentació registrada, el personal 
 subaltern li permet l’accés a la zona interna del backoffice. Per aquest 
 motiu, sempre hi ha una persona informadora a la zona on es fa el registre 
 d’entrada. 

 Les persones informadores revisen els sobres de tot el que arriba per 
 valisa, correu postal o missatger i obren aquells que van destinats a 
 qualsevol  organisme de la Generalitat. Un cop el sobre obert, 
 comproven si la documentació que conté s’ha de donar d’alta al registre 
 administratiu o no. 

 Si no s’ha d’anotar al registre, es posa el segell de l’OAC amb data al sobre 
 (perquè quedi constància del dia que ha arribat i del fet que s’ha revisat i 
 no cal registrar els documents que conté) i es deixa als prestatges 
 habilitats per a aquella documentació que ja es pot distribuir als serveis 
 territorials. 

 Si la documentació s’ha d’anotar al registre, es dóna d’alta al programa 
 corporatiu de registre s@rcat i es desa classificada per departaments fins 
 al moment de puntejar. 

• Presencialment 

 La documentació per als diversos òrgans de la Generalitat també pot 
 arribar presencialment. D’acord amb l’article 38 de la Llei 30/1992, l’OAC, 
 com a oficina de registre de la Generalitat de Catalunya, ha d’acceptar els 
 escrits adreçats a qualsevol administració que li presenti la ciutadania. Per 
 tant, presencialment no només poden entrar escrits adreçats a la 
 Generalitat, sinó també a altres administracions. 

 La documentació que entrarà pel punt d’atenció de registre, que pot ser 
 per a qualsevol administració, es desarà al mateix lloc que la que arribarà 
 per correu o valisa, classificada per departaments, fins a l’hora de 
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 puntejar. Tota aquesta documentació que es presentarà al registre 
 s’enviarà al seu destinatari dins el termini màxim de 48 hores, segons 
 indica l’article 5.3  del Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre 
 d’entrada i sortida  de documents de l’Administració de la Generalitat de 
 Catalunya. 

 D’altra banda, cada punt d’atenció desarà la documentació que haurà 
 entrat al seu punt d’atenció. 

• Registre electrònic 

 Els ciutadans també podran, a través de tramits.gencat.cat, enviar a 
 l’Administració de la Generalitat escrits, sol·licituds o peticions sobre 
 qualsevol assumpte per via telemàtica (tràmit “Petició genèrica”). Quan un 
 servei territorial ubicat a la mateixa localitat és el destinatari d’un    
 d’aquests escrits,  l’OAC el recepcionarà mitjançant el programa 
 corporatiu  s@rcat i el farà arribar, juntament amb els annexos si 
 s’escau, al servei  territorial a través  de correu electrònic, especificant la 
 rellevància de comprovar, en el termini màxim de tres dies, si la sol·licitud 
 en qüestió és de la seva competència. 

4.1.5. Prevenció i Seguretat 
La finalitat de la Prevenció és, per una banda, minimitzar les possibilitats de que 
un risc es faci realitat i per una altra banda, si s’ha fet realitat, és a dir, en cas 
d’emergència, definir les accions per garantir la seguretat de les persones.  

El Decret 82/2010, de 29 de juny, és la normativa per la qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. La normativa vigent ens obliga doncs a tenir una 
planificació de les actuacions en cas d’emergència, el Pla d’Autoprotecció serà el 
recull ordenat de tots aquests plantejaments. 

L’anàlisi dels riscos ens portarà a trobar les respostes adients per cada situació. 
En aquesta tasca, trobarem dos grups de factors determinants: els aspectes 
tècnics i els aspectes humans. Els aspectes tècnics seran el coneixement físic del 
centre: la seva distribució i les seves instal·lacions i el coneixement de les 
activitats que s’hi desenvoluparan. Els aspectes humans seran tots aquells 
factors relacionats amb els ocupants de l’edifici. 

Quan analitzem els aspectes físics d’un centre administratiu, ens trobem amb 
diferents activitats i usos, per exemple: - Vestíbuls d’entrada - Sales polivalents - 
Despatxos - Arxius - ... Totes elles tenen característiques especials i per tant, 
aquesta varietat d’activitats suposa una varietat de riscos específics que s’hauran 
de tenir en compte alhora d’establir les mesures d’autoprotecció i d’emergència. 

En un centre administratiu de titularitat municipal podem trobar bàsicament dues 
tipologies d’ocupació: el personal que hi treballa i el personal que és visitant 
esporàdic. La proporció entre ambdós tipologies variarà segons el centre. S’haurà 
de tenir en compte que el personal visitant no coneix les instal·lacions. En 
general, es pot afirmar que en casos d’emergència, en aquest tipus de centre 
l’evacuació és el primer objectiu a assolir. 

El Decret 82/2010 determina que el Pla d’Autoprotecció s’ha de composar de 4 
Documents i 4 Annexes i estableix un contingut i un índex específic i detallat per 
cadascun d’ells.  
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Document nº1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del 
risc. 
Document nº2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció. 
Document nº3: Manual d’actuació. 
Document nº4: Implantació, Manteniment i Actualització. 
Annex I: Directori de comunicacions. 
Annex II: Formularis per a la gestió de les emergències. 
Annex III: Plànols. Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del 
Pla. 
Annex IV: Fitxes d’Actuació. 
 
En funció del tipus d’establiment hi haurà diferents sistemes de seguretat que es 
podran aplicar a l’interior, al perímetre i als accessos. Caldrà fer un estudi per 
decidir quines mesures s’hauran d’establir i delimitar l’àrea de seguretat que es 
vol protegir, identificant els punts febles. També s’hauran d’eliminar accessos 
secundaris. Les mesures de prevenció contribuiran a millorar de forma notable la 
seguretat de l’establiment i a facilitar, en cas que sigui necessari, les tasques 
posteriors d’investigació de possibles delictes. Dins de l’establiment, cal delimitar 
clarament les zones on el públic té lliure accés i les zones privades, on està 
restringit el pas de persones alienes a l’establiment. L’ús evident i habitual de 
mesures de seguretat desmotivaran el possible perill i faran que aquest s’ho 
repensi abans de cometre el delicte. S’ha de tenir en compte que la instal·lació 
del sistema de seguretat no és suficient. Caldrà que els tècnics de l’empresa de 
seguretat, en facin comprovacions periòdiques i un manteniment i revisió adients 
dels components que en garantiran un bon funcionament. 
  
Per la instal·lació de mesures de seguretat caldrà tenir en compte els següents 
conceptes: 
 
• Un equip tècnic en seguretat farà un projecte d’instal·lació adaptat a les 
necessitats i característiques de l’ establiment. 
• La senyalització adient, als accessos i a l’interior de l’establiment, a través 
dels rètols oportuns, de l’existència de mesures de seguretat instal·lades i 
d’un sistema d’enregistrament d’imatges (si se’n disposa). 
• La instal·lació d’un sistema d’alarma sonora adequat a l’establiment i connectat 
a una central receptora d’alarmes amb una línia telefònica protegida, no visible i 
separada de la resta de línies. 
• La instal·lació d’un sistema de videovigilància amb càmeres visibles 
(dissuasives) o camuflades, amb enregistrament d’imatges, proporcional a 
l’establiment i que cal mantenir un període prudencial de temps.  
Cal remarcar que: 
• Les càmeres hauran d’enfocar l’accés de l’establiment. 
• L’enregistrament de les imatges s’haurà de fer en un disc dur no localitzable, 
ni des de l’exterior ni via Internet.  
• Caldrà no fer divulgació a persones desconegudes dels sistemes de seguretat 
adoptats a l’establiment. Així mateix, serà necessari que els empleats de 
l’establiment coneguin l’àmbit de seguretat que els correspon en funció del 
seu grau de responsabilitat, i que siguin conscients de la necessitat de les 
mesures de seguretat adoptades. 
• Contractar un servei de vigilants de seguretat. 
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• Caldrà un sistema d’escàner i pòrtic de raig per cada una de les entrades 
d’accés del públic. 

4.1.6. Recursos humans 
L’equip humà de l’OAC haurà de ser polivalent. D’una banda, hauran de disposar 
d’un bon coneixement de l‘àmbit en el que estan exercint, i al mateix temps 
hauran de tenir unes habilitats per a l’atenció presencial. 
 
En aquest apartat definirem els llocs de treball des dels àmbits més importants 
que seran: 
 

• Disseny de nous perfils professionals. 
• Valoració i valor retributiu dels llocs de treball. 
• Avaluació. 
• Formació. 

 
A continuació esquema de les característiques que definiran els llocs de treball: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disseny de Nous Perfils professionals 
 
Hi ha diverses maneres de definir un perfil de treball, en aquest cas vindrà 
determinat per les funcions que es realitzaran, per les actituds i per les aptituds 
que requerirà cada un dels llocs de treball, així com les condicions de treball. 
 

A) FUNCIONS: 
Les funcions seran les accions pròpies que s’hauran de desenvoluparen el 
lloc de treball. Com per exemple: 

• Informar sobre localització i competències dels diferents Departaments.  

• Informar sobre els serveis que ofereix l’administració i els requeriments 
per accedir-hi. 

• Lliurar impresos i, si cal, col·laborar en la complementació dels mateixos. 

• Registrar i, si cal, compulsar documentació, inclosos els que van adreçats 
a d’altres administracions. 

PLA CARRERA 

AVALUACIÓ 

FORMACIÓ 

VALORACIÓ 

RETRIBUCIÓ  
FUNCIONS APTITUDS 

C. TREBALL ACTITUDS 

Disseny llocs treball 

Figura 7: Llocs de treball 
Autor de la figura: Elaboració pròpia 
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• Tramitar i resoldre procediments susceptibles de resposta immediata. 

• Iniciar la tramitació de procediments no susceptibles de resposta 
immediata, verificant la documentació aportada.  

• Recepcionar i tramitar d’avisos, avaries, queixes i suggeriments. 

• Informar sobre l’estat en què es troba la tramitació de determinats 
procediments.  

• Informar sobre els serveis més habituals d’altres administracions. 

• Cobrar tributs, taxes i sancions, en efectiu o amb tarja de crèdit. 

• Gestionar el sistema de cita concertada. 

• Facilitar l’accés a la firma electrònica i carpeta del ciutadà. 

• Alimentar el sistema d’informació, capturant, introduint i verificant-ne les 
dades. 

• Detectar i precisar les necessitats manifestades i no cobertes dels 
ciutadans. 

B) ACTITUDS: 

Les actituds serà el comportament que l’empleat haurà de tenir per 
realitzar el seu treball. 

• Consciència del servei públic com a valor fonamental. 

• Receptivitat a les demandes dels ciutadans. 

• Un grau suficient d’empatia, que permeti entendre el punt de vista del 
ciutadà. 

• Interès per trobar, en cada cas, la resposta més eficaç per al ciutadà. 

• Equilibri personal i autocontrol emocional davant de situacions de crítica 
i/o conflicte. 

• Sentit de l’ humor, que permeti establir relacions positives. 

• Consideració respecte a les possibles dificultats del ciutadà. 

• Ganes de millorar cercant oferir cada dia un servei de mes qualitat.  

C) APTITUDS: 

Les aptituds seran les condicions d’una persona que resultaran idònies per 
a un lloc de treball. 

• Saber treballar en equip. 

• Capacitat d’autoorganització, treballant amb ordre i precisió. 

• Comunicació verbal. 

• Capacitat de comprensió i percepció. 

• Facilitat per a la recerca de dades i el tractament d’informacions disperses. 

• Iniciativa per a resoldre els problemes i saber aprofitar els recursos. 

• Capacitat de treball i resistència a la rutina. 

• Dinamisme suficient per produir un servei ràpid, a l’hora que correcte. 
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• Fiabilitat, tant en la qualitat de l’atenció, com en el compliment dels 
compromisos.  

• Motivació pel tipus de tasques pròpies del lloc. 

• Professionalitat per a saber trobar l’equilibri entre les obligacions que 
imposa l’administració als ciutadans i el màxim respecte pels drets que els 
assisteixen, actuant sempre amb objectivitat. 

D) CONDICIONS DE TREBALL 

 Les condicions de treball seran qualsevol característica del treball que 
 pugui influenciar significativament en el treballador. 

• Caldrà veure si el treball es realitza en un despatx individual o compartit. 

• Si les tasques requeriran estar dret, assegut, etc. 

• Si caldrà un treball en equip. 

• Si hi haurà treball de camp. 

• Els horaris que haurà de seguir. 

• Condicions laborals ambientals. 

• Nivells. 

 

Donat el volum d’activitat i de personal i l’ampli ventall de matèries de diferents 
departaments es farà necessària la figura d’un responsable d’oficina i si s’escau 
d’un equip de suport tècnic i administratiu que exerceixin funcions d’interlocució i 
coordinació amb els diferents òrgans gestors dels departaments i faci la 
supervisió de les cues i temps d’espera i l’assignació de recursos.  

El personal de la oficina haurà de dependre orgànicament de la unitat gestora 
dels serveis comuns de l’edifici, per tal d’evitar greuges i garantir la 
homogeneïtat en l’aplicació dels procediments de funcionament de la oficina.  

A més del personal de la oficina en determinades franges horàries es disposarà 
del suport de personal tècnic adscrit al òrgan gestor corresponent que atendrà 
consultes molt especialitzades amb cita prèvia.  

D’aquesta manera l’organització del servei d’atenció presencial es realitzarà per 
nivells, segons la complexitat i tecnificació dels coneixements requerits, als 
efectes de garantir una òptima resposta del personal professionalitzat. 

 

• Nivell 1: atenció generalista s’atendrà per personal depenent 
orgànicament de l’OAC, adscrit a la Gerència de Serveis Comuns de  la  
Delegació Territorial del Govern.  
Informador – tramitador de l’OAC: atenció permanent i continuada al  
públic (polivalent). Accions que realitzaran: informació i tràmits, registre 
ràpid, lliurament de documentació, atenció en llengua de signes. 
 

• Nivell 2: atenció especialitzada per àmbits temàtics i que serà atesa per 
personal depenent orgànicament de cada Servei Territorial, però 
coordinada per l’OAC. 
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• Nivell 3: atenció especialitzada que requereix amplis coneixements 
tècnics i que s’atendrà per experts i serveis tècnics dels  departaments, 
amb cita prèvia. 

 

I la plantilla quedarà definida pels següents llocs de treball: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estructura organitzativa de l’Oficina 

       Autor de la figura: Elaboració pròpia 

 

Així doncs l’equip de l’OAC quedarà format per: 

 

Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 

Cap de la Secció d’Operacions i Registre 

Responsable de Sistemes d’Informació de l’OAC 

Tècnics  

Administratius 

Informadors/ tramitadors  

 

Les persones informadores s’hauran de distribuir en equips d’especialistes de les 
diferents temàtiques tractades. Cada un d’aquests grups haurà de tenir el suport 

Cap de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà 

Cap de la Secció 
d’Operacions i Registre 

Responsable de Sistemes 
d’Informació de l’OAC 

Tècnics Superiors 

Administratiu
s 

Informadors  
Tramitadors 

1rN 

Informadors  
Tramitadors 

3rN 

Informadors  
Tramitadors 

2rN  
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d’un tècnic que gestionarà l’actualització i qualitat de la informació que donarà. A 
la vegada haurà de ser autònom i gestionarà internament la ubicació dels seus 
integrants. Cada grup haurà de donar resposta a una zona d’atenció a l’usuari en 
taules.  

També hi haurà d’haver un grup per a atencions ràpides que es realitzaran en 
taulells. En aquests punts es tractaran temàtiques concretes de fàcil resolució i 
molt àgils.  

Cadascun dels grups anteriors haurà de cedir efectius de manera rotatòria per a 
cobrir el mostrador del gestor de cues i el BackOffice de registre. Això permetrà 
al cap d’oficina gestionar la capacitat i reaccionar davant els pics de demanda, 
dedicant recursos de BackOffice a tasques de front office.  

D’altra banda el personal de l’Oficina disposarà del recolzament logístic del 
personal de la consergeria de l’Edifici, del personal tècnic de l’Àrea TIC i de les 
diferents àrees de la Gerència de Serveis Comuns de l’Edifici. 

Els departaments i òrgans de l’Administració de la Generalitat hauran de designar 
una persona interlocutora per coordinar-se amb les persones responsables de 
l’OAC, amb la finalitat de mantenir actualitzat el catàleg de serveis i tràmits, 
complir i mantenir la carta de serveis de l’OAC, i facilitar el desenvolupament de 
les funcions que tindrà descrites l’OAC. 

 

Valoració dels Llocs de Treball 

La valoració de llocs de treball permet definir amb precisió quin és el valor afegit 
relatiu que aporta cada lloc de treball per a la consecució dels objectius 
estratègics d’una organització concreta, en aquest cas l’OAC obtenint com a 
resultat un llistat dels diversos llocs de treball ordenats en base a la importància 
que tenen per a l’assoliment d’aquells objectius, essent aquesta la base per a 
mesurar el pes relatiu dels salaris que aquests llocs obtinguin. 

La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es fan 
mitjançant la RLT. Per tant, per a qualsevol modificació de les estructures, per a 
la seva reestructuració, per a la creació de noves unitats o l'eliminació d'altres, 
així com per a modificar qualsevol característica d'un lloc de treball (ja sigui 
retributiva, de requisits, d'adscripció, de mecanismes de provisió, de tipologia, 
etc.), caldrà modificar la corresponent relació de llocs de treball.  

Segons l’esquema organitzatiu de l’Oficina sabem que hi haurà uns llocs de 
treball determinats, amb unes característiques a definir: 

-Nom del lloc. 

-Nivell de destinació. 

-Complement específic: surt una quantitat que resulta del complement 
mensual multiplicat per dotze. 

-Grup: indica el grup o els grups als quals ha de pertànyer el cos de l'ocupant. 

-Forma de provisió: ens indica la forma de provisió reglamentària (concurs 
general, concurs específic o lliure designació). 

-Tipologia: els llocs poden ser base, comandament i singular. 
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-Titulació específica: aquest camp és un requisit i indica la titulació que cal que 
tingui l'ocupant per a poder accedir al lloc. 

-Horari: indica el tipus d'horari, que pot ser normal, de dedicació especial o 
especial. Per tant, el tipus d'horari és una característica de la cadira, no de la 
persona. Té correlació amb el complement específic. 

-Mobilitat: indica de quina o de quines administracions pot ser el funcionari que 
ocupa aquest lloc de treball. 

-Observacions: podem fer-hi constar qualsevol camp que creguem oportú que 
aparegui en la RLT; per exemple: atenció presencial, mòduls de prevenció de 
riscos, temps mínim d'ocupació, requisits com ara els carnets de conduir que cal 
posseir, etc. 

-Formació específica: aquest camp no és un requisit, sinó un element a valorar 
en els processos de provisió. S'adquireix habitualment quan s'han ocupat llocs 
que tinguin informada aquest formació. 

-Col·lectiu cos: indica si es tracta d'un cos d'administració general o especial, o 
d'ambdós tipus. 

-Especificacions cos: indica a quins cossos especials està reservat el lloc. 

-Dotacions: nombre de llocs de les característiques descrites que consten en la 
RLT. 

 

Avaluació 

La avaluació del treball serà tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, per la qual 
cosa s’establiran una sèrie de canals per assolir-ne resultats. 

- Memòria anual. 

- Indicadors mensuals. 

- Compromisos de qualitat. 

- Enquesta de satisfacció cada dos anys. 

 

Formació 

L’atenció presencial al ciutadà serà la manera més directa que tindrà 
l’Administració de relacionar-se amb la ciutadania. Aquesta interacció, a més, 
configurarà la percepció que la persona atesa tindrà de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de la Generalitat i dels seus serveis. 

Els valors que caracteritzaran l’OAC seran:  

-Aportació constructiva en la cadena de valor de la ciutadania i les empreses 

-Orientació al resultat 

-La coordinació, la cooperació i el diàleg 

-Lideratge en el desenvolupament personal 

-Incorporació de la ciutadania en el model de gestió: les propostes de la                     
ciutadania tenen valor. 

-Anar més enllà de la demanda d’atenció 
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-La qualitat i el rigor 

Tenint en compte els aspectes descrits i les competències que es consideraran 
rellevants pel lloc de treball d’informador-tramitador, de l’equip tècnic i de les 
persones responsables de l’OAC, la formació s’organitzarà en tres blocs de 
continguts. 

 

Taula 2: Formació per blocs. 

 

 

 

Cadascun d’aquests blocs podrà estar conformat de diferents activitats 
formatives. 

Les activitats de formació incloses en els blocs 1 i 3 es dirigiran a tot el personal 
ja que, a banda de reforçar les competències, també serviran per coordinar 
l’exercici d’aquestes competències amb els valors de l’OAC de cara a generar un 
estil d’atenció que esdevindrà referent per al ciutadà. 

Si es detectés una desviació en algun dels comportaments dels informadors 
associats a les competències, donada l’especificitat, es resoldrà, normalment, 
mitjançant reunions personalitzades per tractar qüestions puntuals amb 
l’empleat. 

La formació del bloc 2 serà específica per a cada grup en què s’organitza l’OAC i 
podrà tenir forma de curs o de monogràfic. 

 

L’eficàcia de la formació: 

 Hi haurà dos elements clau per avaluar l’eficàcia de la formació: 

-  L’opinió del propi personal: la formació li haurà de proporcionar les eines 
i la seguretat per poder desenvolupar la seva feina. L’opinió de les 
persones informadores es recollirà mitjançant la informació que aporta el 
buidatge dels qüestionaris de satisfacció d’activitats formatives i 
mitjançant la seva opinió, que podran donar a conèixer a les reunions 
setmanals de grup i que per tant quedarà recollida en els reculls 
setmanals de temes de grup. 

-  El seguiment de les incidències detectades i el control de la prestació del 
servei, i que s’haurà resolt a través d’accions formatives, i la verificació 
que no es tornaran a produir després de la formació. 

BLOC 1 El model OAC. Visió estratègica i 
funcional 

FORMACIÓ ESTRATÈGICA 

BLOC 2 Catàleg de serveis i tràmits: punts 
d’atenció 

FORMACIÓ DEPARTAMENTAL 

BLOC 3 Aprenentatge transversal FORMACIÓ HABILITATS 

Font: Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge 
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Provisió 

L'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories laborals de la 
Generalitat es farà per mitjà dels procediments d'oposició, concurs oposició o 
concurs i, si escau, els cursos de formació o la fase de prova que determini la 
convocatòria.  

• En la selecció per oposició, la persona opositora haurà de superar les 
proves que estableixi la convocatòria.  

• La selecció per concurs oposició consistirà en la superació de les proves 
corresponents i, si escau, del curs selectiu de formació, i també en la 
possessió prèvia, degudament valorada, de determinades condicions de 
formació, de mèrits o d'experiència.  

• La selecció per concurs, que és de caràcter excepcional, consistirà en la 
valoració dels mèrits dels aspirants, d'acord amb el barem inclòs en la 
convocatòria. El personal interí i el personal laboral no permanent que 
sigui necessari per al servei de la Generalitat es seleccionarà pels 
departaments mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs. En 
casos de màxima urgència es podrà disposar d’un reforç seleccionat entre 
personal que ja ha passat una selecció mitjançant una fase de concurs 
públic i que per tant podrà acreditar experiència de les funcions del lloc 
que cal cobrir 

 

- Provisió llocs de treball de l’OAC  

Els llocs de treball de l’OAC per norma general hauran d’estar proveïts per 
personal funcionari. Com a cas excepcional, les baixes per ILT o maternitat 
s’hauran de  proveir tal com s’ha descrit en el paràgraf anterior. 

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, regula la provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris. Aquests llocs s’hauran de proveir pels sistemes de concurs (cas de 
les places de l’OAC) o de lliure designació, d'acord amb el que sigui establert en 
les relacions de llocs de treball corresponents. 

Els concursos de provisió podran ser: 

• Generals, en què es convocaran globalment grups de llocs de 
característiques similars. 

• Específics, en què cada lloc es convocarà individualitzadament, atenent la 
naturalesa, les tasques o les responsabilitats genèriques dels llocs a 
proveir. En aquests concursos, amb la finalitat d'avaluar els coneixements, 
les habilitats, la idoneïtat i la capacitat d'adaptació al nou lloc dels 
candidats, es podrà exigir, a més, l'elaboració de memòries, la realització 
d'entrevistes i tests professionals o la valoració d'informes d'avaluació o 
d'altres sistemes similars. Els llocs de cap de negociat, de cap de secció, 
de cap de servei i assimilats, i els llocs singulars que exigeixin tècniques o 
responsabilitats especials o les condicions d'ocupació dels quals tinguin 
peculiaritats pròpies, es proveiran per concurs específic, llevat que constin 
en la relació de llocs de treball com a llocs de lliure designació. 
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- Selecció del personal: 

 

a) El personal informador-tramitador de l’OAC es seleccionarà 
mitjançat concursos específics de mèrits i capacitats (convocatòries). 

El concurs constarà de dues fases. A la primera es valorarà el treball 
desenvolupat, la formació i el perfeccionament, el grau personal i els 
coneixements de llengua catalana. A la segona fase es plantejaran proves 
pràctiques que permetin avaluar les característiques personals lligades a la 
detecció de competències professionals. 

Les proves pràctiques es basaran en les funcions rellevants del lloc de treball a 
desenvolupar per permetre avaluar les competències necessàries per ocupar el 
lloc de treball, que seran: 

Competències generals 

• Compromís amb el servei públic 
Capacitat per detectar i comprendre les característiques de l’administració 
pública i compromís amb els seus principis i valors,cercant l’acompliment 
de la seva missió. 
 

• Orientació als resultats 
Interès a fer sempre un treball ben fet, i millorar-lo de forma continuada. 
 

Competències específiques 
 

• Orientació a la ciutadania 
Implica el desig d’ajudar i/o servir als ciutadans, adreçant els esforços a 
cercar i donar resposta satisfactòria a les seves demandes. 
 

• Capacitat de gestió de la informació 
 Saber utilitzar les aplicacions informàtiques d’ús habitual en els     
 departaments i organismes, cercant, tractant i transmetent eficaçment la  
 informació. 

• Treball en equip i cooperació 

Saber coordinar les pròpies tasques amb les dels companys, col·laborant i 
complementant-ne la feina. 

• Constància i control emocional 

 Resistència a l’estrès i capacitat per mantenir el control i evitar reaccions 
 inapropiades en situacions tenses. 

• Preocupació per l’ordre i la qualitat 

 Preocupació per disminuir la incertesa mitjançant controls i comprovacions 
 i el establiment de sistemes de treball clars i ordenats. 

• Comunicació 

Capacitat de comprensió i expressió oral i escrita en català i castellà. 
Adaptabilitat a les característiques dels receptors. 

• Agilitat tècnica- pràctica 
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 Facilitat per a elaboració i el tractament de la informació. Rapidesa de 
 resolució i de resposta en situacions que demanen un alt nivell de 
 rendiment. 

• Aprenentatge i actualització 

 Actitud oberta a l’aprenentatge de nous coneixements i tècniques 
 requerides perles necessitats variables del lloc, cercant en tot cas la 
 manera de donar una millor resposta a les demandes. 

Serà fonamental que tot el personal informador-tramitador disposi d’aquestes 
competències, per això la selecció del personal es farà d’acord amb les 
competències dels aspirants. 

 

b) L’equip tècnic OAC es seleccionarà mitjançant: 

Concurs general: 

• Tècnics: Responsables de revisar i mantenir el catàleg de serveis i tràmits 
de l’OAC.  

• Personal administratiu: Realitzaran tasques de suport.  

Concurs específic: 

• Responsable de sistemes d’informació: Gestió dels sistemes d'informació.  

• Cap de Secció d’Operacions i Registre: Coordinació d’equips de treball  

• Cap de Servei de l’Oficina: Organització i procediment,negociació, funció 
general. 

El concurs específic constarà de dues fases. 
  
A la primera es valorarà el treball desenvolupat, la formació i el perfeccionament, 
el grau personal, l’antiguitat, les titulacions acadèmiques i els coneixements de 
llengua catalana. 
  
A la segona fase s’acreditarà el mèrit amb una memòria sobre el contingut 
funcional del lloc a proveir d’acord amb la informació que consta a la relació de 
llocs de treball, a la norma funcional, al manual d’organització, tenint en compte 
especialment els coneixements i o experiència necessaris per a cada un dels 
llocs. 
 

Retribució 

L'Estatut bàsic de l'empleat públic diu en el seu article 74: «Les administracions 
públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de 
treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la 
denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o 
escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. Aquests instruments són públics». 

El marc normatiu que regula el règim retributiu del personal funcionari és: 

-Decret legislatiu 1/1997. 
-EBEP. 
-Lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
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-Lleis de presupostos de l'Estat. 
 

1. Retribucions bàsiques: sou i els triennis.  

Les retribucions bàsiques estan vinculades al grup o subgrup de classificació de 
la categoria i a l’antiguitat de serveis i són: el sou i els triennis.  

Els seus imports es determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins 
d’elles estan compresos els components de sou i triennis de les pagues 
extraordinàries. 

2. Retribucions complementàries: Complement de destinació. 

El complement de destinació és el concepte que retribueix el nivell del lloc de 
treball desenvolupat en funció del grup de titulació, la responsabilitat de direcció 
o comandament, especialització i complexitat de la tasca.  

El grau personal recull la progressió assolida per la persona dins del sistema de 
carrera vertical municipal.  

La determinació del nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball 
atenent a criteris de qualificació i de rang jeràrquic i en funció dels intervals que 
per a cada subgrup de classificació i per a cada tipologia de llocs d’acord amb els 
intervals de nivell màxim i mínim següents: 

 

• Grup A1 – 22 a 30  

• Grup A2 – 20 a 26  

• Grup C1 – 16 a 22  

• Grup C2 – 14 a 18  

• Grup E –  12 a 14. 

 

3.  Retribucions complementàries: Complement específic. 

El complement específic és el concepte que retribueix les condicions particulars 
dels llocs de treball segons consti en el catàleg de llocs de treball. 

 

4.  Retribucions complementàries: Complement específic    
circumstancial. 

El complement específic pot incorporar els factors següents que tenen caràcter 
circumstancial per compensar determinades condicions que afecten a l’exercici 
de les tasques encomanades al lloc de treball. Aquestes condicions poden afectar 
a la jornada, disponibilitat, penositat o perillositat. La seva inclusió assignació als 
llocs de treball no és general i es vinculen a cada dotació en funció de les 
necessitats del servei on s’adscriuen o de la conjuntura temporal que es 
requereixi. 
En el nostre cas: Atenció directa intensiva: s’atribueix a les dotacions de llocs de 
treball sense comandament assignades a oficines d’atenció directa intensiva 
OAC. 

Les retribucions per a cada lloc seran analitzades en l’apartat 6 de Pressupost   
Humans.      
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Pla de carrera 

La promoció interna és un dels drets dels funcionaris i consisteix en l’ascens des 
de cossos i escales del grup inferior a cossos o escales de grups superiors. 

Es garanteix la promoció interna, mitjançant l’accés des d’un cos o una escala 
d’un grup a un altre cos o una altra escala del grup immediatament superior, als 
funcionaris que prestin serveis a l’Administració de la Generalitat. 

A l’Administració de la Generalitat, els graus que poden consolidar els funcionaris 
són els corresponents als nivells inclosos en els intervals següents, segons els 
grups de cossos i d’escales als quals pertanyin els funcionaris: 

 

Taula 3: Nivells segons els cos o escala del funcionari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtut dels nivells mínim i màxim assignats a cada cos o escala, el funcionari 
coneix quins llocs de treball pot desenvolupar o li poden assignar. En cap cas els 
funcionaris poden obtenir llocs no classificats dins l’interval corresponent al seu 
grup de classificació. D’aquesta manera es garanteix el nivell mínim (i el límit 
màxim) dels llocs que desenvoluparà el funcionari durant la seva carrera. 

El nivell del lloc de treball que desenvolupa un funcionari té una primera 
conseqüència retributiva, ja que d'aquest depèn el complement de destinació, un 
dels complements retributius que incrementen la nòmina del funcionari. Però 
també té una altra conseqüència lligada a la carrera, ja que li permet assolir el 
seu grau personal. 

 

 

 

 

 

 

Cos o Escala Nivell Mín. Nivell Màx. 

Grup A 20 30 

Grup B 16 26 

Grup C 12 22 

Grup D 10 18 

Grup E 10 14 

Autor de la taula: Elaboració pròpia 
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CAPÍTOL 5: 

DIMENSIONAMENT 

EINA DE TREBALL 

En aquest apartat presentarem una proposta de metodologia de dimensionament 
de plantilla per a una OAC. 
Es a dir, mostrarem una manera de calcular la plantilla adient per una oficina 
perquè aquesta pugui executar les funcions que tindrà encomanades i assolir els 
seus objectius, aplicant els principis d’eficiència, eficàcia i economia, i tenint en 
compte les condicions de context. 

5.1. Bases pel dimensionament 
El dimensionament és en termes generals equilibrar la balança oferta – 
demanda. En una OAC serà la capacitat de recursos humans i materials que 
necessitaré per satisfer la demanda dels ciutadans. El nostre estudi el centrarem 
en determinar els recursos humans, la plantilla de treballadors necessaris. 

El dimensionament es durà a terme partint de les dades desagregades del volum 
d’atenció presencial prestat per cada servei territorial per separat de la zona 
Catalunya Central, on en un futur es preveu dissenyar i posar en marxa una 
OAC, i realitzant estimacions i hipòtesis de com serà aquesta atenció quan es 
presti de manera integrada a l’OAC.  

Els temps de cada servei, tràmit o activitat es pot obtenir: 

- De dades objectives preexistents. 
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- Per anàlisi exhaustiu de l’activitat i/o servei. 

- Per estimació objectiva (opinió d’experts). 

En tot cas per aquest exercici prendrem les dades de l’OAC de Girona, ja que 
actualment disposem de dades reals de funcionament; temps d’espera, temps  

 

d’atenció presencial ,de registre, etc, que ens permetran realitzar un 
dimensionament més acurat. 

Els diferents tràmits que ens ocasionaran les càrregues de treball estaran 
agrupades en 6 blocs. Tot seguit les anomenem i a continuació les definim i 
determinem la forma de calcular-les. 

 

Taula 4: Components càrrega de treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

C1- Gestor de Cues: 

Com que estem dissenyant una plantilla única que absorbirà la feina d’un grup de 
punts d’atenció no disposem d’un gestor de cues que ens faciliti una dada única 
de visitants per any atesos. Per això determinarem que el volum serà la suma de 
registres d’entrada més atenció presencial i a més a més un 7% de l’atenció 
presencial que equivaldrà als ciutadans que hauran marxat per no voler esperar 
cues. A aquest valor li haurem d’afegir un 15% més que correspondrà a visitants 
als que no se’ls entregarà tiquet perquè el tràmit no correspondrà a la 
Generalitat. El temps mitjà pel gestor de cues serà 3’. 

 

                                     	C1 = NV * TMGC *(1/60)				                               (1) 

 

C2- Gestió del Registre: 

La càrrega de treball del registre serà proporcional al nombre d’entrades i al de 
sortides i al temps necessari per realitzar un assentament. El temps es 

 Components de la càrrega de treball 

C1 Atenció en el gestor de cues. 

C2 Gestió del registre (entrada i sortida) 

C3 Atenció presencial 

C4 Atenció telefònica 

C5 BackOffice 

C6 Absorció del temps d’espera 

Autor de la taula: Elaboració pròpia 
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considerarà de 3’ en ambdós casos encara que en funció del grau de compactació 
de les entrades ( o de les sortides), és a dir, de la proporció de les entrades que 
es podran agregar en un únic assentament; la càrrega variarà. Quan més gran 
sigui la compactació, menor serà la càrrega. 

 

       C2E = NE * TRE* (1- compactació entrada) * (1/60)                       (2) 

               C2s = NE * TRE* (1- compactació sortida) * (1/60)              (3) 

 

C3- Atenció presencial: 

La càrrega de treball per atenció presencial correspondrà a les atencions 
presencials registrades que ha facilitat el grup de treball encarregat de recopilar 
informació de les dades actuals de totes les oficines de la zona central, serà 
proporcional al nombre de tiquets atesos i al temps mitjà d’atenció. Aquesta serà 
la càrrega relacionada estricta i directament amb la prestació del servei, l’atenció 
presencial. Aquesta càrrega no tindrà en compte els efectes derivats de la 
distribució desigual de les arribades de visitants a l’OAC, és a dir les 
sobrecàrregues i dèficits que es produeixin  en els períodes punta i vall. Per 
considerar aquests efectes s’afegirà la càrrega d’absorció. El temps mitjà 
d’atenció presencial serà de 10’. 

 

           C3 = NTA * TMA * (1/60)                                (4) 

 

C4- Atenció telefònica:  

La càrrega  de treball per atenció telefònica correspondrà a les facilitades per el 
grup de treball, de la recopilació de les diferents oficines de la zona central. . El 
temps mitjà d’atenció telefònica serà de 10’. 

 

    C4= NTT * TMT * (1/60)                                (5) 

 

C5- BackOffice: 

La càrrega es calcularà com un percentatge sobre la càrrega derivada de 
l’atenció presencial. Aquest percentatges serà del 10 % (valor estimat). 
Intentarà recollir la càrrega de treball no quantificada però que derivarà de 
l’activitat principal, la d’atenció presencial. 

 

     C5 = C3 * BO1                                (6) 

 

C6- Absorció de temps d’espera: 

La càrrega de treball d’absorció de temps d’espera serà una càrrega addicional, 
proporcional al nombre de tiquets atesos i al temps mitjà d’espera, corregit per 
un factor ATE (en %),que indicarà quina part del temps d’espera s’absorbeix, 
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convertint-lo en nombre d’efectius addicional al derivat de la càrrega de treball 
per atenció. 

El temps d’espera en una OAC és un paràmetre a tenir en compte perquè serveix 
per valorar si el dimensionament és correcta i a la fi perquè evitarà les cues 
d’espera i es podrà afirmar que és un dóna un bon servei.  

L’objectiu final sempre serà el de minimitzar o anular aquest  temps d’espera 
disposant dels efectius necessaris per prestar servei, sense que hi hagi 
sobredimensionament. Però aquest temps d’espera no sempre es podrà reduir, si 
aquest depèn exclusivament del comportament de la demanda (els visitants) i 
serà difícil canviar-ho. Com per exemple el fet que en certs parts del dia es 
produeixen períodes punta i vall molt marcats, cosa que provoca formació de 
cues en els períodes punta i pèrdua de capacitat en els períodes vall on hi ha 
presència d’efectius però que no es treballa per manca de visitants. En el nostre 
estudi mostrarem l’augment d’efectius o no en cas de disminuir un 10 i un 100% 
l’espera. Es considerarà un temps mitjà d’espera de 5’. 

   

    C6 = NTA * TME * ATE                                (7) 

 

A continuació taula on es mostren les variables amb les seves sigles 
identificatives. 

 

Taula 5: Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Autor de la taula: Elaboració pròpia 

  

 

D’altra banda tindrem l’incògnita, el nombre de persones que es requerirà per 
satisfer la demanda i el temps en hores que hi dedicarà cada treballador. 

Sigles Variables 

HE	 Hores	efectives	
NTE	 Nombre	de	tiquets	expedits	
NV	 Nombre	de	visitants	
NOD	 Nombre	visitants	orientats	derivats	
NTA	 Nombre	de	tiquets	atesos	
NNP	 Nombre	de	no	presentats	
NTT	 Nombre	de	trucades	telefòniques	
TMA	 Temps	mitjà	d'atenció	
TME	 Temps	mitjà	d'espera	
TMGC	 Temps	mitjà	de	gestor	de	cues	
TRE	 Temps	mitjà	de	registre	d'entrada	
CRE	 Compactació	del	registre	entrada	
TRS	 Temps	mitjà	del	registre	de	sortida	
CRS	 Compactació	del	registre	sortida	
TMT	 Temps	mitjà	de	trucades	
ATE1	 Absorció	del	temps	d'espera	
BO1	 Temps	d'activitat	de	BackOffice	
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A continuació presentem el càlcul de les hores de presència per un treballador 
que té una jornada normal de 37,50 h / 35 h. horari d’estiu a la setmana.  

 

Taula 6: Càlcul temps teòric presencial 

 

MES NOMBRE 

DE DIES 

JORNADA 

NORMAL 

JORNADA 

ESTIU/ 

NADAL 

HORES 

NORMALS 

HORES 

ESTIU/ 

NADAL 

HORES 

TOTAL/ 

MES 

Gener 

Febrer 

Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre 

 

21 

18 

22 

19 

21 

21 

22 

22 

18 

22 

21 

18 

15 

18 

22 

11 

21 

 

 

 

 

22 

21 

9 

6 

 

 

8 

 

21 

22 

22 

18 

 

 

9 

112,5 

135 

165 

82,5 

157,5 

0 

0 

0 

0 

165 

157,5 

67,5 

42 

0 

0 

56 

0 

147 

154 

154 

126 

0 

0 

63 

154,5 

135 

165 

138,5 

157,5 

147 

154 

154 

126 

165 

157,5 

130,5 

Dies 

Vacances estiu 

245 

22 

139 106 

22 

1042,5 

0 

742 

154 

1784,5 

154 

Dies feiners 223 139 84 1042,5 588 1630,5 

 

   Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 

 

Així en aquest servei el compte anual aparent, el nombre teòric d’hores a l’any 
de presència suma un total de 1630,5 hores/any (descomptades les vacances). 

Però a efectes de prestació de servei, especialment en aquests  casos d’atenció 
presencial amb un flux permanent de demanda, serà necessari determinar amb 
exactitud el temps de presència en què es desenvoluparà l'activitat, és a dir, 
caldrà preveure totes les minves de temps que es podran produir. En aquest 
còmput d’hores que finalment no seran treballades caldrà incloure motius que 
seran previsibles i d’altres no.  

A continuació fem un breu apunt sobre aquests:  
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• Hores disponibles: hores que el treballador tindrà a la seva disposició 
per poder realitzar gestions fora del treball (personals) en horari d’oficina i 
que no es poden traslladar en altre horari, com podrà ser una visita 
mèdica, unes probes mèdiques, un examen,etc 
 

• Hores anuals de formació: En l’actualitat és constant el canvi en tot 
tipus d’aspectes, tant a nivell de coneixements dels tràmits, com 
tecnològics, com seguretat, nous programaris,etc. 
 

• Absentisme: per permisos legals, malalties comunes amb baixa 
d'incapacitat laboral transitòria, accidents de treball amb baixa laboral. 
 

• Esmorzar: Hi haurà un temps establert proporcional a les hores de treball 
diari per parar, descansar, prendre quelcom. 
 

• Coeficient de rendiment: Les hores de treball no sempre seran igual de 
productives. 

 

Amb la taula següent mostrarem el recull d’aquestes situacions habituals que 
afectaran al temps teòric presencial i podrem així comptabilitzar el temps efectiu 
o real. 

El punt de sortida serà que el còmput anual d’hores de presència teòriques és el 
calculat abans de 1630,5 hores (descomptades les vacances). 

 

Taula 7: Càlcul temps efectiu. 

Motiu ”minves” Hores / 
dia 

Dies Total 
(hores) 

Còmput 
anual 

Assumptes personals 

Hores anuals formació 

Absentisme 

Esmorzar (20min.=0.33 h) 

Coeficient de rendiment 

7,5 

 

7,5 

0,33 

0,997 

6 

 

5 

223 

45 

40 

37,5 

73,59 

1585,5 

1545,5 

1508 

1434,41 

1430 

Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 

 

  

Tenim un nombre total de 1430 hores efectives que  representa un 13% de 
minves. 

En el cas de l’OAC, per comoditat de càlcul, es detrauran d’hores efectives les 
2h/setmana per persona necessàries per tasques de coordinació, formació en 
nous tràmits, aplicacions, etc, quedant el nº d’hores efectives en 1332 h/any. 

Cal afegir aquest marge ja que les absències en un servei presencial no són 
absorbides, si no que són càrregues de treball acumulades. 
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Cal fer notar però, que perquè aquestes hores siguin considerades hores reals 
disponibles hi haurà d’haver al capdavant de la plantilla algú responsable 
d’organitzar aquests temps de vacances, esmorzars, lavabos,...  I a més en cada 
un dels càlculs en el futur s’haurà de verificar segons la realitat del moment 
aquests valors, ja que podran augmentar o disminuir. Per exemple en època de 
retallades possiblement no es contempli l’opció de destinar una part del l’horari 
laboral a formació del personal a menys que sigui imprescindible. O be es 
disminuiran les jornades de treball per tal de baixar les nòmines, o potser es 
disminuiran les hores per assumptes personals,etc. 

Finalment ens trobem a punt per aplicar l’eina de dimensionament. Ambdues 
parts tant demanda (càrrega de treball) com capacitat de treball  es representen 
en magnituds de temps (en hores) i aquest és el vincle per al dimensionament, 
és a dir, per una part el volum de tràmits que s’haurà d’atendre amb un 
determinat temps d’execució per tràmit, comportarà un nombre d’hores de 
treball. D’altra banda la plantilla disposarà de la jornada laboral, el temps de 
presència per realitzar aquesta tràmits. 

Caldrà definir i determinar la cartera de serveis o catàleg de funcions, mitjà que 
s’ utilitzarà per conèixer en profunditat què es farà, és a dir, quines funcions i 
quins serveis es prestaran. També amb quin compromís, o sigui el nivell de 
qualitat que es marcarà per prestar aquests serveis, i com es farà, per tant, amb 
quins processos. El nou Catàleg classificarà objectivament les funcions i els 
serveis que l’OAC  prestarà  i recollirà el mapa de processos, és a dir, els 
procediments que s’hauran de seguir per fer cadascuna de les activitats pròpies 
de l’organització. També fixarà uns acords de nivell de servei, que seran els 
compromisos de qualitat que s’esperarà de les funcions de suport intern 
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5.2. Disseny d’una eina de dimensionament 
En aquest apartat mostrarem l’eina de dimensionament de la plantilla de l’OAC. 
Aquesta es realitzarà en l’aplicació Excel amb les següents dades. 

 

Taula 8: Variables en les què es basarà el dimensionament  

 

		 Variables	 Obtenció	dada	 Valor	real	o	
(estimat)	 Definició	

HE	 Hores	efectives	 Dada	directa	 1.332	
És	el	nombre	d'hores	de	treball	efectiu	
en	còmput	anual	que	pot	aportar	una	
persona	amb	jornada	completa.		

NTE	 Nombre	de	tiquets	
expedits	

Dada	directe	de	
l'aplicatiu	de	gestió	 30.330	 És	el	nombre	registrat	de	persones	que	

entren	per	rebre	atenció	a	l'OAC.	

NV	 Nombre	de	visitants	
NTE	+	(	NTE	x	15%)	
Dada	empírica	

estimada										

30330	+	15	%																							
(34.880)	

És	el	nombre	real	de	persones	que	són	
ateses	(en	el	punt	gestor	de	cues)	és	
superior	al	nombre	registrat.		Suposa	un	
15	%	addicional	al	nombre	de	visites	
registrat.	

NOD	 Nombre		orientats	
derivats	

Dada	empírica	
estimada	

(34.880	-
30.330	=	
4.550)	

Nombre	de	persones	que	normalment	
s'han	de	derivar	cap	a	altres	llocs	ja	que	
no	han	de	fer	gestions	amb	la	
Generalitat.		

NTA	 Nombre	de	tiquets	
atesos	

Dada	directa	de	
l'aplicatiu	de	gestió	 29.000	 Nombre	de	persones	ateses	pels	

informadors.	

NNP	 Nombre	de	no	
presentats	

Dada	directa	de	
l'aplicatiu	de	gestió.	

19.000	x	7	%																									
1.330	

Nombre	de	persones	que	abandonen	
abans	de	ser	atesos.	

NTT	 Nombre	de	trucades	
telefòniques	

Dada	directa	de	
l'aplicatiu	de	gestió.	 17.300	 Nombre	de	persones	ateses	

telefònicament.	

TMA	 Temps	mitjà	d'atenció	 Dada	directa	de	
l'aplicatiu	de	gestió.	 10'	 Mitjana	aritmètica	dels	temps	d'atenció	

per	persona.	

TME	 Temps	mitjà	d'espera	 Dada	directa	de	
l'aplicatiu	de	gestió.	 5'	 Mitjana	aritmètica	dels	temps	d'espera	

per	persona.	

TMGC	 Temps	mitjà	de	gestor	
de	cues	 Observació	 (3')	 Estimació	del	temps	mitjà	d'atenció	en	

el	gestor	de	cues.	

TRE	 Temps	mitjà	de	registre	
d'entrada	 Observació	 (3')	 Estimació	del	temps	mitjà	de	realització	

d'un	assentament	d'entrada.	

CRE	 Compactació	del	
registre	entrada	 Observació	 (40%)	

Estimació	de	la	reducció	d'assentaments	
d'entrada	derivada	de	fer	assentaments	
simultanis.	

TRS	 Temps	mitjà	del	registre	
de	sortida	 Observació	 (3')	 Estimació	del	temps	mitjà	de	realització	

d'un	assentament	de	sortida.	

CRS	 Compactació	del	
registre	sortida	 Observació	 (50%)	

Estimació	de	la	reducció	d'assentaments	
de	sortida	derivada	de	fer	assentaments	
simultanis.	

TMT	 Temps	mitjà	trucada	 Dada	directa	de	
l'aplicatiu	de	gestió	 10’	 Mitjana	aritmètica	dels	temps	d'atenció	

telefònica	per	persona.	

ATE1	 Absorció	del	temps	
d'espera	 Observació	 (10%)	 %del	temps	d'espera	que	es	considera	

de	presència	obligatòria	

BO1	 Temps	d'activitat	de	
BackOffice	 Observació	 (10')	 %	addicional	de	temps	sobre	el	temps		

d'atenció.	

Autor de la taula: Elaboració pròpia 
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La càrrega de treball de cada departament es calcularà a partir de les variables 
esmentades, de la que es derivarà un nombre d’efectius departamentals i el 
percentatge que representaran en relació al dimensionament total de l’OAC. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la figura: Elaboració pròpia 

 

Així doncs tindrem una plantilla requerida de 7 persones per atendre el volum de 
tràmits esperats realitzar en un any. 

Com es pot veure en la taula de dimensionament si volguéssim reduir un 10% el 
temps d’espera per ser atesos els ciutadans,  caldria afegir 0.12 persones, és a 
dir, 160 hores d’atenció presencial l’any.   

CAPACITAT
HORES	/	DIA DIES TOTAL	(hores) CÒMPUT	ANUAL	(ajustament	progressiu)

Nº	HORES	TEÒRIQUES 1.630,5
MINVES	DEL	CÒMPUT	ANUAL
Assumptes	Personals 7,5 6,00 45,0 1.585,5
Hores	anuals	de	formació 40,0 1.545,5
Absentisme	(mitjana	anual) 7,5 5,00 37,5 1.508,0
Esmorzar	(20minuts=	0,33) 0,33 223,00 73,6 1.434,4
Coeficient	de	rendiment 0,997 1.430,1
Hores	oficines	no	atenció	presencial 0,06 97,8
TOTAL 1.332,3

DEMANDA
C1 																											C2 C3 C4 C5 C6

Gestor	de	
Cues

Registre	
Entrada

Registre	
Sortida

Atenció	
Presencial

Atenció	
Telefònica BackOffice

Absorció	Temps	
espera	

Temps	unitari	mitjà	dels	tràmits	(segons) 3 3 3 10 10 f(	C3) 5
Càrrega	Anual 12.377 7.515 17.300
Nº	de	tiquets	atesos 10.000 19.000
Nº	de	tiquets	expedits 30330
Nº	visitants	atesos	en	gestor 34880
Nº	de	visitants	sense	tiquet 4550
Nº	de	persones	amb	tiquet	no	atesos 1330
Compactació	 40% 50%

DIMENSIONAMENT
C1 																											C2 C3 C4 C5 C6

Gestor	de	
Cues

Registre	
Entrada

Registre	
Sortida

Atenció	
Presencial

Atenció	
Telefònica BackOffice

Absorció	Temps	
espera	

Dimensionament 1,31 0,28 0,14 2,38 2,16 0,24
Absorció	de	temps	d'espera	10% 0,12
Absorció	de	temps	d'espera	100% 1,19

nº	persones
TOTAL	PLANTILLA 6,51 per	tant: 7,00
Amb	absorció	del	temps	d'espera	del	10% 6,63 per	tant: 7,00
Amb	absorció	del	temps	d'espera	del	100% 7,70 per	tant: 8,00

Figura 9: Eina de dimensionament. 
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Si es volgués reduir el temps d’espera al 100% s’hauria d’afegir 1,19 persones el 
que significaria augmentar el nombre de persones a 8. Veient que el temps 
d’espera vindrà a més a més condicionat per la demanda, que no serà constant i 
provocarà punta i valls, a la fi no és considera justificat l’encariment  de costos 
per augment de personal.         
  

Però la distribució de càrrega no és constant, ja hem comentat que hi ha una 
estacionalitat, unes càrregues punta i d’altres vall. El ciutadà no ve amb un ordre 
establert ni durant les hores d’obertura de l’OAC  ni en els mesos al llarg de 
l’any. Fet que ocasionarà moments de sobre càrrega i d’altres de braços creuats. 

Per fer més entenedora aquesta idea, farem el càlcul per un tipus de tràmit. Hem 
triat el registre i l’anomenarem Dimensionament- Estacionalitat. 

Recull de dades: En aquest cas el punt de partida serà el nombre de tràmits 
realitzats de registre presencial en un any, i aquest és de 12.377 tràmits. 

Com que volem veure com afecta l’estacionalitat ens cal la distribució del tràmits 
en els 12 mesos de l’any. Com que no disposem d’aquestes dades, recorrem a 
les dades reals de l’OAC de Girona, en aquest cas del registre presencial  de 
l’exercici 2015.  

En forma de taula tenim les següents dades a Girona: 

 

Taula 9: Dades mensuals del registre OAC Girona 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la taula: Elaboració pròpia 

 

D’un total de 132.300 tràmits anuals es pot veure quin és el volum de cada mes i 
en traiem el percentatge per saber quina és la quantitat de tràmits que es faran 
segons l’estacionalitat.  

Això ho fem per no haver-ho de decidir aleatòriament i així plasmar uns resultats 
més fidels a la realitat. 

Extrapolem amb la dada de registre presencial de la zona Central de Catalunya, 
els 12.377 tràmits i proporcionalment mantenint els percentatges (mes a mes) 
de Girona deduïm la càrrega mensual de la zona Central. 

Ara apliquem el temps mitjà per tràmit de registre que es 3’, i obtenim la càrrega 
de cada mes en el exercici segons l’estacionalitat de Girona.   

N’ obtenim els següents resultat:   

 Tràmits/mes  Tràmits/mes 

GENER	 10957	 JULIOL	 11494	

FEBRER	 11404	 AGOST	 8166	

MARÇ	 12387	 SETEMBRE	 12147	

ABRIL	 10772	 OCTUBRE	 10623	

MAIG	 11129	 NOVEMBRE	 11821	

JUNY	 11692	 DESEMBRE	 9708	
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                    Taula 10: Hores al mes requerides per atendre la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la taula: Elaboració pròpia 

 

Calculem la mitja de la càrrega de treball per mes que resulta ser de 2063 hores 
(com ja havíem calculat en l’exercici anterior), i d’aquesta manera podem valorar 
els mesos on hi haurà una càrrega de treball punta per sobre de la mitja on 
haurem de reforçar la plantilla i uns mesos vall on la plantilla no patirà de 
sobrecàrrega.  

 

Taula 11: Requeriment de persones en cada mes per atendre la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la taula: Elaboració pròpia 

Ho representem gràficament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Autor de la taula: Elaboració pròpia 

 Hores/mes  Hores/mes 

GENER	 30,75	 JULIOL	 32,26	

FEBRER	 32,01	 AGOST	 22,92	

MARÇ	 34,77	 SETEMBRE	 34,09	

ABRIL	 30,23	 OCTUBRE	 29,81	

MAIG	 31,23	 NOVEMBRE	 33,18	

JUNY	 32,81	 DESEMBRE	 27,26	

 Puntes	o	valls  Puntes	o	valls 

GENER	 0,99	 JULIOL	 1,04	

FEBRER	 1,03	 AGOST	 0,74	

MARÇ	 1,12	 SETEMBRE	 1,1	

ABRIL	 0,98	 OCTUBRE	 0,96	

MAIG	 1,01	 NOVEMBRE	 1,07	

JUNY	 1,06	 DESEMBRE	 0,88	

Figura 10: Puntes i valls 
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Podem veure  cada mes amb la seva càrrega de treball, diferents entre sí, doncs 
s’ha tingut en compte l’estacionalitat. Com era de preveure hi haurà una càrrega 
de treball més gran just en els mesos que precedeixen les vacances de Setmana 
Santa, estiu (Agost) i Nadal. I una davallada de les mateixes en aquest períodes 
festius. 

Per cobrir aquests mesos en els que hi haurà un augment de demanda sempre 
serà bo disposar d’una sèrie de mecanismes de recursos externs, com per 
exemple: 

- Disposar de gent que treballi en altres departaments amb característiques 
semblants. 

- Tenir a disposició algun centre de treball tipus ETT que ens pugui 
proporcionar recursos humans. 

- Disposició de servidors per d’alguna manera repartir la demanda en 
d’altres centres capacitats de recursos tant humans com materials. 
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CAPÍTOL 6: 

PRESSUPOST 

RECURSOS HUMANS 

 

Per fer el càlcul del pressupost d’aquest projecte, ens hem de remetre a les 
taules de retribucions d’aquest any 2016. 

Decret Llei 1//2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u 
per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. (DOGC 
núm. 7041 de 20.01.2016). 

Per fer-ho més visual ho mostrarem en forma de taula, i destacarem en cada un 
dels llocs de treball els diferent complements que conformen cada una de les 
retribucions. 

En el còmput de plantilla que hem dimensionat tindremels següents llocs de 
treball: 

  

Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà: A-27.3  

Cap de la Secció d’Operacions i Registre: A-24.1  

Responsable de Sistemes d’Informació de l’OAC: A-24  

Tècnics: A 21  

Administratiu: C-16  

Informadors/ tramitadors (1r nivell d’atenció): C-22 
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Tabla 12: Retribucions unitàries any 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la taula: Elaboració pròpia 

 

 

Cal afegir que per el lloc de treball dels informadors/ tramitadors del grup C  hi 
haurà un plus d’atenció directa intensiva que és de 182,81 €/ mes. 

I en el nostre exemple que hem utilitzat per posar en pràctica l’eina de 
dimensionament, resultaria que els 7 tramitadors-informadors proporcionarien 
un cost total mensual de: 

CT = 7 x (1.831,03 + 182,81) = 14.096,88 € / mes  

Un cost totalment acceptable i assumible ja que amb aquest nou plantejament 
de l’administració d’unificació i integració tots hi guanyem tant en temps com en 
costos.  

 

 

 

 

 

Nº Grup 
i 

Nivell 

Retribució 
bàsica 

(€) 

Retribució 
Complementàri
a Destinació (€) 

Retribució 
Complementària  

Específic (€) 

Total 
mensual 

(€) 

1 A 

27.3 

1.120,15 803,81 2.304,58 4.228,54 

1 A 

24.1 

1.120,15 588,75 1,142,59 2.851,49 

1 A  

24 

1.120,15 588,75 1.052,94 2.761,84 

1 A 

21 

1.120,15 478,09 557,56 2.155,80 

1 C 

16 

727,23 353,43 439,07 1.519,73 

1 C 

22 

727,23 514,94 588,86 1.831,03 



M. Núria Reverter Castells  

 - 62 - 

 

CAPÍTOL 7: 

PROGRAMACIÓ 

D’ACTIVITATS 

En aquest apartat fem un petit esquema del que seria la planificació per la 
posada en marxa de l’OAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la taula: Elaboració pròpia 

Figura 11: Organització per la posada en marxa. 

PROJECTE FUNCIONAL I ORGANITZATIU PER LA POSADA EN MARXA 

INICI OBERTURA

PARÀMETRES	OAC

ESPAI Disposició	espai
Proposta	de	
distribució

CARTERA	DE	SERVEIS Catàleg	serveis

Creació	
Manual	
procedi-
ments

Manual:	A.	
Telefònica,		
Atenció	

Presencial,	
Registre

Pressupost	
formació

RRHH

Estudi		de	les	
càrregues	de	

treball
Dimensiona	
ment	RRHH Publicació

Oposició	Concurs-
oposició	Concurs Proves		

Elecció	
personal

Formació	
manuals	en	
atenció	i	
aplicacions

Assaig	i	
pràctica	
sobre	el	
terreny

Posada	en	
marxa

EQUIPAMENT
Requeriment	
equipaments

Pressupost	
equipament Pla	de	compres

Instal·lació	
equipaments

SUBMINISTRAMENTS
Previsió	

necessitats Publicitat	 Concurs Adjudicació

Posada	en	marxa	
i	a	punt	

subministres

GESTIÓ	DOCUMENTAL
Necessitats	
mobiliari

Pressupost	
mobiliari Pla	de	compres Execució

Trasllat	
documentació

MAQUINARI
Necessitats	
maquinari

Pressupost		
maquinari Pla	de	compres

Instal·lació	
maquinari

Proves	i	
Migració

SERVEIS	TIC

Necessitats	
aplicacions	

informàtiques	
Model	

funcional
Catàleg	de	
serveis

Pressupost	
model	

organitzatiu-	
servei	TIC

Pla	de	
compres

Implemen	tació	
model	TIC

SEGURETAT
Pla	de	

seguretat Informe	riscos Concurs Licitació Adjudicació

Instal·lació	
mesures	
seguretat

SENYALITZACIÓ
Disseny	

senyalització
Instal·lació	
senyalització
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En primer lloc cal dir però, que no disposem de dades per realment determinar 
els temps de les diferents fases o etapes, ni els processos ni pressuposts per 
adquirir la part material del projecte (equipament, maquinari,etc.), ja que 
depenen dels pressuposts. 

En segon lloc fer notar la importància del lligam entre tots els paràmetres, així 
com la necessitat d’establir un ordre per poder organitzar, aquest projecte amb 
tants punts d’atenció, i no allargar la seva posada en marxa. 

En darrer lloc, destacar que malgrat tot l’enrenou i esforç que resulta de la 
concentració de totes les oficines en una única OAC paga la pena ja no tant sols 
des del punt de vista econòmic, sinó per la comoditat i millor atenció 
personalitzada i eficient que envoltarà al ciutadà.  
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CAPÍTOL 8: 

CONCLUSIONS 

 

En aquest projecte es mostra l’actual estructuració de l’Administració a 
Catalunya, representada per quatre tipus d’oficina.  

En el procés de millora constant per adaptar-nos a les noves necessitats sorgeix 
el nou model d’oficina integral d’atenció ciutadana. 

Hem anomenat  l’OAC de Girona ja que és un referent per la resta de Catalunya. 
És un projecte pioner que es va posar en marxa l’any 2010 i ha suposat unes 
grans millores a nivell qualitatiu i quantitatiu, ja no només de tipus econòmic si 
no de cara al ciutadà, ja que ofereix la possibilitat de en un únic espai realitzar 
qualsevol servei i tràmit de la Generalitat de Catalunya.. 

Veient les grans avantatges del nou sistema s’ha planejat la implantació en tot el 
país, com ja hem comentat, actualment i en diferents fases, a Manresa, Tortosa, 
Barcelona,... 

Per això es dissenya aquesta eina que presentem en aquest projecte que aporta 
la manera de dimensionar el personal informador- tramitador d’una OAC.  

Per dimensionar la plantilla de treballadors, en especial els informadors- 
tramitadors que seran els que atendran directament al públic, serà primordial 
definir tres aspectes: 

- El volum i tipus de tràmits que es gestionaran a l’OAC. 
- Els temps que es requeriran per resoldre’ls. 
- El temps real efectiu que disposaran de la jornada els informadors –

tramitadors. 

I tots aquest valors que s’hauran de confirmar i validar, recollint dades de les 
oficines existents i en les que ens trobarem diferents qualitats de dades en el 
sentit que hi haurà oficines en les que el control no estarà tant ben definit i 
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portat com en d’altres, els haurem d’afectar en cada cas per tots el paràmetres 
anomenats com son la segmentació de la demanda segons el tipus de tràmit, el 
tipus de ciutadà i que en definitiva caldrà que sigui avaluat en cada nou projecte. 
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