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RESUM 

 

El present Treball Final de Grau té com a objectiu el disseny i planificació de la implantació 

d’un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord a la norma ISO 9001:2015, a la Brigada d’Obres 

de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Per tal d’aconseguir aquesta fi, s’ha plantejat un pla d’acció que té en compte el diagnòstic, 

la definició, la formació, la implantació i la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat 

(SGQ), basat en la norma ISO i és crearà la figura del Responsable de Qualitat de la 

Brigada, que recaurà inicialment en el Cap de la Brigada i en un futur s’estudiarà una 

promoció interna entre el personal de la pròpia Brigada o dels altres Àmbits de l’Ajuntament 

o la incorporació de nou personal. 

El primer objectiu que tindrà aquesta figura de nova creació, serà la implantació de la norma 

ISO 9001:2015. Aquest objectiu serà liderat pel Responsable de Qualitat de la Brigada, tot i 

que en tot moment serà recolzat pel Responsable del Departament de Qualitat de 

l’Ajuntament i es comptarà amb la supervisió i implicació de la Gerència. 

La Secció de la Brigada d’Obres presta els seus serveis als diferents Serveis i/o Seccions 

del propi Ajuntament, tot i que el destinatari final de tots els serveis que es duen a terme és 

la ciutadania. 

Els principals serveis que es presten són: 

 Execució del manteniment correctiu, tant en edificis municipals (comunicat per la 

Secció de Manteniment d’Edificis) com a via pública (comunicat per la Secció de 

Manteniment Urbà). 

 Execució del manteniment preventiu, tant en edificis municipals (a petició de la 

Secció de Manteniment d’Edificis) com a via pública (a petició de la Secció de 

Manteniment Urbà). 

 Donar suport a la majoria d’actes festius, culturals i esportius que es desenvolupen al 

Municipi amb l’organització o el suport de l’Ajuntament, mitjançant el muntatge 

d’entarimats, instal·lacions provisionals, cessió i muntatge de mobiliari (cadires i 

taules) i material (tanques, paelles, graelles, ...). 

 Actuacions d’urgència al municipi, arran de peticions dels cossos de seguretat o 

bombers. 

 Retirada i gestió de la runa, tant de la generada en actuacions pròpies com de la 

recollida per tot el terme municipal arran d’abocaments o abandonaments. 
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1. GLOSSARI 

 

1.1 ABREVIATURES 

 TFG: Treball Final de Grau 

 ISO: International Standard Organization 

 SGQ: Sistema de Gestió de la Qualitat 

 GQ: Gestió de la Qualitat 

 MQ: Manual de Qualitat 

 PQ: Pla de Qualitat 

 MP: Manual de Processos 

 PE Procés Estratègic 

 PO Procés Operatiu 

 PS Procés de Suport 

 IP Inventari de processos 

 P Procediment 

 IND: Indicador 

 PRL: Prevenció de Riscos Laborals 

 

1.2 DEFICIONS  

 Norma: Document d’aplicació voluntària format per un conjunt d’especificacions 

tècniques fonamentades en els resultats de l’experiència i del desenvolupament 

tecnològic. 

 Qualitat: Conjunt de propietats inherents a quelcom que permet jutjar el seu valor 

en funció de la percepció d’algú. Per tant, la qualitat d’un producte o servei 

sempre estarà en funció de la percepció que tingui el client del mateix, és a dir, 

podem assimilar qualitat a satisfacció del client. 

 Política de Qualitat: Objectius i orientació d’una organització envers la qualitat. 

 Sistema de Gestió: Sistema per fixar una política de qualitat i uns objectius. 

 Sistema de Gestió de la Qualitat: Sistema de gestió per marcar uns objectius i 

controlar una organització en relació a la qualitat. 
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 Objectius de la Qualitat: Fites relacionades amb la qualitat que es pretenen 

assolir. 

 Gestió de la Qualitat: Conjunt d’activitats coordinades entre si per tal de dirigir i 

controlar les activitats amb vinculació amb la qualitat, dins d’una empresa. 

 Planificació de la Qualitat: Part de la Gestió de la Qualitat que estableix els 

processos operatius necessaris per tal de complir els objectius de qualitat fixats. 

 Control de Qualitat: Verificació del compliment dels requisits de qualitat. 

 Millora contínua: Procés recurrent d’optimització del Sistema de Gestió de la 

Qualitat, per aconseguir millores en el desenvolupament dels processos de 

forma coherent amb la política de l’organització.  

 Manual de Qualitat: Document bàsic del Sistema de Gestió de la Qualitat d’una 

organització. 

 Eficàcia: Capacitat d’aconseguir l’efecte que es desitja o s’espera. 

 Eficiència: Relació entre els resultats obtinguts i els recursos utilitzats. 

 Satisfacció: Percepció que algú té sobre el grau de compliment de les seves 

expectatives. 

 Requisit: Condició que cal complir. 

 Procés: Conjunt d’activitats relacionades entre si, per tal de transformar elements 

d’entrada en resultats. 

 Procediment: Document complementari al Manual de Qualitat on es descriu amb 

el nivell de detall necessari, en cada cas, la forma específica amb que s’ha de 

portar a terme determinada activitat o procés contemplats en el Manual.  

 Instruccions: Indicacions pel bon desenvolupament d’una metodologia 

especifica. 

 Indicador: Font d’informació sobre una activitat concreta, l’anàlisi del qual 

permetrà veure l’evolució de l’organització i adoptar mesures de millora contínua. 

 Traçabilitat: Capacitat, amb l’ajut de eines i mitjans, de poder fer un seguiment 

de tot allò que es consideri oportú. 

 Auditoria de Qualitat: Valoració sistemàtica, independent i documentada per 

obtenir evidències i avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de 

determinar el grau en que es compleixen els criteris manifestats a les polítiques 

de qualitat, procediments o en els requisits utilitzats com a referència. 

 Conformitat: Compliment d’un requisit. 
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 No conformitat: Incompliment d’un requisit. 

 Acció Correctiva: Acció que es realitza per tal d’eliminar la causa o el motiu d’una 

no conformitat detectada. 

 Acció Preventiva: Acció que es realitza per tal d’eliminar la causa o motiu d’una 

no conformitat potencial. 

 Homologació: Sotmetre per obligació a un Sistema de Gestió de la Qualitat, al 

dictamen d’un organisme qualificat per aprovar la seva coincidència amb les lleis 

i normatives d’obligat compliment. 
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2. PREFACI 

El present Treball Final de Grau neix com una proposta adreçada a la Gerència de 

l’Ajuntament de Sant de Cugat del Vallès d’establir un procediment normalitzat 

independitzat del Sistema de Gestió genèric i ja implantat a tot l’Ajuntament, per a la 

millora de la qualitat dels serveis que la Brigada d’Obres realitza per al ciutadania i pels 

altres Àmbits, Serveis i Seccions. 

Arrel d’aquesta voluntat, en aquest treball s’ha establert un full de ruta amb l’objectiu 

final de poder implantar en un futur un model de gestió de la qualitat fonamentat en la 

ISO 9001:2015, per tal de poder controlar paràmetres de qualitat i poder millorar i fer el 

seguiment (traçabilitat) de totes les actuacions que duu a terme la Brigada d’Obres, des 

de la recepció de la petició, fins a la seva resolució i comunicació de finalització, passant 

per al fase pròpia d’execució. 

Finalment, un objectiu a futur, seria la possibilitat de que un cop implantat el sistema de 

gestió es pogués optar a una certificació ISO 9001:2015 pròpia. 
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3. INTRODUCTION 

3.1 JUSTIFICATION DU TRAVAIL ET CONTEXTE 

Ce travail vise à établir des critères de définition et de mise en œuvre d'un Système 

de Management de la Qualité basé sur la norme ISO 9001: 2015. La section où il 

est proposé de réaliser la mise en œuvre et qui fait l’objet du présent travail est 

l’Équipe de Travaux techniques de la commune de Sant Cugat del Vallès, qui sont 

intégrées au Service d'Entretien Urbain et au Domaine du Management de la 

Qualité et de la Mobilité Urbaines. 

3.2 LES SERVICES TECHNIQUES. ORGANIGRAMME 

L’Équipe de Travaux est une section de l'organisation générale de la commune. Ils 

font partie du Service d'entretien urbain, qui dépend hiérarchiquement du 

Département du Management de la Qualité et de la Mobilité Urbaines. 

L’Équipe de Travaux est dirigé par un chef de Section duquel dépendent l'unité 

administrative, l'entrepôt et les contremaîtres, dont dépendent directement tous les 

ouvriers, qu’ils soient qualifiés ou non. 

L’Équipe de Travaux est composé de 50 personnes, réparties en six catégories 

professionnelles (Chef de section, responsables, techniciens, ouvriers qualifiés, 

ouvriers et employés de bureau). Avec ce personnel, ils exercent la plupart des 

métiers nécessaires afin de couvrir tous les besoins de la municipalité (installateurs, 

charpentiers, serruriers, peintres, maçons, signalisation routière, débroussailleuses, 

signalisation et aide à l’infrastructure). De plus, de façon quasi continue et pour des 

périodes de 6 à 12 mois, le personnel de l’Équipe est renforcé par l'incorporation de 

10 à 15 personnes bénéficiaires des programmes d’aide à l'insertion au monde du 

travail. 
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Tableau 3.2 Organigramme de gestion de l’Équipe de Travaux 

 

3.3 BUT GÉNÉRAL DU TRAVAIL 

Le but principal de ce travail c'est la conception d'un SGQ de la norme ISO 

9001:2015 dans l’Équipe de Travaux afin d’offrir un service de qualité. Pour y 

parvenir, le Système de Management doit avoir les buts suivants: 

 Assurer la qualité des services fournis par l’Équipe de Travaux, dans les 

différents Départements et Sections de la Commune, tout en montrant leur 

capacité à offrir leurs services de manière efficace et en satisfaisant les 

exigences et les besoins des demandeurs et les exigences réglementaires 

(ISO 9001:2015). 

 Atteindre la satisfaction du reste des Services de la Commune, et par 

extension des citoyens, à travers l'application du Système Qualité, y compris 
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les processus d'amélioration continue et les processus de prévention des non-

conformités. 

 Montrer à des tiers acteurs le management et l'amélioration du Système de 

Management de la Qualité afin d'obtenir la certification. La mise en place du 

système de management reflétera l'implication et l'engagement du personnel, 

de la Direction et de la Gérance, afin de fournir et de garantir un meilleur 

service aux citoyens par le biais du contrôle continu des actions et grâce à la 

documentation collectée. 

 Nommer un responsable de la qualité parmi le personnel de l’Équipe, avec 

connaissances, compétences et responsabilités.  

3.4 BUTS SPÉCIFIQUES DU TRAVAIL 

Les buts spécifiques de ce travail sont les suivants:  

 Planification générale: définir les buts généraux de ce travail et la planification 

des activités de mise en œuvre. 

 Implication de la Direction et de la Gérance: il sera essentiel que la Gérance 

et la Direction du Domaine s'impliquent dans la mise en œuvre dès le début, 

car elles devront prendre des décisions et, pour ce faire, elles devront être 

informées à tout moment de l'évolution de l'implantation. 

 Formation adéquate: La personne qui devra assumer les fonctions de 

responsable de la qualité doit être formée afin de pouvoir mettre en œuvre et 

de faire le suivi du système qualité. 

 Etablissement de la portée du Système de Management de la Qualité: Le 

Système de Management de la Qualité aura une portée limitée aux activités 

qui seront conformes aux lignes directrices établies par la norme ISO 

9001:2015. Pour la future certification, ce but est très important car ce seront 

ces activités qui seront régulièrement auditées en externe. La décision sur la 

portée sera l’affaire de la Gérance et de la Direction, car il faudra prévoir 

qu'une grande portée entraînerait un coût d'implantation (temps et ressources) 

et de maintenance du système plus important. 

 Étude initiale de l'état actuel de l’Équipe de Travaux par rapport à l’ISO 

9001:2015. Ce sera le responsable de la qualité qui préparera cette étude sur 

les points de la norme. Cette étude diagnostique contiendra les exigences de 

la norme adaptées à l’Équipe de Travaux. Grâce à cela, on pourra créer une 

liste de personnes pour interroger à fin de générer une grille avec les points 
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de la norme où seront enregistrés les éléments essentiels de leur mission, 

aussi bien les conformités que les manquements ou les conformités partielles. 

 Etablir un plan d'action à réaliser: Avec les résultats de l'étude initiale, le Plan 

d'Action pourra être défini et les conclusions de l'étude initiale et les actions 

entreprises pourront être transmises à la Gérance et à la Direction, y compris 

le calendrier, la liste des personnes qui devront intervenir et le temps qu’ils 

devront consacrer au travail. Il sera essentiel que la gérance et la direction 

soient très impliquées dans la mise en œuvre, qu’elles prennent les décisions 

appropriées et qu’elles garantissent un accompagnement au niveau du 

personnel et du financement afin de pouvoir réaliser l'implantation et lui 

donner une continuité ultérieure. 

 Rédaction des documents et des registres nécessaires: Un Système de 

Management de la Qualité établit la nécessité de créer et d'avoir un Manuel 

de Qualité, Objectifs et Indicateurs, Processus et Registres. 

3.5 VIABILITÉ DU TRAVAIL 

A priori aucun problème n'a été détecté afin de pouvoir développer ce travail en 

termes de conception et de réalisation. Cependant, quelques sections de l'ISO 

9001:2015 ont été exclues. Ce sont les sections de l'ISO qui ne sont pas 

applicables à l’Équipe de Travaux, car elles ne sont pas nécessaires pour le 

développement de leurs tâches. Outre la difficulté d'élaboration de ce travail, il faut 

faire mention des tâches de coordination, de formation du personnel et de la mise 

en œuvre au sein de l’Équipe de Travaux, où il faudra impliquer le personnel. 
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4. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

4.1 INTRODUCTION À L’ISO 9001:2015 

Actuellement l’ISO 9001: 2015 est la base du Système de Management de la 

Qualité (SMQ) car c'est la norme internationale qui concentre et décide de tous les 

éléments du management de la qualité qu'une entreprise doit observer afin d'avoir 

un système efficace qui lui permette de gérer et améliorer la qualité des produits ou 

des services qu'il propose à ses clients. 

L'ISO est l'Organisation Internationale de Normalisation et son abréviation (ISO) est 

internationalement acceptée. Elle a été fondée en 1926 sous le nom de Fédération 

Internationale des Associations Nationales de Normalisation (ISA). Pendant la 

Seconde Guerre Mondiale elle a été temporairement suspendue. Après la guerre, 

les Nations Unies ont proposé la réorganisation d'une organisation de normalisation 

par le biais du Comité de Coordination des Normes des Nations Unies.  

En 1946, des représentants de 25 pays se sont réunis à Londres pour faciliter la 

coordination des normes industrielles grâce à l'unification internationale. Cette 

réunion a proposé les fondements de ce qui allait devenir l'ISO. Enfin, l'organisation 

a été officiellement fondée le 23 février 1947. 

Actuellement elle est basée à Genève, en Suisse, et elle est composée d'un réseau 

d'instituts nationaux de normalisation dans 164 pays. 

L'ISO 9001:2015 a été publiée le 15 septembre 2015. Il s'agit de la cinquième 

édition de la norme et remplace et annule la quatrième édition (ISO 9001: 2008). 

Elle a été élaborée par le comité technique ISO/TC 176, chargé d'élaborer la norme 

ISO 9000 et les normes complémentaires. 

Cette norme est présente et est la référence dans 193 pays pour les entreprises et 

organisations, quelle que soit leur taille (grande, moyenne et petite), dans les 

secteurs public et privé, par les fabricants et les prestataires de services dans tous 

les secteurs et activités. 

L'obtention de la certification ISO favorise l'entreprise, car de nombreux clients sont 

enclins à choisir un fournisseur qui possède cette accréditation qui garantit que 

l'entreprise sélectionnée dispose d'un bon système de management de la qualité. 
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Les normes ISO sont volontaires, car comme il s’agit une organisation non 

gouvernementale elle n’a pas le pouvoir d'exiger la conformité. 

4.2 POURQUOI METTRE EN ŒUVRE L’ISO AU SEIN DE L’ADMINISTRATION 

Les clients potentiels de toute industrie visent à satisfaire à leurs besoins par 

l'acquisition de produits ou de services. Par conséquent, être en mesure d'offrir un 

meilleur service ou un meilleur produit sera la principale raison pour laquelle une 

entreprise envisagera de mettre en œuvre une norme de management de la qualité 

telle que l’ISO 9001:2015 dans le but de générer un avantage concurrentiel sur les 

autres services ou produits du marché. 

Dans le cas de l’Équipe de Travaux qui est intégré à l'administration locale, les 

citoyens sont leurs clients potentiels et le retour de l’Équipe sont les services offerts. 

Par conséquent, afin de fournir un meilleur service, la mise en œuvre d’une norme 

de management de la qualité telle que ISO 9001:2015 contribuera à améliorer le 

service et la satisfaction des citoyens. 

Les exigences pour les systèmes de management de la qualité sont spécifiées dans 

ISO 9001:2015 et nous fournissent un cadre pour l'amélioration continue dans le but 

d'augmenter la satisfaction du client et d'obtenir de plus grands avantages. 

Cependant, dans notre cas, la mise en place d'une ISO au sein de l’Équipe de 

Travaux ne se fera pas dans le but d'obtenir de plus grands bénéfices. Le but de la 

mise en œuvre sera d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyens de façon 

systématique et continue. 

Les bases du management de la qualité peuvent être regroupées comme suit: 

 Orientation citoyenne: Les services offerts par l’Équipe de Travaux viseront 

toujours à répondre aux attentes des citoyens. 

 Leadership: Les responsables doivent d'abord être impliqués dans le SMQ et 

doivent fixer des objectifs, promouvoir l'amélioration et créer un environnement 

de travail agréable afin d'atteindre les objectifs fixés. 

 Engagement des personnes: La mise en œuvre du SMQ n'est pas possible 

sans l'implication du personnel de l’Équipe et grâce à sa capacité à travailler 

pour atteindre les objectifs fixés par la Direction. 

 Approche processus: les processus doivent être définis afin d'être efficaces et 

efficients et réalisables par l’Équipe.. 
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 Amélioration continue: L'application des améliorations dans toute tâche 

exécutée par l’Équipe de Travaux est le but principal du SMQ. Le cycle 

d'amélioration continue comprend quatre phases: Planifier, Développer, 

Contrôler et Agir. Graphiquement, il est représenté dans le Cercle de Deming 

(PDCA).  

 

Diagramme 4.2. Cercle Deming (PDCA) 

 

 Prise de décision fondée sur des preuves: l'étude et l'analyse des données 

obtenues dans des processus définis devraient permettre une prise de décision 

efficace. 

 Gestion des relations: définir le système qui explique l'interrelation entre les 

processus, les ressources et les activités afin de contribuer à l'efficience et 

l'efficacité de l’Équipe.  

4.3 LES BÉNÉFICES DE METTRE EN ŒUVRE L’ISO 9001:2015 

Du point de vue intérieur de l’Équipe de Travaux, on y trouve les avantages 

suivants: 

 Sécurité et agilité améliorées dans les processus et les actions, grâce à la 

standardisation. 

 Le fait d'avoir les processus organisationnels définis et documentés et de 

pouvoir les adapter à tout changement organisationnel ou réglementaire crée 

de la sécurité, car la communication et les informations fournies à l'ensemble du 
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personnel ont été standardisées de manière simple. Cela garantit aussi que les 

procédures sont constamment mises à jour et sert de guide pratique pour la 

direction et les nouveaux employés. 

On obtient aussi de l’agilité, car le travail de tout le personnel est facilité et 

encouragé, bien qu'il soit nécessaire de définir clairement les responsabilités 

des agents impliqués et de pouvoir consulter facilement toutes les procédures 

définies. 

 Être en mesure de surveiller et de mesurer en permanence l'efficacité de tous 

les processus et procédures en analysant les indicateurs permettra à la 

direction d'obtenir des informations d'un grand intérêt afin de pouvoir prendre 

des décisions. 

 Être en mesure d'intégrer le travail quotidien de tout le personnel, en 

fournissant des outils qui lui permettent d'identifier et d'analyser les problèmes 

et de rechercher des solutions, aidera le personnel à participer de la 

philosophie de l'amélioration continue. 

 Amélioration de la qualité des services offerts grâce à: 

 Plus grande conscience de tout le personnel 

 Plus d’efficience et d’efficacité  

 Réduction des coûts 

Du point de vue externe, les avantages suivants peuvent être appréciés: 

 Réduction des plaintes 

 Amélioration de la confiance et de la satisfaction des citoyens et des autres 

Services et Sections de la Commune.  

 Amélioration de l'image de l’Équipe de Travaux et, par extension, de la 

Commune. 

4.4  CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ISO 9001:2015   

Afin de mettre en œuvre cette norme, nous définissons quatre phases générales: 

Planification, Documentation, Mise en œuvre et Certification. La seule phase que 

l’on puisse certifier est la phase documentaire. 

La documentation requise pour pouvoir certifier le SMQ est la suivante: 

 Politique et buts de la qualité 

 Manuel de Qualité 

 Procédures documentées 
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 Enregistrements et formats  

Dans les chapitres suivants de ce travail nous développons plus en détail chaque 

partie de la documentation nécessaire afin de pouvoir certifier le SMQ. 

4.4.1 Structure du manuel de qualité 

0 INTRODUCTION  

1 DOMAINE D’APPLICATION 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

3 TERMES ET DÉFINITIONS 

4 CONTEXTE DE L’ORGANISME 

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte 

4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées 

4.3 Détermination du domaine d’application du système de management 

de la qualité 

4.4 Système de management de la qualité et ses processus 

5 LEADERSHIP 

5.1 Leadership et engagement 

5.1.1 Généralités  

5.1.2 Orientation vers le client 

5.2 Politique 

5.2.1 Mise en place de la politique de qualité 

5.2.2 Communication de la politique de qualité 

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme 

6 PLANIFICATION 

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 

6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre 

6.2.1 Buts de la qualité 

6.2.2 Planification des actions pour atteindre les objectifs de 

qualité 

6.3 Planification des modifications 
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7 SUPPORT 

7.1 Ressources 

7.1.1 Généralités 

7.1.2 Ressources humaines 

7.1.3 Infrastructure 

7.1.4 Environnement pour l’opération des processus 

7.1.5 Ressources pour le suivi et la mesure  

7.1.5.1 Généralités 

7.1.5.2 Traçabilité des mesures 

7.1.6 Connaissances de l’organisation 

7.2 Compétences 

7.3 Sensibilisation 

7.4 Communication 

7.5  Information documentées 

7.5.1 Généralités 

7.5.2 Création et mise à jour 

7.5.3 Contrôle de l’information documentée 

8 RÉALISATION DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles 

8.2 Exigences relatives aux produits et services 

8.2.1 Communication avec le client 

8.2.2 Établissement des exigences pour les produits et les 

services 

8.2.3 Revue des exigences pour les produits et les services  

8.2.4 Changements des exigences pour les produits et les 

services  

8.3 Conception et développement de produits et services 

8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des 

prestataires extrêmes  

8.4.1 Généralités 

8.4.2 Types de contrôle et son étendue 
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8.4.3 Information aux fournisseurs externes  

8.5 Production et prestation de service  

8.5.1 Contrôle de la production et prestation du service 

8.5.2 Identification et traçabilité  

8.5.3 Biens appartenant aux clients ou aux fournisseurs externes 

8.5.4 Préservation 

8.5.5 Activités ultérieures à la livraison  

8.5.6 Contrôle des changements 

8.6 Libération des produits et services 

8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes 

9 ÉVALUATION DES PERFORMANCES 

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation  

9.1.1 Généralités 

9.1.2 Satisfaction du client  

9.1.3 Analyse et évaluation 

9.2 Audit interne 

9.3 Revue de direction 

9.3.1 Généralités 

9.3.2 Entrées à être revues par la direction 

9.3.3 Sorties à être revues par la direction 

10  AMÉLIORATION 

10.1 Généralités 

10.2 Non-conformité et action corrective 

10.3 Amélioration continue 

4.4.2 Procédures mises en œuvre et exclues 

Afin de mettre en œuvre ISO 9001:2015, plusieurs procédures ont été 

documentées qui sont typiques des tâches effectuées par l’Équipe de 

Travaux. De plus, dans le Manuel Qualité, d'autres procédures plus 

généralistes ont également été documentées au sein de la structure de la 

Commune de Sant Cugat del Vallès et ne sont pas spécifiques à l’Equipe. 
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Les procédures documentées sont les suivantes: 

PROCÉDURE ISO 9001:2015 

P-01 Contrôle de la documentation et des 

registres 
7.5 

P-02 Audits 9.2 

P-03 Traitement des non-conformités 
8.7    

10.2 

P-04 Mesures correctives 
10.2    

10.3 

P-05 Révisions de la commission de 

gestion 
9.3 

P-06 Résolution des incidents 
4.4   

 8.1 

P-07 Communications 
5.1    

7.4 

P-08 Gestion des achats de fournitures et 

de services 
8 

P-09 Situations d’urgence 8.7 

P-10 Equipement de protection individuelle 

(EPI) 
8.2 

Tableau 4.4.2. Procédures ISO 

Dans la mise en œuvre qui doit être faite à l’Équipe, la section 8.3, Conception 

et développement de produits et services, a été exclue car l’’Équipe de 

Travaux ne fait pas de travaux de conception. 

 

 



Disseny d'un sistema de gestió de qualitat segons ISO 9001:2015 

a la Brigada Municipal d'Obres de l'Aj. de St. Cugat del Vallès  

21 

5. CONCEPTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA NORME ISO 9001:2015 

Pour pouvoir pleinement mettre en œuvre la norme ISO 9001:2015 dans l’Équipe de 

Travaux, il faudra 4 phases: planification, définition de la documentation, mise en œuvre 

et certification. 

 

Schéma 5. Conception pour la mise en œuvre ISO 9001:2015 

5.1 PLANIFICATION 

Lors de la planification de la mise en œuvre, les aspects suivants seront pris en 

compte l’un après l’autre: Situation initiale, Approche du projet, Analyse et 

Formation. 

 

Schéma 5.1. Planification de la mise en œuvre ISO 9001:2015 

5.1.1 Situation initiale 

L’Équipe de Travaux, est une équipe où les tâches sont tombées dans la 

routine depuis de nombreuses années. La façon de procéder est la même 

qu'il y a des années et de nombreuses tâches sont faites de la même façon 

depuis toujours. Au niveau du personnel, les effectifs sont fragmentés. 

D'abord fragmentés du point de vue du type de travail (d'une part maçons et 

machinistes, et d'autre part les artisans), puis par tranches d'âge: ceux qui 

ont environ 60 ans (une quinzaine de personnes) avec un objectif clair (la 

retraite), et le reste des employés, d’une moyenne de 35 ans (avec 

beaucoup d'implication dans le travail et désireux de promotion et 

d'amélioration). 

Avant d'entamer la démarche de mise en œuvre, plusieurs réunions ont eu 

lieu avec l'ensemble du personnel, ce qui a permis un premier contact avec 

l'ISO et avec le Management Qualité. À la suite de ces réunions, certains 

aspects ont été pris en compte lors de la conception du système de 

management à mettre en œuvre. Les observations sont les suivantes: 

Planification 
Définition de la 
documentation 

Mise en œuvre Certification 

Situation 
iniciale 

Approche du 
project 

Analyse Formation 
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 Il est reconnu que notre façon de travailler aujourd'hui peut être 

améliorée plus o moins élevé (cela dépend la tâche). 

 Une nouvelle méthode de travail est proposée, de sorte que tout le 

personnel impliqué dans le processus doit être impliqué et assumer le 

travail d'équipe. 

 Il devient clair que la volonté de mettre en place un nouveau système 

de travail ne va contre personne ni contre les routines établies. 

 La gérance et la direction devront être prêtes à diriger le projet de mise 

en œuvre. 

 Le but de la mise en œuvre est de monter d’un cran la qualité des 

travaux / services, et cela se fera avec une amélioration continue. 

5.1.2 Approche du projet  

5.1.2.1 Première approche et engagement de la gérance 

Les aspects suivants ont été décrits dans l'approche initiale de la mise 

en œuvre, établie par consensus entre la Direction, la Gérance et le 

Chef de Section: 

 Identifier et accepter ce qui ne fonctionne pas correctement et 

prendre les mesures nécessaires pour le corriger. 

 Travailler pour que l'environnement de travail, au siège et en 

dehors du siège, soit propice à la promotion du SMQ. 

 La Direction exprime son engagement dans la mise en œuvre. 

 Il est certain que l'implantation va contribuer à l'amélioration 

des conditions et de l'environnement de travail et, par 

conséquent, à l'amélioration de la qualité. 

5.1.2.2 Communication du projet à la section 

Une fois la pré-évaluation et l'approche préliminaire effectuées, une 

réunion est convoquée à laquelle participent la Gérance, la Direction et 

l'ensemble du personnel de l’Équipe pour informer le personnel de la 

décision de mettre en œuvre l'ISO 9001:2015 dans l’Équipe de 

Travaux. 
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5.1.2.3 Estimation des ressources humaines et économiques 

Bien qu'il soit préférable que le responsable du Management de la 

Qualité de l’Équipe travaille exclusivement sur ce sujet, le Chef de 

Section de l’Équipe sera initialement le responsable du management 

de la qualité de l’Équipe et sera responsable de développer le 

processus et diriger la mise en œuvre ainsi que le suivi postérieur. 

Il faudra que le Chef de Section (ou la personne désignée a posteriori), 

s'engage dans le projet (SMQ) et mobilise le maximum de personnes 

afin de pouvoir concevoir, maintenir et améliorer le système et les 

documents pour atteindre ce but. Un des principes de base du SMQ 

est de générer la participation du personnel, et ceci favorise cet 

engagement.  

5.1.3 Analyse des effets de la norme 

Nous devons être conscients que l'activité de tous les travailleurs de l’Équipe 

sera affectée dans une plus ou moins grande mesure par d'éventuels 

changements à apporter afin de répondre aux exigences de la norme. Par 

conséquent, il devient clair que des changements devront être apportés à 

notre façon de travailler, étant donné que: 

 Au moment de la mise en œuvre, aucun changement majeur ne 

devrait être apporté, seulement ceux qui sont strictement nécessaires. 

Par la suite, avec le temps, des améliorations seront proposées et on 

insistera sur d'autres aspects plus petits ou plus importants. 

 L'implantation devra se faire progressivement, dans le but de 

consolider chaque intervention et de faire en sorte que son 

implantation ne provoque aucun rejet au sein du personnel. 

 Avec l'implantation de processus, dans l’avenir le système de travail 

aura changé. Ces changements seront dus à l'amélioration continue, 

qui est un autre principe de base du SMQ. 

5.1.4 Formation de l’équipe de travail 

En raison de la taille actuelle de l’Équipe de Travaux, au début, seulement le 

Chef de Section sera affecté à la mise en œuvre du SMQ à et la maintenance 

ultérieure ce travail, mais il aura le soutien de deux responsables.  
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5.2 DOCUMENTACIÓ  

Tal i com es descriu en l’apartat 4.4, la documentació necessària que ens caldrà a fi 

de poder certificar el SGQ, és: Declaració de Política de Qualitat, Manual de 

Qualitat, Procediments documentats i Registres i Formats. Tal i com s’observa en el 

gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5.2. Documentació 

 

5.2.1 Aspectes bàsics  

Caldrà redactar la documentació anteriorment citada com el suport que 

tindrem per tal de definir el Sistema de Gestió de la Qualitat. En cap cas la 

documentació és la finalitat del Sistema de Gestió. 

Una bona documentació, és aquella que ens és útil per: 

 Mostrar una bona imatge. 

 Mostrar coneixements i una manera de fer que s’ha demostrat 

eficient. 

 Donar suport i facilitar la realització de les tasques. 

Implementació 
ISO 9001:2015 

Política de 
Qualitat 

Manual de 
Qualitat 

Registres i 
Formats 

Procediments 
documentats 
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Les qualitats que ha de tenir una bona documentació per a que ens sigui útil 

són: 

 Ha de ser senzilla. 

 Cal que sigui única, evitant duplicitats ja que generen contradicció. 

 Cal que sigui accessible a tothom que ho vulgui. 

 Cal que en tot moment estigui actualitzada i controlada. 

5.2.2 Política de Qualitat  

Aquest document consisteix en la declaració que fa la Gerència de 

l’Ajuntament adquirint el compromís de complir amb les requisits que descriu 

la ISO 9001:2015 i millorar l’eficiència del sistema de manera continuada. 

Aquesta declaració es pot veure en el document annex  A-01. Política de 

Qualitat. 

5.2.3 Mapa de processos  

L’objectiu és detallar els processos principals en els que es fonamenta 

l’activitat de la Secció de Brigada d’Obres. Habitualment es divideixen en 

Processos Estratègics, Processos Operatius i Processos de Suport. Aquests 

tres grups de processos contindran alhora procediments per detallar el seu 

funcionament. 

Per tant, els Processos Estratègics seran els següents: 

 PE1. Objectius de Manteniment de la ciutat 

Procés que inclou tota la planificació de la política de qualitat i 

estableix els objectius en quan al Manteniment de tota la ciutat 

(via pública, parcs, jardins) i dels diferents edificis municipals. 

 PE2. Planificació Estratègica i Millora 

En aquest procés es troben incloses les directrius marcades 

des de Gerència a llarg termini a fi de, per exemple, adoptar 

mesures d’estalvi energètic en els edificis municipals, amb la 

premissa d’optimitzar els recursos econòmics dels que es 

disposen. 
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Els Processos Operatius, seran: 

 PO1. Recepció de tasques 

Aquest procés marca les directrius que cal seguir a nivell 

administratiu des de la recepció d’una petició de tasca fins  que 

és assignada als operaris per a la seva resolució. 

 PO2. Execució de les feines 

Procés en el que de manera genèrica s’indiquen les directrius 

que cal seguir alhora de resoldre incidències. 

Aquest procés es troba dividit en 5 processos degut a les 

diferents  tipologies d’incidències a atendre. 

 PO2.1. Gestió d’incidències de correctiu 

Aquest procés marca els objectius i les directrius 

que cal seguir per tal d’atendre i resoldre les 

incidències i/o avaries que es produeixen 

diàriament, tant a la via pública con en els edificis 

municipals. 

 PO2.2. Gestió del manteniment preventiu 

Aquest procés pretén regular l’execució de diverses 

actuacions prèvies programades per la Secció 

corresponent, tant a la via pública, com en edificis 

municipals, amb l’objectiu de reduir o eliminar 

incidents i/o avaries posteriors i així, en part, 

perllongar al vida útil de les infraestructures i 

equipaments municipals. 

 PO2.3. Gestió de necessitats d’infraestructures 

Procés en que l’objectiu final és gestionar totes les 

necessitats de suport als diferents actes organitzats 

directament per l’Ajuntament des dels diferents 

Serveis o en col·laboració amb entitats municipals. 
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 PO2.4. Actuacions d’urgències 

Procés que marca els passos a seguir en cas de 

ser requerits per atendre qualsevol incidència i/o 

averia amb caràcter d’urgència, i fer-ho amb 

rapidesa i eficiència.  

 PO2.5. Retirada i gestió de runes 

Aquest procés pretén fixar unes bases de com cal 

actuar alhora de retirar, transportar i gestionar la 

runa que es generi arran d’actuacions de la Brigada 

Municipal d’Obres. 

 PO3. Tancament de tasques. 

Aquest procés pretén fixar unes bases de com cal actuar a 

nivell administratiu un cop una tasca ja estat realitzada, 

procedir al tancament de la petició i a la comunicació al 

peticionari.  

Els Processos de Suport són els següents: 

 PS1. Recursos Humans 

Tot i que degut a l’organització interna de l’Ajuntament, els 

recursos humans es troben gestionats per la Secció de 

Recursos Humans, en aquest procés propi del SGQ de la 

Brigada Municipal, és detallen les tasques de suport que des 

de la Brigada es duen a terme a fi de disposar del personal 

idoni i necessari per tal de desenvolupar les seves tasques i 

posteriorment de dotar a aquest personal de millores en la seva 

formació i fomentar i mantenir un bon ambient de treball. 

 PS2. Contractació 

Aquest procés conté les directrius a seguir alhora d’elaborar un 

expedient de contractació donant compliment a la LCSP 

9/2017. 

Posteriorment, al igual que en el procés PS1, degut  a 

l’organització interna de l’Ajuntament, la Secció de Contractació 

i Compres, és qui gestionarà i tramitarà l’expedient de 
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contractació. La Brigada d’Obres, en els expedients que son de 

la seva competència, redacta els Plecs Tècnics a fi de definir 

clarament les necessitats tècniques existents en matèria de 

contractació. 

 PS3. Compres 

A l’igual que en els dos processos anteriors, degut a 

l’organització interna de l’Ajuntament, les compres genèriques 

de productes es troben gestionades per la Secció de 

Contractació i Compres, amb l’objectiu de reduir despesa 

econòmica, alhora que donar compliment a la LCSP 9/2017. 

Tot i això, en aquest procés propi del SGQ de la Brigada 

Municipal, és detallen les tasques de suport que des de la 

Brigada es duen a terme a de determinar les necessitats 

existents. 

 PS4. Manteniment d’Infraestructures pròpies 

En aquest procés es troben incloses la dotació i manteniment 

de les diferents infraestructures necessàries per tal de poder 

desenvolupar amb garanties les tasques encomanades a la 

Brigada d’Obres. Dins d’aquest procés es troben inclosos els 

vehicles, els espais de treball i les dotacions de recursos 

informàtics (software i hardware). 

 PS5. Gestió documental 

Aquest procés controla la documentació del SGQ. 

En el següent diagrama es mostra l’esquema general del Mapa de Processos 

elaborat per a la Secció de la Brigada d’Obres. En ell, es poden observar tots 

els processos anteriorment descrits. S’annexa el document annex A-02. Mapa 

de Processos. 
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Diagrama 5.2.3. Mapa de processos 

5.2.4 Manual de Qualitat  

El Manual de Qualitat serà el document base en el que farem palès que el 

Sistema de Gestió de la Qualitat que estem definint és eficaç. Per tant, 

aquest manual caldrà que estigui ben documentat a banda de seguir els 

patrons marcats per la norma, tot tenint en compte el següent: 

 L’extensió del Manual serà inversament proporcional al 

desenvolupament documental de processos, procediments i/o guies. 

Per tant, en el cas que definim molts procediments documentats dins del 

manual de qualitat podrem, únicament, citar-los i explicar-los 

lleugerament, i a la inversa, en el cas que definim documentalment pocs 

procediments aquests caldrà que els haguem d’explicar millor i més 

extensament en el manual de qualitat. 

 Tot i això, cal tenir en compte que tots els fonaments generals del SGQ 

hauran de quedar perfectament descrits en el Manual de Qualitat, ja que 

el que es pretén és fer palès i demostrar que podem ser i som eficaços. 

Alhora de compondre un Manual de Qualitat una solució força habitual, i que 

és la que s’ha utilitzat, és redactar una introducció i desprès tants capítols 

com té la pròpia norma (tal i com es relaciona en la taula següent): 
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Manual de 
Qualitat 

 

(segons 
estructura 
norma ISO 
9001:2015) 

0 Introducció 

1 Abast 

2 Referencies i Normatives 

3 Terminologia i definicions 

4 Contingut de l’Organització 

5 Lideratge 

6 Planificació 

7 Suport 

8 Operació 

9 Avaluació de l’acompliment 

10 Millora 

Taula 5.2.4. Estructura Manual de Qualitat 

 

Una breu descripció de cada un dels apartats, és la següent: 

Introducció: Es donaran dades de la Secció Brigada d’Obres, de la situació 

actual (punt de partida) i dades genèriques. 

Abast: Serà la definició del Manual a desenvolupar. No és més que 

exposar el SGQ i demostrar que és eficient. 

Referencies i Normes: Caldrà relacionar les normes que han estat 

consultades per la realització del Manual. En aquest cas la norma ISO 

9001:2015. 

Terminologia i definicions: Aquest capítol inclou l’explicació dels termes 

que, tot i ser habituals, poden resultar desconeguts pel personal. 

Contingut de l’organització: Agafant com a model la pròpia norma es 

defineixen els punts següents: 

 Anàlisi dels factors externs i interns que influeixen en el funcionament 

de la Brigada d’Obres. 

 Fixació de les necessitats i objectius de qualitat.  

 Definició del SGQ incloent el Mapa de Processos enumerant i 

desenvolupant els documents on els detallem. 

 Breu descripció dels nostres suports de control, incloent el propi 

Manual. 
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Lideratge: El contingut d’aquest apartat, és el següent: 

 Compromís explícit de la Gerència de l’Ajuntament per dur a terme la 

implantació del SGQ. 

 Es fa explícit l’enfocament de les tasques de la Brigada dirigides cap 

a la ciutadania. 

 Es comenta la sistemàtica d’edició i transmissió de la política de 

qualitat. 

 Presentació de representant del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

Planificació: El contingut d’aquest apartat, és el següent: 

 Avaluació del riscos i oportunitats que es produiran amb la 

implantació de SGQ. 

 S’enumera la sistemàtica dels objectius de qualitat fixats i com s’han 

planificat. 

 Caldrà preveure una planificació d’implementació de canvis quan es 

determini que cal fer-los. 

Recolzament: Dins d’aquest apartat del s’inclou:  

 Definir la previsió de recursos humans. 

 Organigrama de la Secció. 

 Definició de cada lloc de treball de la Brigada i quines accions 

s’implantaran per tal de formar i informar als treballadors del 

funcionament de la Secció i del propis SGQ. 

 Definició de la Infraestructura de la Brigada d’Obres. 

 Definir les condicions que cal tenir i mantenir en el lloc de treball. 

 Definició de la documentació de control per tal de poder fer el 

seguiment i prendre les mesures requerides. 

 Es fa una explicació de les sistemàtiques i criteris de comunicació 

interna de la Secció. 

 Descripció sistemàtica del control de documents i del control de 

registres. 

 La principal implicació en aquest apartat serà posar de manifest les 

necessitats existents i gestionar la comunicació entre equips. 
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Operació: Tal i com indica la pròpia norma, en aquest apartat s’inclou: 

 Descripció de la planificació de la Secció. 

 Descripció de la sistemàtica utilitzada a fi de comunicar-se amb 

l’usuari i/o ciutadà. 

 Descripció dels requisits que es troben relacionats amb el Servei. 

 Seguiment i mesures del Servei: Definició de la sistemàtica que cal 

seguir per tal de poder quantificar i avaluar la qualitat de les feines 

executades per la Brigada. 

 Descripció del procés de compres i la verificació dels productes 

comprats. 

 Descripció de com es fa el control de la prestació del servei, incloent 

el que es fa dins del procés de la realització del servei i la relació de 

la planificació i seguiment. 

 Control de les actuacions no conformes: S’indica com cal actuar en 

aquest casos fent un anàlisi de les causes així com de les mesures a 

prendre a fi que no es repeteixi. 

Avaluació de l’acompliment: En aquest apartat s’inclou:  

 Retorn de la satisfacció del ciutadà/usuari: Com ho fem per tal de 

recollir les dades (enquestes, reclamacions, etc) i un cop obtingudes, 

com les gestionem i quina utilitat traiem. 

 Auditoria interna: Es fa descripció breu de la manera que es 

realitzarà aquest procés i es farà una referència al procediment 

documentat que pauta tot els detalls. 

 S’explica la sistemàtica prevista per tal d’efectuar la revisió per part 

de la Gerència, en quin document es farà, quan i es formalitzen els 

resultats. 

Millora: En aquest apartat s’inclou: 

 No conformitats i Accions correctives: Definició del procés que caldrà 

seguir en el moment que es detectin no conformitats i com s’actuarà 

per resoldre-les. 

 Millora contínua: Descripció de les dades que son analitzades per 

poder planificar i preveure les corresponents reunions de millora 

continua. 
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El Manual de Qualitat realitzat, és pot consultar a l’annex A-03. Manual de 

Qualitat. 

5.2.5 Procediment documental  

Els procediments de qualitat descriuen les accions que el personal de la 

Brigada ha de seguir, amb l’objectiu d’assolir alguna fita establerta en el 

manual de qualitat. 

Els procediments indiquen de manera especifica qui fa cada cosa, quan i 

quina documentació cal utilitzar, o es genera, com a resultat d’aquesta 

activitat. En el cas concret de la Brigada, tindrem els procediments següents: 

 P-01 Control de la Documentació i Registres 

Definir la metodologia establerta a la Brigada d’Obres per la 

redacció, revisió, distribució, modificació i arxiu dels documents 

relatius al Sistema de Gestió de la Qualitat. 

 P-02 Auditories 

El procediment descriu el mètode per realitzar les auditories 

internes del Sistema de Qualitat amb l’objectiu de verificar la 

idoneïtat del sistema de gestió de la Brigada d’Obres de Sant 

Cugat, el compliment de la seva política i objectius així com el 

compliment dels requisits especificats. Disposar d’una eina de 

prevenció, de correcció i de millora. 

 P-03 Tractament de les no conformitats 

Aquest procediment pretén establir una metodologia a seguir per 

la Brigada d’Obres per tal d’identificar no conformitats, ja siguin 

reals (existents) i/o potencials (futures), determinant les seves 

causes a fi de poder prendre accions correctives i preventives 

amb l’objectiu final que les eliminin o minimitzin. 

 P-04 Accions correctives 

Aquest procediment pretén establir una metodologia a seguir per 

la Brigada d’Obres per tal d’aplicar les accions correctives amb la 

finalitat d’eliminar les causes reals o potencials de les no 

conformitats. 
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 P-05 Revisions de la Comissió de Gestió 

L’objectiu d’aquest procediment consisteix en definir els 

mecanismes per la realització de la revisió dels procediments per 

part de la Comissió de Gestió, amb la finalitat d’assegurar 

l’efectivitat del SGQ i la seva millora contínua.  

 P-06 Resolució d’incidències 

L’objectiu d’aquest procediment consisteix en definir una 

metodologia de treball per tal de gestionar de manera eficaç, i el 

més eficient possible, totes les actuacions per les que és 

sol·licitada la Brigada d’Obres, ja sigui en edificis municipals o a 

via publica, per atendre incidències de preventiu o correctiu o 

com a suport en activitats organitzades per l’Ajuntament. 

 P-07 Comunicacions. 

Procediment per determinar els canals i mitjans de comunicació 

interna entre els diversos nivells, tant de la Brigada d’Obres com 

de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 P-08 Gestió de la contractació de subministres i serveis 

Aquest procediment defineix la sistemàtica per dur a terme la 

contractació de subministraments i serveis d’acord amb la 

normativa vigent sobre la matèria i les directrius específiques de 

gestió interna a nivell corporatiu. 

 P-09 Emergències 

L’objecte d’aquest procediment és descriure la sistemàtica a 

seguir per identificar les situacions potencials d’emergència que 

poden tenir impactes en les persones, els béns mobles i 

immobles i/o el medi ambient, i determinar l’actuació de 

resposta.   

 P-10 Equips de protecció individual (EPI) 

L’objecte d’aquest procediment és descriure la sistemàtica per a 

l’elecció, compra, lliurament, reposició i ús dels equips de 

protecció individual (en endavant EPI). 

Els Procediments Documentats es poden veure a l’annex A-04 Manual del 

Procediments Documentats. 



Disseny d'un sistema de gestió de qualitat segons ISO 9001:2015 

a la Brigada Municipal d'Obres de l'Aj. de St. Cugat del Vallès  

35 

En general l’estructura de cada procediment documentat tindrà el següent 

esquema: 

 1  Objecte 

 2  Abast 

 3  Referències 

 4  Responsabilitat 

5  Sistemàtica 

6 Arxiu 

7  Documentació de referència 

 

5.2.6 Registres i formats  

Els formats o formularis són els documents més usuals i més utilitzats en un 

SGQ, ja que contenen tota aquella informació que cal per realitzar una 

activitat. Quan aquests documents ens aportin una evidencia de l’execució 

d’alguna tasca es passarà a anomenar-los registres. Es a dir, quan estiguem 

davant del document en si li direm format o formulari en canvi, quan el 

document estigui complimentat, li direm registre. 

Seguidament, es mostra una taula amb els formats creats per tal de poder 

dur a terme concretament cada un dels procediments. 

 

PROCEDIMENT FORMAT 

P-01 Control de Documentació i 
Registres 

 Doc.01 Llistat de control de documentació 
SGQ 

P-02 Auditories 

 P-04 Accions correctives 
 Doc.02 Agenda de Pla d’Auditories 
 Doc.03 Informe de l’auditoria 

P-03 Tractament de no 
conformitats 

 P-04 Accions correctives 
 P-07 Comunicacions 
 P-08 Gestió de la contractació de 

subministraments i serveis 
 Doc.04 Seguiment d’accions 

P-04 Accions correctives 

 P-03 Tractament de no conformitats 
 P-10 Equips de protecció individual (EPI) 
 Doc.04 Seguiment d’accions 

P-05 Revisions de la Comissió 
de Gestió 

 Doc.05 Informe de revisió de la Comissió de 
Gestió 

P-06 Resolució d’incidències 

 P-09 Emergències 
 P-10 Equips de protecció individual (EPI) 
 Doc.06 Fitxa incidències FAMA 
 Doc.07 Fitxa incidències Ulls de la Ciutat 
 IT-01 Bones pràctiques de seguretat i medi 

ambient 
 IT-02 Col·locació de pancartes a la façana de 

l’Ajuntament 
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P-07 Comunicacions 
 P-09 Emergències 
 IT-01 Bones pràctiques de seguretat i medi 

ambient 
P-08 Gestió de la contractació 
de subministraments i serveis 

 Doc.08 Graella per controlar l’execució del 
contracte 

P-09 Emergències 

 P-03 Tractament de no conformitats 
 Doc.09 Seguiment i control plans 

d’emergència 
 Doc.10 Comunicació de la informació dels 

plans d’emergència 
 Doc.11 Registres d’emergències 
 Doc.12 Registre de simulacres 

P-10 Equips de protecció 
individual (EPI) 

 P-03 Tractament de no conformitats 
 Doc.13 Full de lliurament d’equips de 

protecció individual (EPI) 
 Doc.14 Acta de visita de seguretat 
 IT-01 Bones pràctiques de seguretat i medi 

ambient 

Taula 5.2.6. Procediments documentats 

Aquests documents formen part dels annexos A-05 Instruccions de treball  i  

A-06 Registres i fitxes. 

5.3 IMPLANTACIÓ  

En aquest apartat es detalla com es farà la implantació del SGQ a la Secció de la 

Brigada d’Obres, mitjançant les auditories. 

En el proper capítol 7. Desenvolupament, es desenvolupa cronològicament la 

implantació de la ISO 9001:2015 que es durà a terme a la Brigada d’Obres. 

5.3.1 Formació del personal  

Per tal que la implantació del SGQ es faci de manera eficaç serà necessari 

que tot el personal de la Brigada d’Obres tingui una mínima formació en el 

camp de la qualitat. Bàsicament, aquesta formació consisteix en oferir un 

mínims coneixements dels aspectes següents: 

 Missió i Visió de qualitat 

 Coneixent genèric del mapa da processos, procediments i documents 

de seguiment. 

 Objectius finals que es vol obtenir amb la auditoria. 

 Coneixement genèric de la ISO 9001:2015. 

Pels responsables del SGQ, Gerència, Direcció i Cap de Secció caldrà que 

aquesta formació sigui més amplia i especifica, degut al fet que hauran de 

liderar la implantació i el manteniment i seguiment posterior. 
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5.3.2 Auditories  

Una auditoria de qualitat és un procés que caldrà que sigui realitzat de 

manera independent a la Secció i d’una manera sistemàtica. A banda, caldrà 

que es documenti amb la finalitat de permetre la seva avaluació d’una 

manera objectiva, amb l’objectiu de comprovar el grau de compliment dels 

criteris acceptats. La realització d’auditories, permetran comprovar la millora 

continua en els tots el processos de la Secció. 

Cal diferenciar diversos tipus d’auditories: 

1) Fent la diferenciació en funció de qui les realitza: 

a. Auditories internes: Són aquelles que es realitza per la pròpia 

Secció, ja sigui per i amb personal propi o bé per una empresa 

subcontractada. 

b. Auditories externes: Són aquelles que són realitzades per una 

entitat aliena independent. Aquestes auditories seran les que 

emetran la certificació inicial de la norma i posteriorment 

realitzaran les auditories de seguiment (cada any) i de 

renovació (cada 3 anys).  

2) En funció del que s’audita. Es pot optar a auditar tot el SGQ en la seva 

totalitat o, per contra, auditar únicament algun procés o àrea en 

concret. En qualsevol cas, s’opti pel tot o per la part, existeixen uns 

aspectes comuns: 

a. Es fan sobre una mostra escollida a l’atzar. 

b. Cal disposar d’una norma de referència. En el nostre cas a ISO 

9001:2015. 

c. Caldrà que la realitzi persones sense cap responsabilitat 

directa en el fet que es vol auditar. 

5.3.2.1 Funció de les auditories internes de qualitat 

La funció principal de les auditories internes és recopilar i documentar 

allò que la Gerència i la Direcció els cal determinar, com són: 

 L’avaluació del compliment del SGQ 

 Grau d’implantació del SGQ 

 Eficàcia i eficiència del SGQ 
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Amb la informació que s’obtingui es podrà saber si cal implementar 

alguna acció correctora en el sistema, quins son els punts forts i 

dèbils, i quins són els aspectes de la Secció que són millorables. 

L’objectiu de les auditories és verificar que els processos definits es 

realitzen tal i com es troben desenvolupats en els procediments  

corresponents a fi d’acostar-nos a l’assoliment dels objectius fixats. En 

cap cas l’objectiu és buscar culpables. 

5.3.2.2 Metodologia de les auditories internes  

Les auditories internes, tenen dues fases: 

Planificació 

Anualment el responsable de qualitat de la Brigada, realitzarà una 

planificació de les auditories internes, preveient la revisió de tots els 

requisits reflectits a les normes de referència. Aquesta planificació 

estarà contemplada en la Planificació general del SGQ que serà un 

document annex al Manual de Qualitat.  Annex A-MQ-07 Planificació.  

A banda de les auditories planificades, els responsables del SGQ 

podran proposar la realització d’altres auditories no programades, 

quan: 

 Existeixin canvis significatius en el SGQ. 

 Existeixi la certesa o la sospita que el nivell de qualitat desitjat 

està compromès. 

 Sigui necessari verificar la implantació d’accions correctives. 

En el cas que es decideixi efectuar alguna auditoria no programada, el 

responsable de qualitat haurà de modificar el Pla Anual d’Auditories. 

Programació 

Serà el responsable de qualitat qui s’haurà d’assegurar que el Pla 

d’Auditories es compleixi i qui, amb una antelació mínima d’un mes 

respecte a la data fixada per l’auditoria, redactarà el Programa de 

l’auditoria, en el que s’inclourà: 

 Data de l’auditoria 

 Equip auditor (composició) 

 Unitats a auditar i personal responsable afectat 

 Documentació a auditar 
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Un cop redactat el Programa de l’auditoria, el responsable de qualitat 

informarà de les auditories programades als responsables de les 

unitats per tal de conèixer la seva disponibilitat i fixar el programa 

definitiu. 

5.3.2.3 Execució de l’auditoria  

Per tal de poder realitzar correctament l’auditoria, prèviament,  el 

responsable de qualitat revisarà i prepararà la documentació 

necessària al seu criteri, que com a mínim serà: 

 Manual de Qualitat 

 Procediments Generals i Específics 

 Norma ISO 9001:2015 

 Informe de l’anterior auditoria 

 Registre de No Conformitats i Accions Correctives/Preventives 

 Registres de queixes 

 Requisits legals aplicables 

 Informes de revisió del Sistema per part de la 

Gerència/Direcció. 

En el decurs de l’auditoria caldrà realitzar les activitats següents: 

 Planificació i comunicació del programa de l’auditoria. L’equip 

d’auditors comunica com i quan es realitzarà l’auditoria. 

 Reunió interna prèvia. En aquesta reunió hauran de participar 

l’equip auditor, la Gerència, el responsable de qualitat i els 

responsable dels processos que estiguin implicats. En aquesta 

reunió el responsable de qualitat recordarà quin és l’objectiu i 

l’abast de l’auditoria, a banda de facilitar l’aclariment de 

qualsevol dubte que pugui existir entre els convocats en relació 

al desenvolupament de l’auditoria. 

 Desenvolupament de l’auditoria. Durant aquesta activitat l’equip 

auditor anirà sol·licitant la presència dels responsables de cada 

un dels processos/activitats auditades, a fi que puguin facilitar i 

mostrar els documents i les dades que acreditin el compliment 

d’allò que estableix el SGQ. A banda, també es farà una 
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supervisió directa d’algun procés on l’equip auditor comprovarà 

in-situ que les activitats s’estan executant segons el que marca 

el SGQ. 

 Revisió auditoria anterior. Es farà un seguiment de les 

desviacions sobre el SGQ, que es van detectar en l’auditoria 

anterior. 

 Elaboració i lliurament de l’informe de l’auditoria. 

 Reunió final. L’equip auditor farà el retorn als responsables de 

qualitat de les desviacions detectades. 

A partir d’aquí s’inicia una segona fase consistent en l’esmena de les 

desviacions detectades, amb les següents activitats: 

 Proposta de programa d’accions correctives. Elaborat pel 

departament de qualitat 

 Seguiment d’accions correctives. L’equip auditor comprovarà el 

programa d’accions correctives i farà la comprovació de la seva 

aplicació i compliment. 

 Informe de seguiment de les accions correctives i tancament. 

Un cop s’ha comprovat la realització de les accions correctives, 

l’equip auditor procedirà al tancament de l’auditoria. 

5.3.2.4 Informe de l’auditoria  

Un cop finalitzada l’auditoria l’equip d’auditors elaborarà un informe 

amb el format triat pel propi equip auditor, tot i que l’informe haurà de 

contenir com a mínim les dades següents: 

 Finalitat de l’auditoria. 

 Data. 

 Què és el que s’ha auditat. 

 Qui forma l’equip d’auditors i quins han estat els seus 

interlocutors. 

 No conformitats detectades. 

 Signatura de tots els membres de l’equip auditor i del 

responsable de qualitat com a responsable de l’organització. 

 Annexos que es considerin necessaris. 
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L’equip auditor lliurarà un informe original al responsable de qualitat, 

qui l’arxivarà pel seu estudi i anàlisi en la revisió que caldrà fer del 

Sistema de Gestió de la Qualitat. El responsable de qualitat lliurarà 

una còpia de l’informe als responsables de cada àrea auditada, tot i 

que en el cas que ens ocupa, la Brigada d’Obres, aquest lliurament no 

és farà i únicament es comentarà i analitzarà l’informe amb els 

responsable. 

Les no conformitats detectades a l’auditoria seran tractades tal i com 

es detalla i desenvolupa en el procediment P-03 Tractament de no 

conformitats. 

5.3.3 Quadre resum del procés d’implantació  

Esquemàticament, el Sistema de Gestió de Qualitat a implantar a la Brigada 

d’Obres es pot simplificar amb el quadre resum següent: 

 

 

PROCÈS OBJECTE ENTRADES SORTIDES PROCEDIMENT INDICADOR 

PE1 
Objectius de 
Manteniment 
de la ciutat 

Establir els objectius 
de l’estat idoni de 
conservació de la via 
pública i dels edificis 
municipals 

 Política de 
Qualitat 

 Objectius 
marcats per la 
Comissió de 
Qualitat 

 Dotació 
econòmica 

 Planificació 
objectius 
anuals 

 Determinació 
de les accions 
a endegar i 
mantenir 

P05 Revisions de 
la Comissió de 
Gestió 

IND.16 

valoració del 
manteniment per 
part de la 
ciutadania 

PE2 
Planificació 
Estratègica i 

Millora 

Establir l’estratègia, els 
objectius i la 
planificació de les 
accions a dur a terme 
en base al sistema de 
gestió de la qualitat a 
llarg termini, a partir de 
l’anàlisi de factors 
interns i externs, la 
gestió del riscos i les 
oportunitats i les 
necessitats i 
expectatives existents 

 Política de 
Qualitat 

 Manual de 
Qualitat 

 Objectius 
marcats per la 
Comissió de 
Qualitat 

 Planificació 
objectius 
anuals 

 Determinació 
de les 
accions a 
endegar/ 
mantenir 

P-02 Auditories 
P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-04 Accions 
correctives 
P05 Revisions de 
la Comissió de 
Gestió 

IND.17 
% d’objectius 
assolits respecte 
objectius definits 
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PROCÈS OBJECTE ENTRADES SORTIDES PROCEDIMENT INDICADOR 

PO1 
Recepció 
Tasques 

Canalitzar totes les 
peticions que es rebin i 
gestionar-les en quan 
a planificació temporal 
i en assignació de 
recursos (personals i 
materials), fins a l’ordre 
d’execució 
 

 Peticions de la 
ciutadania 

 Peticions 
d’altres 
Serveis i 
Seccions 

 Urgències / 
Emergències 

 Tramitació 
d’incidència i 
derivació a 
ordre 
d’execució 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-04 Accions 
correctives 
P-06 Resolució 
d’incidències 
P-07 
Comunicacions 
P-08 Gestió de la 
contractació de 
subministraments i 
serveis 
P-09 Emergències 

IND 1 
% incidències 
resoltes respecte 
nombre incidències 
registrades 
IND.02 
% incidències 
reobertes respecte 
nombre incidències 
resoltes 

PO2.1 
Incidències 
Correctiu 

Resolució de les 
incidències de 
manteniment que es 
produeixin en les 
diferents edificis 
municipals i a la via 
pública. 

 

 Incidències o 
deficiències en 
Edificis 
Municipals 

 Incidències o 
Deficiències a 
Via Pública 

 Urgències / 
Emergències 

 Resolució 
d’incidències i 
comunicació a 
la unitat 
administrativa 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-06 Resolució 
d’incidències 
P-07 
Comunicacions 
P-08Gestió de la 
contractació de 
subministraments i 
serveis 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de 
protecció individual 
(EPI) 

IND 3 
% incidències de 
correctiu resoltes 
respecte nombre 
incidències 
registrades 
IND.04 
% incidències 
correctiu reobertes 
respecte nombre 
incidències resoltes 

PO2.2 
Manteniment 

Preventiu 

Execució de les 
tasques de 
manteniment preventiu 
en els diferents edificis 
municipals i a la via 
pública. 

 

 Peticions 
d’actuacions 
manteniment 
preventiu en 
Edificis 
Municipals 

 Peticions 
d’actuacions 
manteniment 
preventiu a la 
Via Pública 

 Urgències / 
Emergències 

 Resolució 
d’incidències i 
comunicació a 
la unitat 
administrativa 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-06 Resolució 
d’incidències 
P-07 
Comunicacions 
P-08Gestió de la 
contractació de 
subministraments i 
serveis 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de 
protecció individual 
(EPI) 

IND 05 
% incidències de 
preventiu  resoltes 
respecte nombre 
incidències 
registrades 
IND.06 
% incidències 
preventiu reobertes 
respecte nombre 
incidències resoltes 

PO2.3 
Necessitats 

Infraestructures 

Donar servei i suport a 
la ciutadania i als 
diferents Serveis i 
Seccions del propi 
Ajuntament en 
l’organització d’actes. 

 Peticions de 
suport a actes 
organitzats per 
l’Ajuntament 

 Peticions de 
suport a actes 
privats 
organitzats per 
entitats 
registrades. 

 Subministrame
nt de material 
divers 

 Execució de 
peticions 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-06 Resolució 
d’incidències 
P-07 
Comunicacions 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de 
protecció individual 
(EPI) 

IND 07 
Número d’actes 
coberts 

PO2.4 
Actuacions 
d’urgència 

Actuacions d’urgències 
per resoldre 
incidències generades 
habitualment per 
causes climatològiques 

 Peticions 
d’actuació 
arran d’una 
urgència 
generada en 
algun punt del 
territori 
municipal 

 Actuació 
realitzada 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-06 Resolució 
d’incidències 
P-07 
Comunicacions 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de 
protecció individual 
(EPI) 

IND 08 
Número 
d’actuacions 
d’urgències i/o 
emergències 
ateses 
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PROCÈS OBJECTE ENTRADES SORTIDES PROCEDIMENT INDICADOR 

PO2.5  
Retirada i 

Gestió de Runa 

Retirada de runa i 
restes d’obra d’origen 
desconegut, de la via 
pública o de qualsevol 
punt del Municipi i 
gestió posterior 

 Peticions de la 
ciutadania 

 Peticions 
d’actuacions 
de 
manteniment 
preventiu a la 
Via Pública. 

 Peticions de 
Policia Local  

 Resolució de 
les incidències 
i comunicació 
a la unitat 
administrativa. 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-06 Resolució 
d’incidències 
P-07 
Comunicacions 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de 
protecció individual 
(EPI) 

IND 09 
m3 de runa retirats 

PO3 
Tancament de 

tasques 

Tancar ordres 
execució i comunicar la 
realització al peticionari 
de la incidència. 

 

 Comunicació 
de producció 
del tancament 
d’una 
incidència 

 Tancament de 
la incidència i 
comunicació al 
peticionari 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-04 Accions 
correctives 
P-06 Resolució 
d’incidències 
P-07 
Comunicacions 
P-08Gestió de la 
contractació de 
subministraments i 
serveis 
P-09 Emergències 

IND 1 
% incidències 
resoltes respecte 
nombre incidències 
registrades 
IND.02 
% incidències 
reobertes respecte 
nombre incidències 
resoltes 

 

PROCÈS OBJECTE ENTRADES SORTIDES PROCEDIMENT INDICADOR 

PS1 
Recursos 
Humans 

Detectar les 
necessitats i 
transmetre-les al 
Servei de Recursos 
Humans per tal que 
realitzi les accions 
necessàries per cobrir-
les 

 Processos 
selectius 

 Ofertes de 
cursos per part 
de RRHH 

 Realització de 
cursos 

 Peticions de 
personal 

 Promoció 
interna 

 Sol·licitud de 
formació 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-07 
Comunicacions 

IND 10 
% cursos realitzats 
respecte nombre 
de cursos 
sol·licitats 

PS2 
Contractació 

Inici de l’expedient de 
contractació i redacció 
dels Plecs Tècnics a fi 
de definir clarament les 
necessitats tècniques 
existents en matèria de 
contractació 

 Tramitació 
expedients de 
contractació 

 Peticions 
d’informe 

 Inici 
expedients de 
contractació  

 Redacció de 
Plecs Tècnics 

 Redacció 
proposta 
adjudicació 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-07 
Comunicacions 
P-08 Gestió de la 
contractació 

IND 11 
expedients de 
contractació 
tramitats 

PS3 
Compres 

Detecció de les 
necessitats i 
tramitació de la 
corresponent 
sol·licitud 

 Lliurament del 
material 

 Peticions de 
justificació de 
la necessitat 

 Petició de 
material 

 Justificació de 
la necessitat 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-07 
Comunicacions 
P-08 Gestió de la 
contractació 

IND 12 
temps de resposta 
a la petició 

PS4 
Mant. Infraestr. 

Pròpies 

Detecció de les 
necessitats de 
manteniment de les 
infraestructures i 
tramitació de la 
corresponent sol·licitud 

 Lliurament del 
material 
(logística) 

 Reparació de 
la incidència 
(informàtica) 

 Petició de 
material 

 Comunicació 
d’incidència 

P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-07 
Comunicacions 

IND 13 
incidències per 
vehicles 
IND. 14 
incidències en 
equips informàtics 

PS5 Gestió 
Documental 

Establir  sistemàtiques 
d’actuació en les 
diferents fases de la 
documentació 

 Peticions 
internes 

 Peticions de la 
ciutadania 

 Documentació 
contractual 

 Albarans de 
lliurament de 
materials 

 Factures 

 Resposta 
d’execució de 
les peticions 

 Validació de 
factures 

 Trasllat a arxiu 
definitiu 

P-01 Control de la 
documentació i 
registres 
P-03 Tractament 
de les no 
conformitats 
P-08 Gestió de la 
contractació 

IND 15 
número expedients 
gestionats 

Quadre 5.3.3 Resum implantació ISO 9001:2015 
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5.4 CERTIFICACIÓ  

La certificació de que un Sistema de Gestió de la Qualitat compleix amb la norma 

ISO 9001:2015 haurà d’anar a càrrec obligatòriament per una entitat que estigui 

degudament acreditada. En el cas espanyol, l’organisme que concedeix les 

acreditacions a les empreses es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

La decisió de sol·licitar la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat de la 

Brigada d’Obres, recaurà en la Gerència de l’Ajuntament, i es realitzarà si així es 

decideix, un cop el SGQ estigui implantat i funcionant. 

5.4.1 Sol·licitud de Certificació  

La sol·licitud d’iniciar el procés de certificació s’ha de fer de manera formal a 

una de les entitats certificadores i cal fer-lo mitjançant l’emplenament i 

lliurament d’un formulari normalitzat. En aquest formulari, caldrà adjuntar 

diverses dades, entre elles i com a mínim: 

 Dades de l’entitat 

 Personal responsable (Gerència i responsable de qualitat) 

 Norma en base a la que es sol·licita la certificació (en el nostre cas 

ISO 9001:2015) 

 Abast de la certificació (que es vol certificar) 

 Estructura organitzativa 

5.4.2 Procés de Certificació  

El procés de certificació de la norma queda definit de manera gràfica en 

l’esquema següent: 
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Diagrama 5.4.2. Procés de Certificació        https://www.grupoqualia.net/ 
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6. DESENVOLUPAMENT Ŕ CRONOLOGIA DE PROJECTE 

La implantació del present Sistema de Gestió del Qualitat d’acord amb la norma ISO 

9001:2015 a la Brigada d’Obres de l’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès es farà segons 

les fases que es descriuen a continuació: 

6.1 VALORACIÓ INICIAL 

Des d’un bon principi es va plantejar la implantació del SGQ com una forma de 

poder millorar el funcionament intern de la Brigada, així com augmentar l’eficàcia i 

l’eficiència en la realització de les tasques que tenen encomanades. 

Com a primer pas s’han realitzat diverses reunions entre Gerència, Direcció 

d’Àmbit, Cap de Servei i Cap de Secció, en les que s’han plantejat les pautes de 

treball a seguir, així com els beneficis que es pretén assolir un cop implantat el 

SGQ. 

6.2 PRESENTACIÓ I PREPARACIÓ 

En aquesta fase, s’observaran diverses etapes: 

 Presentació i explicació de la intenció de la Gerència d’implantar un SGQ a 

la Brigada a la totalitat de la plantilla. En aquesta etapa es procedirà, per 

part de la Direcció, a aclarir tots els dubtes que la comunicació hagi pogut 

ocasionar. 

 En la preparació de la implantació es mantindran diverses reunions amb els 

responsables de cada àrea a fi de determinar i consensuar l’abast del SGQ i 

analitzar la repercussió que la implantació pot tenir en el treball del dia a dia. 

Amb aquestes reunions s’obtindrà una visió global de la Brigada degut al fet 

que caldrà fer una avaluació dels llocs de treball, l’ambient de treball i la 

qualitat del conjunt. 

6.3 DOCUMENTACIÓ I IMPLANTACIÓ 

El volum i la complexitat de documentació a generar farà que, un cop s’ha pres la 

decisió d’implantar el SGQ, aquesta es faci de manera progressiva a mida que es 

tinguin els documents redactats i aprovats. 
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Documentació: 

 Política de Qualitat: En aquest document es plasmaran els objectius fixats 

per la Gerència i estarà exposat permanentment en el taulell d’anuncis de 

totes les seus de la Brigada. 

 Manual de Qualitat: Fixarà l’abast del SGQ i s’anirà informant a mida que es 

redacti. 

 Definició de processos, mitjançant l’elaboració d’un mapa de processos. 

 Definició de procediments a documentar tenint en compte els requisits que 

ens marca la norma. 

 Elaboració d’instruccions que aprofundiran en com dur a terme diferents 

accions. 

Implantació 

 Reunions prèvies i formació de qualitat bàsica i especifica. 

 Reunions informatives amb el personal per informar de la documentació del 

SGQ, motivar-los i involucrar-los en la implantació. 

 Inici de la implantació. 

 Utilització del SGQ. Treball en el dia a dia segons la manera definida en el 

SGQ. 

 Inici del procés de certificació. 
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7. CONCLUSIONS 

Els objectius que em vaig plantejar en realitzar la proposta de TFG van ser els següents: 

 Dissenyar un Sistema de Gestió de la Qualitat per la Brigada d’Obres que fos 

independent del Sistema de Gestió genèric de l’Ajuntament. 

 Establir les metodologies per tal de fer el treball eficient. 

 Planificar la implantació del SGQ. 

En el disseny d’aquest Sistema de Gestió de Qualitat m’he trobat amb l’inconvenient 

que tots els procediments vinculats a processos estratègics o de suport ja estan definits 

i parametritzats en el Sistema de Gestió Integrat de l’Ajuntament i, per tant he 

concentrat tots els esforços en els processos operatius. A més, la Responsable de 

Qualitat de l’Ajuntament ha mostrat el seu interès en el projecte de cara a poder 

implantar en un futur el SGQ a la Brigada, potser no com un sistema independent però 

sí com una part integrada al Sistema de Gestió Global de l’Ajuntament. 

El disseny com a tal a nivell operatiu l’he iniciat des de zero, ja que dins de la Brigada la 

paraula “gestió” és gairebé desconeguda, a banda que la metodologia de treball està 

molt allunyada de ser eficient i es fonamenta en donar-li continuïtat a allò que porta 

temps fent-se d’una determinada manera. 

Tot i l’interès mostrat per la Responsable de Qualitat de l’Ajuntament, el fet d’haver 

iniciat el disseny des de zero i d’haver pogut introduir-me i conèixer el funcionament 

intern de la Brigada, em fa estimar que en cas que es volgués tirar endavant la 

implantació la durada d’aquesta seria de com a mínim un any i toparia amb l’oposició 

d’una part important de la plantilla, per tant en cap cas es tractarà d’una implantació 

senzilla. Per aquest motiu serà molt important el suport i la implicació de la Gerència, 

Direcció d’Àmbit i Departament de Qualitat, tant des del punt de vista de recursos 

econòmics com de recursos humans (formació i dotació). 

En el cas que des de la Gerència de l’Ajuntament es volgués donar continuïtat a aquest 

TFG caldria definir i establir quatre fases: 

 Definició de la tipologia de SGQ que es vol: un sistema únic independent o bé un 

sistema integrat al Sistema de Gestió Integrat de l’Ajuntament. 

 Realitzar els ajustos que es considerin necessaris. 

 Implantació i consolidació del Sistema de Gestió de Qualitat. 

 Certificació del Sistema. 
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ANNEX 1. POLÍTICA DE QUALITAT 



 



 

   
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
santcugat.cat 

Gerència 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i en particular la Secció de Brigada Municipal 
d’Obres, integrada dins de l’Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat, ha considerat la 
qualitat en la seva prestació del Servei, com un objectiu primordial per tal de mantenir 
un nivell alt de satisfacció amb la ciutadania. 
 
 L’objectiu fonamental és el d’assolir la més alta satisfacció dels nostres ciutadans, 
complint amb les seves expectatives 
 
Per aconseguir-lo, la nostre estratègia, és fonamentarà en: 
 

 Proporcionar el millor servei al ciutadà en les activitats pròpies del manteniment 
de la ciutat. 

 Un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015, que 
facilitarà l’execució de les feines de forma correcte i permetrà una millora 
continua dels nostres serveis. 

 L’establiment d’objectius de millora contínua de la qualitat de les nostres feines, 
que periòdicament seran revisats per la Gerència. 

 Fomentar la formació i la sensibilització, adreçades conscienciar i 
responsabilitzar a tot el personal de Brigada, en matèria de qualitat ens els 
treballs, i en satisfacció i atenció al ciutadà. 

Aquesta Política ha de ser entesa i assumida per tot el personal de la Secció de 
Brigada d’Obres. A banda, estarà a disposició de qualsevol personal que manifesti el 
seu interès en conèixer-la. La Gerència té el compromís de vetllar per la seva aplicació 
i per revisar de manera periòdica el seu contingut i adaptar-lo les tipologies de les 
activitats, així com a l’estructura general de la Secció. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 22 de gener de 2020 
 
Gerència 
 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEX 2. MAPA DE PROCESSOS 



 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEX 3. MANUAL DE QUALITAT 
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0. INTRODUCCIÓ 

 
L’objectiu de la Brigada d’Obres respecte a la qualitat és la d’oferir al “nostre client” (altres 
Departaments i /o Seccions del propi Ajuntament) i per extensió al destinatari final que és la 
ciutadania, una resolució àgil i eficaç a les seves necessitats o demandes. 

La Gerència de l’Ajuntament, es compromet a complir la Política de Qualitat desenvolupada 
en aquest document, l’objectiu del qual és el de desenvolupar i millorar el SGQ de la Secció 
de Brigada d’Obres, així com tenir cura que es compleixin les disposicions del Manual de 
Qualitat per part de tot el personal que forma part de la Secció. 

La Gerència realitzarà de forma continuada l’avaluació de l’aplicació i eficàcia de les 
presents disposicions, garantint, quan calgui, l’avaluació i millora del Sistema de Qualitat. 
D’igual manera, la Direcció de la Secció de Brigada d’Obra fomentarà la cooperació i el 
respecte mutu entre els treballadors a fi que s’assoleixin els objectius marcats i que els 
destinataris de les feines realitzades rebin la millor atenció i servei per la nostra part. 

Aquest Manual de Qualitat és propietat de la Secció de Brigada d’Obres, per tant, tota la 
informació que s’inclou és de propietat exclusiva seva. Queda totalment prohibida qualsevol 
reproducció total o parcial d’aquest document, excepte aquella que es realitzi amb la deguda 
autorització per escrit de la Gerència de l’Ajuntament o de la Direcció de la Brigada d’Obres. 
Els posseïdors de les còpies controlades d’aquest manual seran informats de qualsevol 
canvi i/o modificació que es realitzin arran de revisions futures. 

Dades de la Secció 

Brigada d’Obres 
Avda. Francesc Macià, 1 
08173 Sant Cugat del Vallès 
Horari: Dll – Dv 7,30 – 15,00 h 

 
1. ABAST 

El Manual de Qualitat té com objecte establir els requisits aplicables i a complir a fi de: 

 Assegurar la qualitat dels serveis prestats per la Brigada d’Obres, als diferents 
Departaments i Seccions de l’Ajuntament, demostrant la seva capacitat d’oferir els 
seus serveis de forma eficient i satisfent els requisits i necessitats dels demandants i 
els requisits reglamentaris (ISO 9001:2015). 

 Aconseguir la satisfacció de la resta de Departaments de l’Ajuntament, i per extensió 
de la ciutadania, mitjançant l’aplicació del Sistema de Qualitat, incloent processos de 
millora continua i processos per tal de prevenir les no conformitats. 

 Mostrar a tercers la gestió i millora del Sistema de Gestió de la Qualitat amb l’objectiu 
d’aconseguir la certificació. 

El Manual de Qualitat reflexa la implicació, sacrifici i compromís de la Secció de la Brigada 
d’Obres, de garantir el millor servei pels altres departaments de l’Ajuntament i per extensió 
per a la ciutadania com a destinataris finals, fent contínuament un control i millorant els 
serveis prestats recolzats per la documentació recollida servei a servei. Els requisits del 
Sistema de Qualitat de la Secció de la Brigada d’Obres s’apliquen a les activitats de 
tramitació i gestió de les incidències rebudes. 
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2. REFERÈNCIES NORMATIVES 

Per l’elaboració del Manual de Qualitat s’ha consultat la normativa següent: 

 Norma ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de la Qualitat. 

3. TERMINOLOGIA I DEFINICIONS 

S’utilitzen termes i definicions contingudes a la Norma Internacional ISO 9000:2015 
Sistemes de Gestió de la Qualitat. Fonaments i Vocabulari. Per tal de comprendre 
correctament la documentació del sistema de qualitat, els termes específics de la Secció de 
la Brigada d’Obres, així com les abreviacions i símbols utilitzats, es detalla a continuació les 
seves especificacions: 
 

 Manual de Qualitat: Document bàsic del Sistema de Gestió associat a la resolució de 
diferents necessitats d’altres Departaments i/o Seccions de l’Ajuntament. 

 Procediments de Qualitat: Documents  complementaris al Manual de Qualitat on es 
descriu, amb el nivell de detall necessari en cada cas, la forma amb que s’han de dur 
a terme determinades activitats contemplades en el Manual. 

 Pla de Qualitat: Document elaborat per la Gerència on s’inclou els objectius anuals 
de qualitat, així com la planificació dels recursos necessaris pel seu 
desenvolupament. 

 Millora continua: Procés recurrent d’optimització del Sistema de Gestió de Qualitat 
per aconseguir millores en el desenvolupament dels processos de forma coherent 
amb la política de l’Organització. 

 Revisió per la Direcció: És una avaluació formal, que realitza la Gerència de l’estat i 
adequació del Sistema amb relació a la Política de Qualitat i els seus objectius. 

 FAMA: Aplicació informàtica d’accés per a tot treballador municipal que permet 
introduir incidències i/o peticions que es produeixen en els edificis municipals, per tal 
que siguin gestionades per la Secció responsable. 

 Ordre de Treball: Petició generada a través del FAMA, que és derivada a la Brigada 
d’Obres, per a la seva resolució i tramitació. 

 Ulls de la ciutat: Aplicació informàtica d’accés lliure, que permet introduir incidències 
que es produeixin a la via pública. 

4. CONTINGUT DE L’ORGANITZACIÓ 

4.1 Coneixement de l’organització i el seu context 

La Secció de Brigada d’Obres es troba integrada dins del Servei de Serveis Urbans de 
l’Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat.  
Està formada per 50 persones de plantilla, repartides entre sis categories professionals (Cap 
de Secció, Encarregat, Oficial Tècnic, Oficial, Operaris i Administratius), mitjançant les quals 
es dóna cobertura a la majoria d’oficis necessaris a fi de poder cobrir totes les necessitats 
del municipi (Instal·ladors, Fusters, Manyàs, Pintors, Paletes, Senyalització viària, 
Desbrossadors, Senyalització i Suport infraestructures). A banda, de manera gairebé 
continua i per períodes de 6 0 12 mesos, la plantilla de la Brigada es veu reforçada amb la 
incorporació de 10-15 persones incloses en Programes d’Ajut a la inserció al món laboral.  

Sant Cugat del Vallès és un municipi amb un territori municipal de 48.320 ha i una superfície 
forestal segons el PGM de 1.985 ha. Amb una població de 91.000 habitats amb una 
tendència vertiginosa a l’alça, a banda de ser de les més joves i qualificades de Catalunya, i 
és considerada una de les ciutats més riques de Catalunya i de l’Estat espanyol. 
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Totes aquestes característiques, potencialment positives, també comporten un nivell 
d’exigència de la ciutadania respecte als serveis públics, molt elevats i una part d’aquesta 
exigència recau en el treball del dia a dia de la Brigada d’Obres que es desenvolupa a la 
totalitat del territori municipal i forestal. 

S’han identificat els factors interns i externs que defineixen el context en el que es troba 
emmarcada la Brigada d’Obres. L’anàlisi d’aquests factors i del context ha permès elaborar 
un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats).  Annex MQ-A-01. DAFO. 

Els factors relacionats en el DAFO, l’anàlisi de problemes, així com les directrius i els 
objectius en matèria de Qualitat (millora contínua) seran revisats regularment per part de de 
la Gerència de l’Ajuntament. 

4.2 Coneixement de les necessitats i expectatives de les parts interessades 

Són parts interessades les persones físiques (ciutadans), organitzacions o associacions del 

Municipi i els diferents Àmbits, Serveis i Seccions de l’Ajuntament, que duen a terme 

activitats susceptibles d’influir o ser influïdes directa o indirectament en l’elaboració i/o 

aplicació de les polítiques de qualitat de la Brigada d’Obres. Aquestes parts interessades 

també afecten o poden ser afectades per una decisió o activitat de la Brigada. 

Les parts interessades són essencials per als processos i pel sistema de gestió, és per això 

que estan contemplades i definides (ja sigui de manera explicita o implícita)  a l’inventari de 

cada procés, ja que cada una d’elles té requisits rellevants diferents en funció del procés. És 

missió de la Brigada d’Obres controlar i revisar la informació relativa a les necessitats 

d’aquestes parts interessades. 

 

Parts interessades Requisits pel SGC 

Ciutadania 
 Correcte manteniment de la via pública 

 Conservació dels edificis municipals 

Direcció Política 
 Fixació dels objectius estratègics i els mitjans per 

assolir-los 

Gerència i           

Consell Direcció 

 Fixació dels objectius estratègics i els mitjans per 

assolir-los 

Altres Àmbits, Serveis    

i Seccions 

 Correcte manteniment de la via pública 

 Conservació dels edificis municipals 

Personal propi de la 

Brigada 

 Implantació i coneixement del SGQ 

  Desenvolupament professional 

Organitzacions   

Associacions 

 Correcte manteniment de l’espai públic 

 Conservació dels edificis municipals 
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4.3 Determinació de l’abast del sistema de qualitat 

En el cas de la Brigada d’Obres, l’abast del SGQ es concentra en la recepció, gestió i 

resolució de les peticions que es reben des de diferents Serveis/Seccions del propi 

Ajuntament o directament des de la ciutadania. 

Per tal de de fixar l’abast del SGQ s’ha tingut en compte els aspectes interns i externs que 

influencien; i les necessitats i expectatives de les parts interessades contemplades 

respectivament als apartats 4.1 i 4.2 d’aquest Manual de Qualitat. 

4.4 Sistema de gestió de la qualitat i els seus processos 

La Brigada d’Obres ha identificat els seus processos interns amb l’objectiu de cercar una 

millora contínua dels seus processos i en obtenir la satisfacció de la resta de Serveis i/o 

Seccions de l’Ajuntament i per extensió de la ciutadania, que és el destinatari final de les 

seves actuacions, mitjançant la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en 

els requisits de la Norma ISO 9001:2015. 

El processos identificats s’han agrupat en tres grans grups: 

 Processos Estratègics. Seran aquells processos relacionats amb factors estratègics 

de l’organització, lligats a la Direcció (Gerència) de l’Ajuntament, i a llarg termini. En 

el nostre cas aquest Processos Estratègics es troben tutoritzats pels Factors 

Estratègics Polítics. 

 Processos Operatius. Són aquells processos claus que estan relacionats directament 

amb el desenvolupament propi de les activitats que du a terme la Brigada d’Obres i 

que tenen un impacte directe sobre el “client” (Ciutadania i altres Serveis i/o Seccions 

de l’Ajuntament). 

 Processos de Suport. Són aquells processos que donen suport als processos 

operatius, part dels quals es desenvolupen externament a la Brigada d’Obres. 

Cada un d’aquest gran grup de procés es troba format per diversos processos. 

ºProcessos. Annex MQ-A-02. Mapa de Processos. 

En la definició de cada un dels processos es descriu: 

 Qui és el responsable del procés 

 Quin és l’objectiu (Missió) 

 Quins indicadors s’estableixen a fi de poder fer un anàlisi i avaluació posterior 

 A quines entrades i sortides està sotmès el procés 

 Quin recursos (personal i materials) caldrà assignar 

 Quin són els grups interessats 

 Procediments associats 
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Aquesta descripció de processos i procediments permetrà fer un seguiment de cada un 

d’ells mitjançant l’obtenció documental de dades, que un cop analitzades de manera regular 

per la Direcció, permetrà a aquesta plantejar mesures de millora.  

El quadre resum de processos i procediments, és el següent: 

Tipus de procés Procés Procediments associats 

Estratègics 

PE1 Objectius de Manteniment de la ciutat 
(Annex MQ-A-09  A-IP-PE1) 

P-05 Revisions de la comissió de gestió 

PE2 Planificació Estratègica i Millora 
(Annex MQ-A-09  A-IP-PE2) 

P-02 Auditories 
P-03 Tractament de no conformitats 
P-04 Accions correctives 
P-05 Revisions de la comissió de gestió 

Operatius 

PO1 Recepció de tasques                 
(Annex MQ-A-09  A-IP-PO1) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-04 Accions correctives 
P-06 Resolució d’incidències 
P-07 Comunicacions 
P-08 Gestió de la contractació 
P-09 Emergències 

PO2.1 Incidències de correctiu                
(Annex MQ-A-09  A-IP-PO2.1) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-06 Resolució d’incidències 
P-07 Comunicacions 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de protecció individual 

PO2.2 Incidències de preventiu                 
(Annex MQ-A-09  A-IP-PO2.2) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-06 Resolució d’incidències 
P-07 Comunicacions 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de protecció individual 

PO2.3 Necessitats infraestructures                
(Annex MQ-A-09  A-IP-PO2.3) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-06 Resolució d’incidències 
P-07 Comunicacions 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de protecció individual 

PO2.4 Actuacions d’urgències                
(Annex MQ-A-09  A-IP-PO2.4) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-06 Resolució d’incidències 
P-07 Comunicacions 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de protecció individual 

PO2.5 Retirada i gestió de runa                
(Annex MQ-A-09  A-IP-PO2.5) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-06 Resolució d’incidències 
P-07 Comunicacions 
P-09 Emergències 
P-10 Equips de protecció individual 

PO3 Tancament de les tasques                
(Annex MQ-A-09  A-IP-PO3) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-06 Resolució d’incidències 
P-07 Comunicacions 
P-08 Gestió de la contractació 
P-09 Emergències 

Suport 

PS1 Recursos Humans                      
(Annex MQ-A-09  A-IP-PS1) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-07 Comunicacions 

PS2 Contractació  
(Annex MQ-A-09  A-IP-PS2) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-07 Comunicacions 
P-08 Gestió de la contractació 

PS3 Compres                                    
(Annex MQ-A-09  A-IP-PS3) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-07 Comunicacions 
P-08 Gestió de la contractació 

PS4 Mant. Infraestructures Pròpies                                   
(Annex MQ-A-09  A-IP-PS4) 

P-03 Tractament de no conformitats 
P-07 Comunicacions 

PS5 Gestió Documental                                    
(Annex MQ-A-09  A-IP-PS5) 

P-01 Control de la documentació i 
registres 
P-03 Tractament de no conformitats 
P-08 Gestió de la contractació 
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5. LIDERATGE 

5.1  Lideratge i compromís 

5.1.1 Generalitats 

La Gerència de l’Ajuntament de Sant Cugat es compromet al desenvolupament i millora 
d’un Sistema de Gestió de la Qualitat aplicat a la Brigada d’Obres, i a mantenir-lo 
mitjançant: 

 L’assumpció de la responsabilitat i obligació de donar explicacions en referència 
a l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

 El compromís de garantir la compatibilitat entre l’aplicació de la política de 
qualitat i els objectius de qualitat a assolir, amb el context i la direcció estratègica 
de l’organització. 

 La realització de revisions periòdiques dels sistema. 

 La garantia de disposar dels recursos necessaris pel SGQ. 

 L’adopció de mesures per tal de promoure la millora. 

 La comunicació al personal de la importància del SGQ. 

5.1.2 Enfocament al client  

Tenint en compte que l’objectiu final de les feines que realitza la Brigada d’Obres és 
obtenir la satisfacció de la ciutadania i dels diferents Serveis i Seccions de l’Ajuntament, 
s’utilitzaran mitjans i eines a fi d’identificar necessitats, dificultats i desitjos, a fi de poder 
tenir coneixement del grau de satisfacció dels “clients”. 

5.2 Política 

5.2.1 Establiment de la política de qualitat 

La política de qualitat definida per la Brigada d’Obres està dirigida a l’assoliment de 
l’objectiu principal que és el de satisfer les expectatives i les necessitats de la ciutadania 
i dels diferents Serveis i Seccions de l’Ajuntament, mitjançant la realització per part de 
tot el personal de la Brigada, com a integrants del Sistema de Qualitat, de les següents 
accions fonamentals i de l’assumpció dels principis següents:  

 Compliment de la Legislació i les Normatives vigents aplicables. 

 La qualitat és l’objectiu final de tota la Brigada d’Obres. 

 L’equip de treball és el pilar fonamental per a l’aplicació d’aquesta política. Per 
aquest motiu cal la motivació i formació de tots els treballadors. 

 Mantenir sempre el compromís de millora contínua. 

 Compromís d’adaptació als requisits del client mitjançat una gestió flexible. 

 Reducció gradual del número de No Conformitats. 

5.2.2 Comunicació de la política de qualitat 

La Gerència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha elaborat un document resum 
de la política de qualitat definida per la Brigada d’Obres.  Annex MQ-A-03. Política de 
Qualitat. 
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Aquest document es trobarà permanentment exposat en el taulell d’anuncis en cada una 
de les diferents seus de la Brigada (Seu central i dos magatzems), a banda podrà ser 
consultat dins de la intranet municipal, a la que té accés tot el personal municipal, a la 
carpeta Dades/ServeisUrbans/Brigada/SGQ. 

5.3 Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització 

La Gerència de l’Ajuntament ha definit l’estructura orgànica de tota l’Organització mitjançant 
l’elaboració de l’Organigrama de Gestió, amb la finalitat de posar de manifest la relació 
existent entre tots els treballadors de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Mitjançant 
aquest Organigrama s’ha aconseguit identificar la interrelació amb els càrrecs, a banda 
d’evidenciar les responsabilitats específiques per a cada un d’ells. 

La Gerència haurà de vetllar per assegurar-se que aquestes responsabilitats siguin les 
indicades d’acord amb el perfil i el càrrec desenvolupat pel personal. D’igual manera, també 
vetllarà per a que aquesta informació sigui posada i estigui a l’abast de tots els treballadors, 
a fi que comprenguin quines són les seves funcions a desenvolupar dins de l’Organització 
de l’Ajuntament. 

D’aquest Organigrama de Gestió s’extreuen diferents Organigrames de Gestió cada cop 
més específics a mesura que es va disminuint de nivell (Àmbit, Servei, Secció). D’acord amb 
aquesta especificació s’ha elaborat l’Organigrama de Gestió de la Brigada Municipal 
d’Obres. Annex MQ-A-04. Organigrama de Gestió Brigada d’Obres. 

Des de la Direcció de l’Àmbit de Gestió de la Qualitat Urbana i Mobilitat, i amb el vist i plau 
de Gerència, es designa al Cap de Secció de la Brigada d’Obres com a responsable del 
Sistema de Gestió de la Qualitat de la Brigada d’Obres, que, amb independència de les 
seves responsabilitats i funcions pròpies del seu càrrec, té l’autoritat definida per: 

 Assegurar que el sistema de qualitat és conforme amb la Norma ISO 9001:2015 
Sistemes de Gestió de la Qualitat. 

 Informar del Sistema de Gestió de Qualitat a la Gerència a fi que dugui a terme la 
seva revisió i serveixi com a base per la millora del sistema de qualitat. 

En cas d’absència del Cap de Secció de la Brigada d’Obres el responsable del Sistema de 
Gestió de la Qualitat de la Brigada d’Obres, amb independència de les seves altres 
responsabilitats i funcions, passarà a ser un dels dos Encarregats existents, estudiant en 
cada situació la designació personal d’un d’ells. 

Per tal de fer el seguiment del SGQ de la Brigada i prendre les decisions d’implantació i 
millora contínua es crearà un Comissió de Gestió de Qualitat que estarà format per 
Gerència, Direcció d’Àmbit, i el Cap de Secció de la Brigada. 

6. PLANIFICACIÓ 

La planificació garantirà que els processos definits per la Gerència amb relació a la Brigada 
d’Obres assoleixin els resultats esperats. A banda també permet establir una estratègia, uns 
objectius i facilita la seva mesura i avaluació per aconseguir que els recursos i les capacitats 
s’organitzin de forma eficaç i eficient. 
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Diagrama MQ.6. Riscos i/o Oportunitats  

 
6.1 Accions per al tractament dels riscos i oportunitats 

En cada procés la Brigada d’Obres ha de determinar els riscos i les oportunitats que cal 
abordar per tal d’assegurar els resultats planificats, prevenir o reduir els efectes no desitjats, 
l’eficàcia de les accions i la millora contínua. També, en cada procés s’inclourà una eina 
d’anàlisi DAFO. 

A fi d’assegurar que es compliran els requisits dels sistema de gestió, també s’identifiquen i 
avaluen els aspectes i els impactes ambientals i els riscos laborals per tal d’incloure’ls en el 
cicle de millora contínua. 

6.2 Objectius de la qualitat i la planificació per assolir-los 

6.2.1 Objectius de la Qualitat 

Els objectius de qualitat generals i específics per totes les funcions i nivells rellevants 
dins de la Brigada d’Obres també formen part del procés de planificació. Els objectius 
han de ser coherents amb la política, mesurables, rellevants, supervisats, comunitats i 
actualitzats. 

6.2.2 Planificació de les accions per assolir els objectius de qualitat 

Quan es planifiquin els objectius de qualitat la Gerència ha de determinar: 

 

 

 

RISCOS 
I/O 

OPORTUNITATS 

1. PLANIFICAR 

Crear i desenvolupar 

plans per detectar i 
treballar els 
riscos i les 
oportunitats 

 

2. FER 

 
Implementar plans 

per mitigar els 
riscos i aprofitar les 

oportunitats 
 

3. REVISAR 

 
Fer una gestió i 
seguiment dels 

riscos a través dels 
indicadors i les 

auditories 
 

4. ACTUAR 

 
Implementar canvis 

al Sistema de 
Gestió així com 

revisar-los 
contínuament 
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Quines accions es faran? 
 

Quins recursos seran 
necessaris? 

Qui serà el responsable? 

 
Quan seran assolits? 
 

Amb quina freqüència es 
mesuraran? 

Com s’avaluaran? 

 
Programa anual d’objectius 

PROCÈS INDICADOR Objectiu Valor 
Freq. 

revisió 
Responsable Comentari 

PE1 
Objectius de 
Manteniment 
de la ciutat 

IND.16 
valoració del 
manteniment per 
part de la ciutadania 

Conèixer el grau de 
satisfacció de la 
ciutadania 

Mitjana > 8 
Anual Cap Secció 

Brigada 
 

PE2 
Planificació 
Estratègica i 
Millora 

IND.17 
% d’objectius 
assolits respecte 
objectius definits 

Valorar capacitat 
d’execució i 
assoliment 

% > 80 % 
Anual 

Cap de Servei  

PO1 
Recepció 
Tasques 

IND 1 
% incidències 
resoltes respecte 
nombre incidències 
registrades 

Valorar la capacitat 
de resolució de la 
demanda 

% > 90% 
Trimestral Cap Secció 

Brigada 
 

IND.02 
% incidències 
reobertes respecte 
nombre incidències 
resoltes 

Quantificar l’eficiència 
de les actuacions 
dutes a terme 

% < 10% Trimestral Cap Secció 
Brigada 

 

PO2.1 
Incidències 
Correctiu 

IND 3 
% incidències de 
correctiu resoltes 
respecte nombre 
incidències 
registrades 

Valorar la capacitat 
de resolució de la 
demanda 

% > 90% 
Trimestral Cap Secció 

Brigada 
 

IND.04 
% incidències 
correctiu reobertes 
respecte nombre 
incidències resoltes 

Quantificar l’eficiència 
de les actuacions 
dutes a terme 

% < 10% 
Trimestral Cap Secció 

Brigada 
 

PO2.2 
Manteniment 
Preventiu 

05 
% incidències de 
preventiu  resoltes 
respecte nombre 
incidències 
registrades 

Valorar la capacitat 
de resolució de la 
demanda 

% > 90% 
Trimestral Cap Secció 

Brigada 
 

IND.06 
% incidències 
preventiu reobertes 
respecte nombre 
incidències resoltes 

Quantificar l’eficiència 
de les actuacions 
dutes a terme 

% < 10% 
Trimestral Cap Secció 

Brigada 
 

PO2.3 
Necessitats 
Infraestruct. 

IND 07 
Número d’actes 
coberts 

Quantificar el nombre 
d’actes a cobrir 

Valor 
Anual Cap Secció 

Brigada 
 

PO2.4 
Actuacions 
d’urgència 

IND 08 
Número 
d’actuacions 
d’urgències i/o 
emergències ateses 

Quantificar el nombre 
d’urgències/emergèn
cies ateses 

Valor 
Anual Cap Secció 

Brigada 
 

PO2.5  
Retirada i 
Gestió de 
Runa  

IND 09 
m3 de runa retirats 

Quantificar el nombre 
de m3 de runa 
gestionats 

Valor 
Anual Cap Secció 

Brigada  
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PROCÈS INDICADOR Objectiu Valor 
Freq. 

revisió 
Responsable Comentari 

PO3 
Tancament de 
tasques 

IND 1 
% incidències 
resoltes respecte 
nombre incidències 
registrades 

Valorar la capacitat 
de resolució de la 
demanda 

% > 90% Trimestral Cap Secció 
Brigada 

 

IND.02 
% incidències 
reobertes respecte 
nombre incidències 
resoltes 

Quantificar l’eficiència 
de les actuacions 
dutes a terme 

% < 10% 
Trimestral Cap Secció 

Brigada 
 

PS1 
Recursos 
Humans 

IND 10 
% cursos realitzats 
respecte nombre de 
cursos sol·licitats 

Avaluar l’oferta de 
formació per cobrir 
les necessitats 

% > 75% 
Anual 

Cap Secció 
Brigada/ Cap 
RRHH 

 

PS2 
Contractació 

IND 11 
expedients de 
contractació 
tramitats 

Quantificar el nombre 
de contractes 
tramitats 

Valor 
Anual Cap Secció 

Brigada 
 

PS3 
Compres 

IND 12 
temps de resposta a 
la petició 

Valorar el temps 
transcorregut entre 
demanda i recepció 

Mitjana Anual 
Cap Secció 
Brigada 

 

PS4 
Mant. 
Infraestr. 
Pròpies 

IND 13 
incidències per 
vehicles 

Quantificació i 
valoració de 
incidències/vehicle 

Valor Anual 
Cap Secció 
Brigada 

 

IND. 14 
Incidències equips 
informàtics 

Quantificació i 
valoració de 
incidències/informat. 

Valor Anual 
Cap Secció 
Brigada 

 

PS5 Gestió 
Documental 

IND 15 
Número expedients 
gestionats 

Quantificar el nombre 
d’expedients 
gestionats 

Valor Anual 
Cap Secció 
Brigada 

 

 
6.3 Planificació dels canvis 

La planificació també inclou els canvis aplicables a les persones treballadores, i estableix les 
pautes i el marc d’actuació de les parts implicades de la Brigada d’Obres responsables de la 
gestió de la qualitat, l’acompanyament i el procés d’adaptació del personal que veu 
modificada la seva categoria o funcions, per tal que l’acompliment laboral es desenvolupi de 
manera satisfactòria. 

7. SUPORT 

7.1 Recursos 

7.1.1 Generalitats 

La Brigada d’Obres es compromet a analitzar i proporcionar els recursos necessaris per 
garantir la implantació i manteniment dels seus processos, millorar la seva eficàcia i 
augmentar la satisfacció de la ciutadania i altres Serveis/Seccions, mitjançant el 
compliment dels seus requisits. 

Gerència, conjuntament amb les persones responsables de la Brigada d’Obres, seran 
els encarregats de l’assignació adequada dels recursos. Aquest recursos estaran 
alineats amb la missió i visió de l’Organització i podran ser de tipus material o 
immaterial. 

7.1.2 Persones 

Gerència, i els responsables de la Brigada, determinaran la competència i la formació 
necessària del personal per cada lloc de treball en funció de les activitats que hagin de 
desenvolupar. 



Manual de Qualitat  Brigada d'Obres de l'Aj. de St. Cugat del Vallès  
Revisió 0 (Abril 2020) 

    

Pàgina 13/21 

Aquestes necessitats plantejades seran remeses al Servei de Recursos Humans de 
l’Ajuntament qui, amb una periodicitat mínima anual, elaborarà un Pla de Formació pel 
Personal. 

La Brigada d’Obres, al igual que la resta de Serveis i com a part integrant de 
l’Organització, mesurarà els seus resultats en relació a les competències i l’avaluació de 
l’acompliment dels objectius mitjançant l’Entrevista de Desenvolupament (ED), 
d’aplicació i d’obligada realització per a tot el personal, amb el propòsit de millorar els 
resultats en el desenvolupament de les seves funcions. 

7.1.3 Infraestructura 

S’estableix la sistemàtica per determinar, proporcionar i mantenir els recursos i les 
infraestructures, entenent com a infraestructures el manteniment dels edificis on es 
troba ubicada la Brigada d’Obres, els vehicles assignats i la tecnologia necessaris per 
tal d’aconseguir la conformitat dels requisits dels serveis prestats. 

Per assegurar que es mantenen unes instal·lacions i equips de treball adequats, es 
designa als serveis competents per raó de la matèria com a responsables de la seva 
identificació, així com d’establir i realitzar els corresponents plans de manteniment i 
millora contínua. 

7.1.4 Ambient per a l’operació dels processos 

S’estableix una sistemàtica de la Brigada d’Obres per determinar i gestionar l’ambient 
de treball necessari per l’execució dels seus processos i per tal d’aconseguir la 
conformitat dels requisits. 

Les instal·lacions de l’Ajuntament mantenen unes condicions ambientals adequades pel 
que fa a la temperatura, humitat, il·luminació i soroll. 

Les condicions de treball són comprovades en l’avaluació de riscos que periòdicament 
fa la Secció de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament. 

7.1.5 Recursos de seguiment i mesura 

7.1.5.1 Generalitats 

Els serveis que ofereix la Brigada d’Obres a la ciutadania i a altres 
Serveis/Seccions de l’Ajuntament mesuren la seva eficàcia i eficiència mitjançant 
la satisfacció o insatisfacció d’aquests i l’anàlisi i avaluació dels processos. 

Els resultats obtinguts i la sistemàtica a seguir són avaluats per la Comissió de 
Gestió, tal i com es recull al P-05 Revisions de la Comissió de Gestió. 

7.1.5.2 Traçabilitat dels mesuraments 

Els aparells de mesura que s’utilitzen a la Brigada d’Obres per fer mesuraments 
i/o comprovacions s’han de verificar i calibrar. És responsabilitat del personal que 
executa aquests mesuraments mantenir la verificació i calibratge dels aparells a 
càrrec de laboratoris degudament acreditats amb una periodicitat mínima anual. 
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7.1.6 Coneixement de l’Organització 

La Gerència determina el coneixement necessari, per part del personal assignat a 
la Brigada d’Obres, per a l’operació dels seus processos i per aconseguir la 
conformitat dels seus serveis. Els coneixement s’ha de mantenir i estar disponible 
per a totes les persones implicades. La determinació del manteniment i actuació 
del coneixement necessari el determina Gerència mitjançant tres pilars comuns 
per a tot el personal municipal: Pla de formació personal, La gestió del canvi i La 
gestió del desenvolupament. 

7.2 Competència 

La Brigada d’Obres es beneficia de la documentació de la que disposa el Servei de 
Recursos Humans, tant en relació a la descripció dels llocs de treballs, com de les 
competències que han de tenir les persones que els ocupen. 

7.3 Presa de consciencia 

La Gerència, degut a la importància que té, assegurarà la tramesa de la informació al 
personal per tal que adquireixi consciencia de la importància de: 

 realitzar les activitats d’acord amb la política de qualitat 

 els objectius de qualitat marcats 

 la seva contribució individual a la eficàcia del SGQ 

7.4 Comunicació 

Cal assegurar la comunicació interna entre els diferents nivells funcionals de l’Organització, 
per tal de difondre la política i les sistemàtiques d’actuació i assolir els objectius establerts i 
les actuacions que se’n desprenen. S’ha de difondre, entre les persones treballadores de la 
Brigada d’Obres, les accions i/o actuacions d’interès general que es duen a terme. Un dels 
canals corporatius per fer-ho és la creació d’un espai virtual de trobada on el personal i 
l’Organització pugui relacionar-se i promoure una comunicació més dinàmica i propera. 

7.5 Informació documentada 

7.5.1 Generalitats 

La responsabilitat per l’ampliació dels procediments i instruccions del Sistema de Gestió 
correspon a la direcció de la Brigada d’Obres i del personal de la seva dependència. 

El sistema de gestió estableix 4 nivells documentals per contenir la informació relativa a 
la qualitat i la gestió documental. 
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Diagrama MQ.7.5 Informació documentada  

7.5.2 Creació i actualització 

En la creació i l’actualització de la informació documentada del SGQ, contindrà la 
informació següent: 

 Presentació: El document estarà encapçalat amb el logotip de l’Ajuntament i amb 
la descripció de l’Àmbit (Qualitat Urbana i Mobilitat) i de la Secció (Brigada 
d’Obres) 

 Descripció: Nom del document, codi abreviat, edició (data) i revisió (número) 

 La documentació serà redactada en català en format digital 

7.5.3 Control de la informació documentada 

Cada creació o revisió de qualsevol document del SGQ modificarà el número de revisió i 
serà registrat en el full de canvis o modificacions del manual de gestió de la qualitat que 
estarà en poder del responsable de la gestió. El responsable serà qui controli les còpies 
del manual de gestió de la qualitat. 

Les còpies seran repartides pel responsable de gestió de la qualitat als responsables 
dels diferents Serveis/Seccions que es consideri oportú que disposin de la informació 
actualitzada de la política de qualitat de la Brigada d’Obres, i a la entitat que s’encarrega 
de la certificació. 
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El responsable de la gestió té controlades aquestes còpies i un cop es produeixin 
actualitzacions s’enviaran automàticament les noves versions amb comprovant de 
lliurament per part dels destinataris. 

Les còpies obsoletes seran destruïdes pel responsable de gestió de la qualitat de la 
Brigada d’Obres i únicament es conservarà l’original obsolet. 

8. OPERACIÓ 

8.1  Planificació i control operacional 

El Sistema de Gestió estableix la sistemàtica per planificar, dissenyar, executar, mesurar i 
avaluar els processos necessaris per la prestació de serveis. 

Per assegurar el compliment dels requisits del sistema s’ha establert una estructura que 
contempla les següents fases: 

Compromís: Establert per la Gerència i editat en forma de “Política de Qualitat”. 

Planificació: En base als processos estratègics. 

Actuació: Definit a l’estructura documental. 

Control: D’acord amb les directrius de la Comissió de gestió i mitjançant les eines de millora. 
I el seguiment dels indicadors d’eficàcia i d’eficiència dels processos i indicadors dels 
objectius definits. 

Correcció/Millora: Executar les corresponents accions correctives, analitzant els riscos i 
oportunitats i les que es deriven de les revisions de la Gerència. 

8.2 Requisits pels productes i serveis 

8.2.1 Comunicació amb el client 

En tots els serveis que ofereix la Brigada d’Obres a la ciutadania i als altres 
Serveis/Seccions de l’Ajuntament, es facilita, en tot moment, informació de l’estat de la 
petició. 

8.2.2 Determinació dels requisits pels productes i serveis 

S’han de definir i documentar els requisits (peticions) de la ciutadania i dels altres 
Serveis/Seccions, d’acord amb les seves necessitats i expectatives. 

Els serveis que ofereixi la Brigada d’Obres sempre estan d’acord amb la normativa 
vigent. 

8.2.3 Revisió dels requisits pels productes i serveis  

Els requisits (peticions) rebuts seran revisats per tal de valorar que es pot complir-los. 

8.2.4 Canvi en els requisits pels productes i serveis 

Qualsevol modificació que calgui fer en els requisits haurà de ser realitzat per persones 
autoritzades i hauran de ser comunicades a les parts interessades. 
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8.3 Disseny i desenvolupament dels productes i serveis 

No és objecte d’aquesta SGQ, perquè no es fan feines de disseny. 

8.4 Control dels processos, productes i serveis subministrats externament 

8.4.1 Generalitats 

Els materials adquirits per la Brigada d’Obres hauran de complir els requisits de la LCSP 
(Llei de Contractes del Sector Públic). A banda, l’adquisició de materials que siguin 
d’interès de diversos Serveis/Seccions de l’Ajuntament serà centralitzada i gestionada 
pel Servei de Contractació i Compres. 

8.4.2 Tipus i abast de control 

La Brigada d’Obres comprova i arxiva els documents de compra (albarans) que contenen 
l’informatiu, descripció i qualificació del producte adquirit. Aquest control facilitarà la 
verificació i validació a posteriori de les factures rebudes. La responsabilitat d’aquest 
control recau en el personal de la unitat administrativa, tal i com s’indica a la 
corresponent instrucció de treball. 

8.4.3 Informació a proveïdors externs 

Els proveïdors seran seleccionats d’acord amb els resultats d’una avaluació sobre la 
seva capacitat potencial i la pràctica de complir els requisits que marca l’Ajuntament. Les 
possibles incidències, no conformitats i reclamacions resultants seran registrades i es 
prendran les mesures correctives oportunes. 

La Brigada facilitarà als proveïdors tota la informació del producte a adquirir, incloses les 
especificacions de qualitat que fixa l’Ajuntament, i vetllarà perquè aquesta informació 
sigui correcta, completa, inequívoca i actualitzada. 

8.5 Producció i provisió del servei 

8.5.1 Control de la producció i provisió del servei 

Els serveis prestats per la Brigada d’Obres han de documentar l’operació, control i 
validació dels seus processos, així com identificar i planificar aquelles activitats que 
estan associades al sistema de qualitat, per assegurar que s’efectuen sota les 
condicions especificades i en compliment dels requisits normatius. 

8.5.2 Identificació i traçabilitat 

Per tal d’assegurar la correcta identificació dels serveis, en els processos de registre,  
tramitació i gestió, s’atorga, un número d’expedient i un número a cada un dels 
documents aportats i generats. 

8.5.3 Propietat pertanyent als clients o proveïdors externs 

En el cas de lloguer de material, la Brigada d’Obres identificarà, verificarà, recepcionarà i 
protegirà els materials fins a la seva devolució. 

En relació a les dades obtingudes dels ciutadans o dels proveïdors, serà tractada per 
part de tot el personal de la Brigada d’Obres d’acord allò que estableix el marc de 
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normatiu vigent en relació a la custòdia, ús, integritat i confidencialitat de les dades i 
documentació. 

8.5.4 Preservació 

La Brigada d’Obres com a part integrant de l’Ajuntament és regirà per allò que disposa el 
seu procediment propi (Arxiu i gestió documental) que estableix la sistemàtica per 
mantenir i preservar els documents. Per evitar danys o pèrdues que és puguin derivar de 
les activitats de manipulació, arxiu i durant la prestació del servei. El personal de la 
Brigada s’acollirà a aquesta sistemàtica i a les instruccions de treball que se’n deriven.  

8.5.5 Activitats posteriors al lliurament 

Un cop finalitzat el servei ofert per la Brigada d’Obres es comunicarà al sol·licitant, 
oferint-li la possibilitat de validar/no validar la finalització del mateix. 

8.5.6 Control dels canvis 

Els canvis que es realitzin en el procés de prestació de serveis quedaran documentats i 
actualitzaran els seus estàndards per així evitar la possibilitat de cometre errors. 

La Brigada d’Obres assegurarà que els canvis no afectin els requisits del serveis. 

8.6 Alliberament dels productes i serveis 

Un cop el servei ha estat finalitzat i comunicat al sol·licitant es procedirà al tancament de la 
incidència. 

8.7 Controls de les sortides no conformes 

Per controlar els serveis no conformes realitzats per la Brigada d’Obres s’estableix la 
sistemàtica de les no conformitats. L’operativa a seguir per a les diferents no conformitats 
està descrita en el P-03 Tractament de no conformitats.  

Qualsevol servei no conforme serà corregit i sotmès novament a una nova validació per tal 
de demostrar la conformitat per part del sol·licitant. 

9. AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT 

9.1 Supervisió, mesura, anàlisi i avaluació 

La Brigada d’Obres aplica a tots el seus processos, mètodes de seguiment, mesura, anàlisi i 
avaluació per determinar la seca eficàcia, eficiència i impacte amb el compromís de complir 
amb el compromís de transparència cap el ciutadà. 
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Diagrama MQ.9 Supervisió, mesura, anàlisi i avaluació  

9.1.1 Generalitats 

Les persones responsables dels diferents processos són les responsables de definir i 
aplicar els mètodes per fer el seguiment, mesura, anàlisi i avaluació de les dades 
obtingudes i garantir el correcte compliment de l’activitat del procés, determinant la seva 
adequació, aplicant criteris d’eficàcia i eficiència i identificant les oportunitats de millora 
o el possibles riscos. 

9.1.2 Satisfacció del client 

Periòdicament s’avaluarà mitjançant els mètodes establerts la satisfacció de la 
ciutadania i/o dels diferents Serveis i Seccions de l’Ajuntament. Per a la confecció de les 
preguntes que tenen una incidència directa sobre el compliment de les peticions 
rebudes es revisaran periòdicament per garantir la seva actualització respecte les 
característiques dels serveis oferts. La gerència és la responsable de gestionar i avaluar 
tota la informació recollida. 

9.1.3 Anàlisi i avaluació 

En cada procés s’estableixen indicadors que seran utilitzats per tal de recopilar dades, a 
fi d’analitzar-les i determinar l’adequació i eficàcia del SGQ i permetrà identificar on es 
poden realitzar millores. 

Aquest indicadors no tenen per què variar amb el temps, de manera que ens permetrà 
valorar l’evolució de la Brigada d’Obres respecte el procés.  

9.2 Auditoria interna 

De manera periòdica, la Brigada d’Obres realitzarà auditories internes del sistema de gestió. 
La sistemàtica es recull al P-02 Auditories i contempla els objectius següents: 

 Verificar la correcta implantació del SGQ d’acord amb el que estableix la 
documentació del sistema. 

 Identificar desviacions o incidències. 

Planificar 

Executar 

Verificar 

Millora 

Seguiment 

i mesura 

Anàlisi i 

avaluació 

Actuar 
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 Proposar accions de millora. 

 Mantenir i potenciar els punts forts que es detectin. 

Les auditories internes seran efectuades per personal especialitzat extern i els resultats es 
comunicaran al personal responsable del SGQ i a la gerència. L’esquema d’acord al que es 
realitzarà les auditories, és el següent: 

 Definició de l’abast de l’auditoria. Es tindrà en compte el fet de reforçar la revisió en 
els processos on s’hagi detectat alguna incidència en revisions anteriors. 

 Comprovació de la correcta execució de les activitats auditades. 

 Informació de les possibles desviacions/no conformitats detectades. 

 Tramesa de l’informe d’auditoria al responsable del SGQ i a la gerència. 

En base a l’informe de desviacions/no conformitats, la Brigada d’Obres iniciarà les possibles 
accions correctives i/o preventives d’acord amb la sistemàtica del P-04 Accions correctives.  

9.3 Revisió a càrrec de la direcció 

9.3.1 Generalitats 

La Gerència de l’Ajuntament, com a responsable últim del SGQ de la Brigada d’Obres, 
revisa anualment els resultats obtinguts dels objectius establerts, així com les accions 
iniciades a fi d’assolir-los amb la finalitat de mantenir la eficàcia i l’adequació del SGQ. 

9.3.2 Entrades per la revisió de la direcció 

La gerència, per tal de realitzar la revisió anual del SGQ, tindrà en compte: 

 Resultats de les auditories 

 Feedback amb els ciutadans/responsables de Serveis i/o Seccions 

 Efectivitat del SGQ 

 Adequació de recursos 

 Riscos que es detectin que afectin a l’Organització o a la Brigada d’Obres 

 Anàlisi del processos 

 Oportunitats de millora 
 
9.3.3 Sortides per la revisió de la direcció 

De l’anàlisi de les dades recollides per la gerència, aquesta emetrà unes conclusions 
que determinaran l’actuació de la Brigada a partir d’aquest moment fins a la propera 
revisió. 

10. MILLORA 

10.1 Generalitats 

S’estableixen sistemàtiques per tal de millorar les prestacions i les característiques dels 
serveis, així com la seva eficàcia i eficiència. Per fer-ho s’identificaran les oportunitats de 
millora a partir de l’anàlisi de les dades relatives a la satisfacció i insatisfacció de la 
ciutadania i dels Serveis i/o Seccions del propi Ajuntament, les auditories, l’execució dels 
serveis i processos, la conformitat amb els requisits dels ciutadans, les accions correctives, 
els objectius, la política i les revisions de la gerència. 
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Diagrama MQ.10.1 Millora  

10.2 No conformitat i acció correctiva 

Les deficiències o incidències detectades per la Brigada d’Obres, els resultats de les 
auditories interna i externa, i les accions definides per potenciar les oportunitats i/o 
minimitzar els riscos detectats dels processos s’inclouen al Doc.04 Seguiment d’accions. El 
sistema de gestió vetlla pel compliment de les accions correctives adoptades, i tot els 
personal de la Brigada d’Obres ha de col·laborar i participar activament en el compliment de 
les mateixes. 

Totes les dades obtingudes i registrades constitueixen un valuosa informació per tal 
d’emprendre les accions correctives oportunes i eliminar les causes reals o potencials de la 
no conformitat. Amb el seu anàlisi apareixen les oportunitats que permeten la millora dels 
resultats del SGQ. 

La Brigada d’Obres ha de conservar la informació documentada com a evidència de la 
naturalesa de la no conformitat i de qualsevol acció posterior duta a terme, així com els 
resultats de les accions realitzades. La Comissió de Gestió és la responsable d’assegurar el 
compliment de les accions correctives acordades així com de realitzar un seguiment per 
comprovar la seva eficàcia a la pràctica. 

10.3 Millora contínua 

S’identificaran les oportunitats de millora a partir de l’anàlisi de les dades relatives a la 
satisfacció i insatisfacció de la ciutadania i dels Serveis i/o Seccions del propi Ajuntament, 
les auditories, l’execució dels serveis i processos, la conformitat amb els requisits dels 
ciutadans, les accions correctives, els objectius, la política i les revisions de la gerència. 

La responsabilitat d’establir oportunitats de millora recau en la Comissió de Gestió. 
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L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i en particular la Secció de Brigada Municipal 
d’Obres, integrada dins de l’Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat, ha considerat la 
qualitat en la seva prestació del Servei, com un objectiu primordial per tal de mantenir 
un nivell alt de satisfacció amb la ciutadania. 
 
 L’objectiu fonamental és el d’assolir la més alta satisfacció dels nostres ciutadans, 
complint amb les seves expectatives 
 
Per aconseguir-lo, la nostre estratègia, és fonamentarà en: 
 

 Proporcionar el millor servei al ciutadà en les activitats pròpies del manteniment 
de la ciutat. 

 Un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015, que 
facilitarà l’execució de les feines de forma correcte i permetrà una millora 
continua dels nostres serveis. 

 L’establiment d’objectius de millora contínua de la qualitat de les nostres feines, 
que periòdicament seran revisats per la Gerència. 

 Fomentar la formació i la sensibilització, adreçades conscienciar i 
responsabilitzar a tot el personal de Brigada, en matèria de qualitat ens els 
treballs, i en satisfacció i atenció al ciutadà. 

Aquesta Política ha de ser entesa i assumida per tot el personal de la Secció de 
Brigada d’Obres. A banda, estarà a disposició de qualsevol personal que manifesti el 
seu interès en conèixer-la. La Gerència té el compromís de vetllar per la seva aplicació 
i per revisar de manera periòdica el seu contingut i adaptar-lo les tipologies de les 
activitats, així com a l’estructura general de la Secció. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 22 de gener de 2020 
 
Gerència 
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Dades generals Data i hora 

Assistents   

Objectiu de la reunió 

 

Aspectes a considerar per la revisió del SGQ 

 Informes d’auditories 

 Informes de seguiment del compliment de: 
o Objectius, fites i programa de gestió vigent fins a la data de revisió 
o Programa de formació 
o Programa de seguiment i mesura 
o Programa d’auditories internes 

 Queixes i reclamacions rellevants de les parts interesants 

 No conformitats, accions correctives i preventives 

 Modificacions i canvis produïts al darrer període anual relatiu a la Legislació aplicable i 
als requisits normatius 

Anàlisi informació 

 

Accions proposades i conclusions 
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Benvolgut ciutadà, 
 
L’objectiu de la Brigada d’Obres respon a la voluntat de oferir el nostre millor servei a 
les seves necessitats i expectatives. Per aquesta raó, és fonamental poder valorar la 
qualitat del servei que oferim. Darrerament hem actuat i resolt una incidència que 
vostè va comunicar a l’Ajuntament. Per això, demanem la seva col·laboració 
mitjançant la complementació del formulari següent, el qual un cop rebut passarem a 
valorar i estudiar. 
 
Si us plau, valoreu amb una puntuació de l’1 (molt descontent) a 10 (molt satisfet), les 
qüestions següents: 
 
 

 
 

 
Gràcies per la seva col·laboració 
 

 
 
 
   
   

 VALORACIÓ 

Facilitat de registrar la incidència al ampliatiu informàtic  

Temps de resposta  

Qualitat de la resolució de la incidència  

Comunicació posterior de la resolució  

OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS 

 

FITXA SEGUIMENT DE LA SATISFACCIÓ 
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Gerent Gerent (Persona) 

 
 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Procés que inclou tota la planificació de la política de qualitat i estableix els objectius 
en quan al Manteniment i millora de tota la ciutat (via pública, parcs, jardins) i dels 
diferents edificis municipals 
 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Establir els objectius de l’estat idoni de 
conservació de la via pública i dels 
edificis municipals 

 Establir una orientació comuna 
per la millora organitzativa 

 Identificar accions de millora 
contínua als diferents processos 

 
 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

VALORACIÓ CIUTADANIA 

IND.16 
 valoració del 
manteniment per part 
de la ciutadania 

Mitjana  enquesta 
satisfacció 

Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
columna 
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OBJECTIUS DE MANTENIMENT DE LA CIUTAT PE1 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Política de Qualitat 

 Objectius marcats per la Comissió de 
Qualitat 

 Dotació econòmica 

 Planificació objectius anuals 

 Determinació de les accions a 
endegar/mantenir 

 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Gerent 

 Membres de la Comissió de Qualitat 
 Aplicacions corporatives  

 Ordinadors i telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Dificultat per establir un estàndard fix 
de qualitat 

 Planificació anual condicionada a les 
incidències del dia a dia 

 Coordinació i treball en equip 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Canvi de govern 

 Haver de destinar part del 
pressupost a fer front a emergències 
naturals 

 Canvi de govern 

 Increment de personal tècnic 

 Rejoveniment de la plantilla 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Personal Polític 
Disposar de mitjans per aplicar 
les seves polítiques 

Resultat eleccions 

Organització 
Disposar de mitjans per aplicar  
les seves directrius 

Comitè de gestió 

Ciutadania Eficiència Enquestes satisfacció 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-05 
Revisions de la Comissió de 
Gestió 

  

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Gerent Gerent (Persona) 

 
 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 

Vetllar per l’aplicació del sistema de gestió de la Qualitat de la Brigada d’Obres i per 
l’assoliment dels resultats esperats de cada procés definit.  
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Establir l’estratègia, els objectius i la 
planificació de les accions a dur a terme 
en base al sistema de gestió de la qualitat 
a llarg termini, a partir de l’anàlisi de 
factors interns i externs, la gestió del 
riscos i les oportunitats i les necessitats i 
expectatives existents 

 Establir una orientació comuna 
per la millora organitzativa 

 Identificar accions de millora 
contínua als diferents processos 

 
 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 

IND.17 
% d’objectius assolits 
respecte objectius 
definits 

                  

                   
       Anual 

Cap de 
Servei Mant. 

Urbà 

Diagrama 
circular 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Política de Qualitat 

 Manual de Qualitat 

 Objectius marcats per la Comissió de 
Qualitat 

 Planificació objectius anuals 

 Determinació de les accions a 
endegar/mantenir 

 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Gerent 

 Membres de la Comissió de Qualitat 
 Aplicacions corporatives  

 Ordinadors i telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Costumisme i resistència als canvis 

 Possible manca d’implicació de 
personal 

 Canvis organitzatius 

 Estructura de Sistema de Gestió 
 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Canvi de govern  Canvi de govern 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Organització 

Disposar de SGQ que 
garanteixi els principis de 
eficàcia, eficiència, 
responsabilitat, anàlisi i millora 
continua 

Comitè de gestió 

Responsables dels 
processos 

Eficàcia i eficiència dels 
processos 

Comitè de gestió 

Ciutadania 
Eficiència i eficiència dels  
processos 

Enquestes satisfacció 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-02 Auditories   

P-03 
Tractament de les no 
conformitats 

  

P-04 Accions correctives   

P-05 
Revisions de la Comissió de 
Gestió 

  

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Canalitzar totes les peticions que es rebin i gestionar-les en quan a planificació 
temporal i en assignació de recursos (personals i materials), fins a l’ordre d’execució 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Donar servei i suport a la ciutadania i als 
diferents Serveis i Seccions del propi 
Ajuntament 

 Actuacions de manteniment 
preventiu i correctiu. 

 Actuacions d’urgències degut a 
climatologia. 

 Suport a activitats programades 
per l’Ajuntament 

 Licitació de concursos, gestió, 
seguiment i control 

 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

INCIDENCIES GESTIONADES (EDIFICIS+VIA PÚBLICA+URGÈNCIES) 

IND.01 
 %  incidències 
resoltes respecte 
nombre incidències 
registrades 

                    

                       
       Trimestral 

Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
circular 

 

IND.02 
%  incidències 
reobertes respecte 
nombre incidències 
resoltes 

                     

                    
       

 
Trimestral 

Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
circular 

 

PROCÉS OPERATIU 

RECEPCIÓ DE TASQUES PO1 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Peticions de la ciutadania 

 Peticions d’altres Serveis/Seccions 

 Urgències / Emergències 

 Tramitació d’incidència i derivació a 
ordre execució 

 
 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Cap de Secció 

 Encarregats 

 Personal Administratiu 

 Gestor d’edificis (FAMA) 

 Gestor incidències via pública (ulls 
de la ciutat) 

 Ordinadors i telèfons 

 
 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Elevat nombre d’incidències 
provinents de molts canals entrada 

 

 Implicació dels treballadors 

 Experiència i coneixement 

 Sistemàtica establerta 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Recepció d’incidències per canals no 
procedimentats 

 Noves tecnologies 
 

 
 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Ciutadania Eficiència Ulls de la ciutat 

Treballadors Ajuntament Eficiència FAMA / Ulls de la ciutat 

Organització Eficiència Comitè de gestió 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 
Tractament de no 
conformitats 

  

P-04 Accions correctives   

P-06 Resolució d’incidències   

P-07 Comunicacions   

P-08 
Gestió de la contractació de 
subministraments i serveis 

  

P-09 Emergències   

 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Resolució de les incidències de manteniment que es produeixin en les diferents 
edificis municipals i a la via pública. 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Donar servei i suport a la ciutadania i als 
diferents Serveis i Seccions del propi 
Ajuntament com a gestors dels edificis. 

 Actuacions de manteniment 
preventiu i correctiu. 

 Actuacions d’urgències degut a 
climatologia. 

 Suport a activitats programades 
per l’Ajuntament 

 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

MANTENIMENT CORRECTIU EDIFICIS + VIA PÚBLICA 

IND.03 
%  incidències 
correctiu resoltes 
respecte nombre 
incidències 
registrades 

                      

                    
       Trimestral 

Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
circular 

 

IND.04 
%  incidències 
correctiu reobertes 
respecte nombre 
incidències resoltes 

                       

                      
       

 
Trimestral 

 

Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
circular 

 

 

PROCÉS OPERATIU 

INCIDÈNCIES CORRECTIU PO2.1 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Incidències/Deficiències en Edificis 
Municipals 

 Incidències/Deficiències a Via 
Pública. 

 Urgències / Emergències 

 Resolució d’incidències i 
comunicació a unitat administrativa 

 
 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Encarregats 

 Oficials i Operaris 

 Vehicles 

 Eines 

 Telèfons 

 
 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Elevat nombre d’incidències 

 Poca dotació de personal 

 Envelliment de la plantilla 

 Poc coneixent de les noves 
tecnologies. 

 Implicació dels treballadors 

 Experiència i coneixement 

 Sistemàtica establerta 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Dificultat de promoció del personal 

 Retallades pressupostàries 

 Rejoveniment de la plantilla 

 Introducció a noves tecnologies 

 
 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Ciutadania Eficiència Ulls de la ciutat 

Treballadors Ajuntament Eficiència FAMA / Ulls de la ciutat 

Organització Eficiència Comitè de gestió 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 
Tractament de no 
conformitats 

IT-01 
Bones pràctiques de 
seguretat i mediambient 

P-06 Resolució d’incidències   

P-07 Comunicacions   

P-09 Emergències   

P-10 
Equips de protecció individual 
(EPI) 

  

 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Execució de les tasques de manteniment preventiu en els diferents edificis 
municipals i a la via pública. 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Donar servei i suport a la ciutadania i als 
diferents Serveis i Seccions del propi 
Ajuntament com a gestors dels edificis. 

 Actuacions de manteniment 
preventiu i correctiu. 

 Actuacions d’urgències degut a 
climatologia. 

 Suport a activitats programades 
per l’Ajuntament 

 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

MANTENIMENT PREVENTIU EDIFICIS + VIA PÚBLICA 

IND.05 
%  incidències 
preventiu resoltes 
respecte nombre 
incidències 
registrades 

                      

                     
       Trimestral 

Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
circular 

 

IND.06 
%  incidències 
preventiu reobertes 
respecte nombre 
incidències resoltes 

                       

                      
       

 
Trimestral 

 

Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
circular 

 

 

PROCÉS OPERATIU 

MANTENIMENT PREVENTIU PO2.2 



 
  

Àmbit Qualitat 
Urbana i Mobilitat 
 
Secció Brigada 
d’Obres 

Edició 22/01/2020 Revisió 0 

INVENTARI DE 
PROCESSOS 

MQ-A-09 
A-IP-PO2.2 

 

  Página 2 de 3 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
santcugat.cat 

 

4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Peticions d’actuacions de 
manteniment preventiu en Edificis 
Municipals 

 Peticions d’actuacions de 
manteniment preventiu a la Via 
Pública. 

 Urgències / Emergències 

 Resolució de les incidències i 
comunicació a la unitat 
administrativa. 

 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Encarregats 

 Oficials i Operaris 

 Vehicles 

 Eines 

 Telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Elevat nombre d’edificis municipals 

 Gran extensió superficial del 
municipi. 

 Poca dotació de personal 

 Envelliment de la plantilla 

 Poc coneixent de les noves 
tecnologies. 

 

 Implicació dels treballadors 

 Experiència i coneixement 

 Sistemàtica establerta 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Dificultat de promoció del personal 

 Retallades pressupostàries 

 Rejoveniment de la plantilla 

 Introducció a noves tecnologies 
 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Ciutadania Eficiència Ulls de la ciutat 

Treballadors Ajuntament Eficiència FAMA / Ulls de la ciutat 

Organització Eficiència Comitè de gestió 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 
Tractament de no 
conformitats 

IT-01 
Bones pràctiques de 
seguretat i mediambient 

P-06 Resolució d’incidències   

P-07 Comunicacions   

P-09 Emergències   

P-10 
Equips de protecció individual 
(EPI) 

  

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 
 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Suport logístic en el muntatge i desmuntatge de infraestructures per a actes públics 
que es celebri en al Municipi 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Donar servei i suport a la ciutadania i als 
diferents Serveis i Seccions del propi 
Ajuntament en l’organització d’actes. 

 Actuacions d’urgències degut a 
climatologia. 

 Suport a activitats programades 
per l’Ajuntament 

 
 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

NECESSITATS INFRAESTRUCTURES 

IND.07 
Número d’actes 
coberts 

Núm. Actes coberts / any Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
columna 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROCÉS OPERATIU 

NECESSITATS INFRAESTRCUTURES PO2.3 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Peticions de suport a actes 
organitzats per l’Ajuntament 

 Peticions de suport a actes privats 
organitzats per entitats registrades. 

 Subministrament de material divers.  

 Execució de les peticions 

 
 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Encarregats 

 Oficials i Operaris 

 Vehicles 

 Mobiliari divers (empostissat, taules 
cadires, tanques, ...) 

 Telèfons 

 
 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Elevat nombre d’activitats celebrades 
des de l’Ajuntament. 

 Poca dotació de personal 

 Envelliment de la plantilla 

 Puntual manca de material. 

 Implicació dels treballadors 

 Experiència i coneixement 

 Sistemàtica establerta 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Dificultat de promoció del personal 

 Retallades pressupostàries 

 Rejoveniment de la plantilla 

 Introducció a noves tecnologies 
 

 
 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Ciutadania Eficiència Ulls de la ciutat 

Treballadors Ajuntament Eficiència FAMA / Ulls de la ciutat 

Organització Eficiència Comitè de gestió 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 
Tractament de no 
conformitats 

IT-01 
Bones pràctiques de 
seguretat i mediambient 

P-06 Resolució d’incidències IT-02 
Col·locació de pancartes a la 
façana de l’Ajuntament 

P-07 Comunicacions   

P-09 Emergències   

P-10 
Equips de protecció individual 
(EPI) 

  

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Actuacions d’urgències per resoldre incidències generades habitualment per causes 
climatològiques. 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Actuar sobre el terreny a fi de resoldre 
una incidència o protegir i senyalitzar un 
perill fins a la seva resolució 

 Col·laboració amb bombers, 
policia local i protecció civil 

 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

INCIDENCIES / URGENCIES 

IND.08 
Número d’actuacions 
d’urgències i/o 
emergències ateses 

Núm. Actuacions/any Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
columna 

 
 

 

4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Peticions d’actuació arran d’una 
urgència generada en algun punt del 
territori municipal. 

 Actuació realitzada 

 
 

PROCÉS OPERATIU 

ACTUACIONS D’URGÈNCIA PO2.4 
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5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Encarregats 

 Oficials i Operaris 

 Vehicles 

 Eines i maquinària pesant 

 Telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Gran extensió superficial del 
municipi. 

 Poca dotació de personal 

 Envelliment de la plantilla 

 Envelliment del vehicles 

 Implicació dels treballadors 

 Experiència i coneixement 

 Sistemàtica establerta 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Imprevisió de la climatologia. 

 Dificultat de promoció del personal 

 Retallades pressupostàries 

 Rejoveniment de la plantilla 

 Adquisició/renovació de vehicles 
pesants 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Ciutadania Eficiència Ulls de la ciutat 

Treballadors Ajuntament Eficiència FAMA / Ulls de la ciutat 

Organització Eficiència Comitè de gestió 

 

8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 
Tractament de no 
conformitats 

IT-01 
Bones pràctiques de 
seguretat i mediambient 

P-06 Resolució d’incidències   

P-07 Comunicacions   

P-09 Emergències   

P-10 
Equips de protecció individual 
(EPI) 
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9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Retirada de runa i restes d’obra d’origen desconegut, de la via pública o de 
qualsevol punt del Municipi i gestió posterior. 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Donar servei i suport a la ciutadania i als 
diferents Serveis i Seccions del propi 
Ajuntament organització d’actes. 

 

 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

RETIRADA DE RUNA 

IND.09 
m3 de runa retirats 

m3 de runa retirats / any  Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
columna 

 
 

 

4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Peticions de la ciutadania. 

 Peticions d’actuacions de 
manteniment preventiu a la Via 
Pública. 

 Peticions de Policia Local 

 Resolució de les incidències i 
comunicació a la unitat 
administrativa. 

PROCÉS OPERATIU 

RETIRADA I GESTIÓ DE RUNA PO2.5 
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5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Encarregats 

 Oficials i Operaris 

 Vehicles 

 Eines i maquinària pesant 

 Telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Gran extensió superficial del 
municipi. 

 Poca dotació de personal 

 Envelliment de la plantilla 

 Implicació dels treballadors 

 Experiència i coneixement 

 Sistemàtica establerta 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Imprevisió de la climatologia. 

 Dificultat de promoció del personal 

 Retallades pressupostàries 

 Incivisme 

 Rejoveniment de la plantilla 
 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Ciutadania Eficiència Ulls de la ciutat 

Treballadors Ajuntament Eficiència FAMA / Ulls de la ciutat 

Organització Eficiència Comitè de gestió 

 

8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 
Tractament de no 
conformitats 

IT-01 
Bones pràctiques de 
seguretat i mediambient 

P-06 Resolució d’incidències   

P-07 Comunicacions   

P-09 Emergències   

P-10 
Equips de protecció individual 
(EPI) 
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9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Tancar ordres d’execució i comunicar la realització al peticionari de la incidència. 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Donar servei i suport a la ciutadania i als 
diferents Serveis i Seccions del propi 
Ajuntament 

 Actuacions de manteniment 
preventiu i correctiu. 

 Actuacions d’urgències degut a 
climatologia. 

 Suport a activitats programades 
per l’Ajuntament 

 Licitació de concursos, gestió, 
seguiment i control 

 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

INCIDENCIES GESTIONADES (EDIFICIS+VIA PÚBLICA+URGÈNCIES) 

IND.01 
 %  incidències 
resoltes respecte 
nombre incidències 
registrades 

                    

                       
       Trimestral 

Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
circular 

 

IND.02 
%  incidències 
reobertes respecte 
nombre incidències 
resoltes 

                     

                    
       Trimestral  

Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
circular 

 

PROCÉS OPERATIU 

TANCAMENT DE TASQUES PO3 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Comunicació de producció del 
tancament d’una incidència. 

 Tancament de la incidència i 
comunicació al peticionari. 

 
 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

 Cap de Secció 

 Encarregats 

 Personal Administratiu 

 Gestor d’edificis (FAMA) 

 Gestor incidències via pública (ulls 
de la ciutat) 

 Ordinadors i telèfons 

 
 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Elevat nombre d’ordres d’execució a 
gestionar. 

 

 Implicació dels treballadors 

 Experiència i coneixement 

 Sistemàtica establerta 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Funcionament del programes de 
gestió d’incidències. 

 Noves tecnologies 
 

 
 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Ciutadania Eficiència Ulls de la ciutat 

Treballadors Ajuntament Eficiència FAMA / Ulls de la ciutat 

Organització Eficiència Comitè de gestió 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 
Tractament de no 
conformitats 

  

P-04 Accions correctives   

P-06 Resolució d’incidències   

P-07 Comunicacions   

P-08 
Gestió de la contractació de 
subministraments i serveis 

  

P-09 Emergències   

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 
 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Detectar les necessitats i transmetre-les a la Servei de Recursos Humans per tal 
que realitzi les accions necessàries per cobrir-les 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Coordinar la gestió i desenvolupament 
dels treballadors 
 

 Definició dels llocs de treballs on 
hi ha necessitats 

 Definició de la formació 
necessària pel personal 

 Suport en la selecció 

 Desenvolupament del personal 
(inclosa la formació) i avaluació 

 
 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

CURSOS REALITZATS 

IND.10 
 %  cursos realitzats 
respecte nombre 
cursos sol·licitats 

                 

                   
       Anual 

Cap de 
Secció 

Brigada / 
Cap RRHH 

Diagrama 
circular 

 

 
 
 
 

PROCÉS DE SUPORT 

RECURSOS HUMANS PS1 



 
  

Àmbit Qualitat 
Urbana i Mobilitat 
 
Secció Brigada 
d’Obres 

Edició 22/01/2020 Revisió 0 

INVENTARI DE 
PROCESSOS 

MQ-A-09 
A-IP-PS1 

 

  Página 2 de 3 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
santcugat.cat 

4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Processos selectius 

 Ofertes de cursos per part de RRHH 

 Realització de cursos 

 Petició de personal (ampliació de 
plantilla) 

 Promoció interna 

 Sol·licitud de formació 

 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

Propi 

 Cap de Secció 

 Encarregats 

 Personal Administratiu 

Alié 
 Cap de RRHH 

 Equip de RRHH 

 AUPAC (programa de gestió 
interna) 

 Ordinadors i telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Reticència d’una part de la plantilla a 
seguir formant-se 

 Relacions laborals bones 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Possibilitat d’estabilització o reducció 
de plantilla 

 Poca oferta de cursos 

 Rejoveniment de la plantilla 

 Formació en noves tecnologies 
 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Personal Polític 
Disposar de mitjans per aplicar 
les seves polítiques 

Resultat eleccions 

Organització 
Disposar de mitjans per aplicar  
les seves directrius 

Comitè de gestió 

Propis treballadors 
Disposar d’un servei de RRHH, 
eficient, eficaç i transparent 

Eines de comunicació 
interna 

Possibles aspirants a 
treballar 

Persones que aspiren a 
incorporar-se mitjançant un 
procés eficient, eficaç i 
transparent 

Reclamacions de la 
ciutadania 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 Tractament no conformitats   

P-07 Comunicacions   

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 
 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Iniciar els expedients de contractació redactant el document “Inici d’expedient” i el 
Plec Tècnic,  i transmetre’ls a la Secció de Contractació i Compres per tal que doni 
el suport necessari, a fi de confeccionar la documentació definitiva i realitzi tot el 
procediment del Contractació fins a l’adjudicació del contracte. 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Inici de l’expedient de contractació i 
redacció dels Plecs Tècnics a fi de definir 
clarament les necessitats tècniques 
existent en matèria de contractació 

 Formar part de la Mesa de 
Contractació 

 Anàlisi de les ofertes rebudes 

 Redacció de l’informe proposta 
d’adjudicació 

 
 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ TRAMITATS 

IND.11 
expedients de 
contractació tramitats 

Núm. expedients / any Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
lineal 

 

 
 
 
 

PROCÉS DE SUPORT 

CONTRACTACIÓ PS2 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Tramitació d’expedient de 
Contractació 

 Peticions d’informes 

 Inici d’expedients de contractació. 

 Redacció de Plecs Tècnics 

 Redacció proposta adjudicació 

 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

Propi 

 Cap de Secció 

 Encarregats 

 Administratiu 

Alié 
 Cap de Contractació 

 Tècnics de contractació 

 Administratius de contractació 

 AUPAC (programa de gestió 
interna) 

 Ordinadors i telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Necessitat de multitud de materials a 
adquirir i a licitar 

 Manca de llibre d’estil municipal  

 Coneixement estadístic de les 
necessitats 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Normativa canviant 

 Durada establerta (normativa) 
excessiva dels processos de licitació 

 Implantació d’un programa de 
gestió d’estocs per tal de avaluar 
millor les necessitats.  

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Personal Polític 
Disposar de mitjans per aplicar 
les seves polítiques 

Resultat eleccions 

Organització 
Disposar de mitjans per aplicar  
les seves directrius 

Comitè de gestió 

Empreses licitadores 

Empreses que desitgen 
treballar per l’Ajuntament 
mitjançant una licitació eficient, 
eficaç i transparent 

Perfil del contractant 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 Tractament no conformitats   

P-07 Comunicacions   

P-08 Gestió de la contractació   

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 
 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
Valorar la necessitat d’adquisició de productes que son comuns a la diverses 
Seccions de  l’Ajuntament  i realitzar la corresponent demanda a la Secció de 
Contractació i Compres, per tal que doni el suport necessari, a fi que sigui 
subministrat el mencionat producte. 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Detecció de les necessitat i tramitació de 
la corresponent sol·licitud 

 Inventari i gestió de l’estoc de 
material rebut 

 
 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

TEMPS DE RESPOSAT A PETICIONS A COMPRES 

IND.12 
temps de resposta a 
la petició 

- Inferior a 1 mes 
- Entre 1 i 3 mesos 
- Entre 3 i 6 mesos 
- Entre 6 i 12 mesos 

Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
columna 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROCÉS DE SUPORT 

COMPRES PS3 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Lliurament del material 

 Peticions de justificació de la 
necessitat 

 Petició de material 

 Justificació de la necessitat 
 

 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

Propi 

 Cap de Secció 

 Encarregats 

 Administratiu 

Alié 
 Cap de Compres 

 Administratius de compres 

 AUPAC (programa de gestió 
interna) 

 Ordinadors i telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Dificultat de coordinació transversal 
entre Seccions, alhora de definir 
necessitats. 

 Coneixement estadístic de les 
necessitats de la Brigada d’Obres 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Llei de Contractes Normativa 
canviant 

 Les prioritats de tramitació son 
definides per la Secció de Compres 

  

 Poder preveure amb antelació les 
necessitats mitjançant la 
implantació d’un programa de 
gestió d’estocs 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Personal Polític 
Disposar de mitjans per aplicar 
les seves polítiques 

Resultat eleccions 

Organització 
Disposar de mitjans per aplicar  
les seves directrius i 
aconseguir un estalvi econòmic 

Comitè de gestió 

Personal propi de la 
Brigada 

Cobrir les necessitats de 
materials 

Execució dels treballs 
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8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 Tractament no conformitats   

P-07 Comunicacions   

P-08 Gestió de la contractació   

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 
 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

Disposar i mantenir les infraestructures pròpies necessàries per tal de poder 
desenvolupar amb garanties les tasques encomanades a la Brigades d’Obres. Dins 
d’aquest procés es troben inclosos els vehicles en que la responsabilitat es 
íntegrament de la Brigada d’Obres, els espais de treball (edificis + equipaments) 
responsabilitat del Servei de Logística i els recursos informàtics responsabilitat del 
Servei de Telecomunicacions i Noves Tecnologies. 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Detecció de les necessitats de 
manteniment de les infraestructures i 
tramitació de les corresponents 
sol·licituds 

 Elaboració del pla de 
manteniment preventiu de 
vehicles 

 Proposta de millora i renovació 
de les infraestructures no 
dependents de la Brigada 
(mobiliari, equipaments, equips 
informàtics) 

 
 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

INCIDENCIES INFRAESTRUCTURES 

IND.13 
Incidències per 
vehicles 

Número d’avaries per 
vehicles 

Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
columna

 

IND.14 
Incidències en 
equips informàtics 

Número incidències 
informàtiques 

Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
columna 

 

PROCÉS DE SUPORT 

MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES PRÒPIES PS4 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Lliurament del material (logística) 

 Reparació de la incidència 
(informàtica) 

 Petició de material 

 Comunicació d’incidències 
 

 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

Propi 

 Cap de Secció 

 Mecànic 

Alié 
 Cap d’Informàtica / Cap Logística  

 Tècnics informàtics 

 Administratius de logística 

 OTRS (incidència informàtica) 

 Fama (peticions a logística) 

 Ordinadors i telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Antiguitat de la flota de vehicles 

 Antiguitat del mobiliari 

 Sistema de manteniment i resolució 
d’incidències informàtiques 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Reducció de les partides 
pressupostaries 

 Dotació econòmica per inversions 
(renovació) en reducció en els 
darrers anys 

 Inversió en un nou emplaçament 
(nau pròpia municipal) 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Personal Polític 
Disposar de mitjans per aplicar 
les seves polítiques 

Resultat eleccions 

Organització 
Disposar de mitjans per aplicar  
les directrius i aconseguir un 
estalvi econòmic 

Comitè de gestió 

Personal propi de la 
Brigada 

Cobrir les necessitats de 
manteniment dels equips 

FAMA / OTRS 

Logística / Informàtica Eficiència FAMA / OTRS 



 
  

Àmbit Qualitat 
Urbana i Mobilitat 
 
Secció Brigada 
d’Obres 

Edició 22/01/2020 Revisió 0 

INVENTARI DE 
PROCESSOS 

MQ-A-09 
A-IP-PS4 

 

  Página 3 de 3 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
santcugat.cat 

 

8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-03 Tractament no conformitats   

P-07 Comunicacions   

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  
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FITXA DEL PROCÈS 
 
 

1. GESTOR DEL PROCÈS  

Càrrec Titular 

Cap de Secció Brigada d’Obres Cap Secció Brigada d’Obres (Persona) 

 

2. MISSIÓ I ACTIVITAT  

MISSIÓ 

 
La gestió, control i arxiu de total la documentació que es genera a la Brigada 
d’Obres, fins al lliurament a la Secció de Documentació de l’Ajuntament per al seu 
arxiu definitiu. 
 

ACTIVITATS PRINCIPALS ALTRES ACTIVITATS 

Establir les sistemàtiques d’actuació en 
les diferents fases de la documentació 

 Gestió dels arxius d’oficina 

 Conservació documental 

 Transferència de documentació 
a la Secció de Documentació 

 

3. INDICADORS DEL PROCÈS I ASSOCIATS A OBJECTIUS    

Indicador del procés Formula Freqüència Responsable Format 

NECESSITATS INFRAESTRUCTURES 

IND.15 
Número expedients 
gestionats  

Núm. Expedients / any Anual 
Cap de 
Secció 
Brigada 

Diagrama 
columna 

 
 

 
 
 
 
 

PROCÉS OPERATIU 

NGESTIÓ DOCUMENTAL PS5 
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4. ENTRADES I SORTIDES DEL PROCÈS  

ENTRADES SORTIDES 

 Peticions internes 

 Peticions de la ciutadania 

 Documentació contractual 

 Albarans de lliurament de materials 

 Factures  

 Resposta d’execució de les 
peticions 

 Validació de factures 

 Trasllat a arxiu definitiu 

 

5. RECURSOS DEL PROCÈS  

PERSONAL INFRAESTRUCTURES 

Propi 

 Cap de Secció 

 Encarregats 

 Administratius 
Alié 

 Personal Secció de Documentació 

 Gestor d’edificis (FAMA) 

 Gestor incidències via pública (ulls 
de la ciutat) 

 AUPAC 

 Ordinadors i telèfons 

 

6. RISCOS I OPORTUNITATS  

ANÀLISI DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Hàbits d’arxiu pretèrits 

 Excés de documentació paper 

 Gran volum de documentació a 
gestionar. 

 Implicació dels treballadors 

 Experiència i coneixement 
 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Diversos canals d’entrada 
d’incidència (formats diversos) 

 Canvi en les aplicacions 
informàtiques de gestió de 
documentació 

 Adquisició d’un GMAO que permeti 
la integració de totes les tipologies 
d’incidències en un sol dispositiu 

 Introducció a noves tecnologies 
 

 

7. GRUPS D’INTERES I REQUISITS  

GRUP D’INTERES REQUISITS RETROALIMENTACIÓ 

Ciutadania Eficiència Ulls de la ciutat 

Treballadors Ajuntament Eficiència FAMA / Ulls de la ciutat 

Organització Eficiència Comitè de gestió 

 
 



 
  

Àmbit Qualitat 
Urbana i Mobilitat 
 
Secció Brigada 
d’Obres 

Edició 22/01/2020 Revisió 0 

INVENTARI DE 
PROCESSOS 

MQ-A-09 
A-IP-PS5 

 

  Página 3 de 3 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
santcugat.cat 

8. INFORMACIÓ DOCUMENTADA ASSOCIADA AL PROCÉS  

PROCEDIMENTS ASSOCIATS INSTRUC. DE TREBALL ASSOCIADES 

P-01 
Control de la documentació i 
registres 

  

P-03 
Tractament de no 
conformitats 

  

P-08 
Gestió de la contractació de 
subministraments i serveis 

  

 
 

9. DIAGRAMA DEL PROCÈS  

 

 
 

 
 
 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEX 4. MANUAL DE PROCEDIMENTS 
             DOCUMENTATS 



 
 

 
 
 
INDEX 
 
 
P-01 CONTROL DE DOCUMENTACIÓ I REGISTRES 
P-02 AUDITORIES 
P-03 TRACTAMENT DE LES NO CONFORMITATS 
P-04 ACCIONS CORRECTIVES 
P-05 REVISIONS DE LA COMISSIÓ DE GESTIÓ 
P-06 RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
P-07 COMUNICACIONS 
P-08 GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
 I SERVEIS 
P-09 EMERGÈNCIES 
P-10 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Definir la metodologia establerta  a la Brigada d’Obres per la redacció, revisió, 
distribució, modificació i arxiu dels documents relatius al Sistema de Gestió de 
la Qualitat. 
 

2. ABAST 
 
Aquest procediment s’ha d’aplicar a la documentació generada en la 
implantació del Sistema de Qualitat de la Brigada d’Obres. Els documents a 
controlar son: 

 Mapa de Processos 

 Manual de Qualitat 

 Procediments 

 Instruccions de treball 

 Formats i Plantilles 
 

Tota persona de la Brigada implicada en el manteniment, revisió o actualització 
de la documentació i/o registres de la seva competència, es troba sotmesa a 
l’aplicació d’aquest procediment. 
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 7.5 de la Norma ISO 9001:2015 
 
 
 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓ I REGISTRES 
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4. RESPONSABILITAT 
 
Gerència: 

 Aprovació dels documents (Política de Qualitat, Manual de Qualitat, 
Processos, Procediments, Instruccions de treball) que formen part del 
Sistema de Gestió de la Qualitat de la Secció Brigada d’Obres. 

 Aprovació de qualsevol document que requereixi una assignació de 
recursos (materials, econòmics i/o humans), com per exemple plans de 
qualitat, plans de formació, etc. 

 Assignar els mitjans humans i materials necessaris per l’acompliment 
d’aquest procediment 
 

Responsable de Qualitat: 

 Identificació, codificació, emissió, distribució, control, revisió i 
modificacions dels documents. 

 Vetllar per l’adequada distribució dels documents del sistema 

 Responsable de l’arxiu i destrucció de còpies obsoletes. 
 

Resta de personal: 

 Col·laborar amb el Responsable de Qualitat amb l’elaboració, revisió i 
modificació des documents que els afecten 

 Elaboració dels documents propis de les seves funcions, sempre i quan 
la Gerència i el Responsable de Qualitat ho creguin oportú. 

 Generar i complementar els registres derivats dels compliment de la 
documentació degudament competent. 
 

5. SISTEMÀTICA 
 
5.1 Definició de l’estructura documental 
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5.2 Codificació i identificació de la documentació del SGQ 
En aquest apartat es determina els apartats que conformen l’estructura, la 
forma de referenciar i les unitats responsables per a cada bloc documental 

 
5.2.1 Mapa de Processos / Inventari de Processos 

Els processos s’identifiquen amb el codi  IP-PXY 
 IP: És la indicació de que és tracta d’un (inventari de) procés 

PX: Indica de quin tipus de procés es tracta. PE estratègic, 
PO operatiu i  PS suport. 

Y: Indica en número de procés, de manera seqüencial 
correlativa. 

 
A totes les pàgines d’un procés, tindran una capçalera on hi 
constarà: 

 Logotip de l’Ajuntament 

 Àmbit corresponent: “Àmbit Qualitat Urbana i Mobilitat” 

 Secció corresponent: “Secció Brigada d’Obres” 

 Document del que es tracta “Inventari de procés” 

 Codi del procés “IP-PXY” 

 Numero de revisió 

 Data d’aprovació 
A la part inferior de tots els fulls, hi apareixerà: 

 Número de pàgina 

 Número total de pàgines 
 

La estructura dels procés, és la següent: 

 Al centre del primer full, per sota de la capçalera, 
s’emplaçarà de forma visible i emmarcada el tipus de procés 
i el nom del Procés 

 A partir d’aquí, el document constarà del apartat següents: 
o Gestió del procés: Persona responsable del procés 
o Missió i activitat: Raó de ser del procés i l’activitat 

principal i secundàries vinculades. 
o Indicadors del procés: Indicadors que mesuren el 

procés. 
o Entrades i Sortides: Informació, activitat o servei que 

inicia el procés i les sortides que l’execució del servei 
produeix: informació, servei, activitat, producte. 

o Recursos: Recursos humans i infraestructures 
necessaris per portar a terme la missió de procés. 

o Riscos i oportunitats: Riscos que pot tenir el procés  i/o 
oportunitats de millora. Inclou DAFO. 
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o Grups d’interès: Les parts interessades o grups d’interès 
de les persones físiques, jurídiques i les organitzacions, 
que duen a terme activitats susceptibles d’influir o ser 
influïdes pel procés. 

o Informació documentada: Documentació que aplica al 
procés (procediments, instruccions i documentació 
associada). 

o Diagrama del procés. 
 

5.2.2 Manual de Qualitat 
El Manual Qualitat estarà redactat i revisat pel Responsable de 
Qualitat i aprovat per la Gerència, i el seu contingut estarà guiat pels 
apartats de la pròpia norma ISO 9001:2015. 
 
L’abreviatura (codificació) del Manual de Qualitat serà MQ. 
 
A la portada del MQ, hi apareixerà: 

 Logotip de l’Ajuntament 

 Document del que es tracta “Manual de Qualitat” 

 Número de revisió 

 Data d’aprovació 
 

A totes les pàgines del MQ, tindran una capçalera on hi constarà: 

 Document del que es tracta “Manual de Qualitat ...” 

 Numero de revisió 

 Data d’aprovació 

 Número de pàgina 

 Número total de pàgines 
 

5.2.3 Procediments del SGQ 
Els procediments s’identificaran amb el codi P-XX 
 P: És la indicació de que és tracta d’un procediment 

XX: Indica en número de procediment, de manera seqüencial 
correlativa. 

 
A totes les pàgines d’un procediment, tindran una capçalera on hi 
constarà: 

 Logotip de l’Ajuntament 

 Àmbit corresponent: “Àmbit Qualitat Urbana i Mobilitat” 

 Secció corresponent: “Secció Brigada d’Obres” 

 Document del que es tracta “Procediment” 

 Codi del procediment “P-XX” 
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 Numero de revisió 

 Data d’aprovació 
A la part inferior de tots els fulls, hi apareixerà: 

 Número de pàgina 

 Número total de pàgines 
 

La estructura dels procediments, és la següent: 

 Al centre del primer full, per sota de la capçalera, 
s’emplaçarà de forma visible i emmarcada el nom del 
Procediment 

 Per sota del marc amb el nom del Procediment, s’inclourà 
un requadre dividit en dues mitats, en les que el 
Responsable del Procediment i la Gerència, deixaran 
constància de la seva responsabilitat de elaboració i revisió, 
i vist-i-plau, respectivament, mitjançant la signatura. 

 A partir d’aquí, el document constarà del apartats següents: 
o Objecte: Breu descripció de l’objecte del procediment. 
o Abast: Indicació dels els factors materials i humans que 

es veuen afectat pel procediment. 
o Referencies: Normativa que serveix de base al 

procediment. 
o Responsabilitat: Explicació breu de totes les 

responsabilitats aplicades de procediment en qüestió. 
o Sistemàtica: Descripció detallada de les activitats, fluxos 

d’informació i registres, que asseguren el compliment 
dels requisits i objecte previst. 

o Arxiu: Unitats responsables de la custodia i 
manteniment. 

o Documentació: Llista de documents documentats. 
 

5.2.4 Instruccions tècniques 
La plantilla s’identificaran amb el codi IT-XX 

IT: És la indicació de que és tracta d’una instrucció tècnica. 
XX: Indica en número de document, de manera seqüencial 

correlativa. 
 

La plantilla, tindrà una capçalera on hi constarà: 

 Logotip de l’Ajuntament 

 Àmbit corresponent: “Àmbit Qualitat Urbana i Mobilitat” 

 Secció corresponent: “Secció Brigada d’Obres” 

 Document del que es tracta “Instrucció tècnica” 

 Número del document “IT-XX” 
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 Numero de revisió 

 Data d’aprovació 
A la part inferior de tots els fulls, hi apareixerà: 

 Número de pàgina 

 Número total de pàgines 
 

La estructura de la instrucció tècnica, és la següent: 

 Al centre del primer full, per sota de la capçalera, 
s’emplaçarà de forma visible i emmarcada el nom de la 
Instrucció de Treball. 

 Per sota del marc amb el nom de la Instrucció de Treball, 
s’inclourà un requadre dividit en diverses parts, en les que 
el(s) Responsable(s) de la Instrucció de Treball i la 
Gerència, deixaran constància de la seva responsabilitat de 
elaboració i revisió, i vist-i-plau, respectivament, mitjançant 
la signatura. 

 A partir d’aquí, el document constarà del apartats següents: 
o Objecte: Breu descripció de la instrucció de treball. 
o Abast: Indicació dels els factors materials i humans que 

es veuen afectat per la instrucció de treball. 
o Sistemàtica: Descripció detallada de l’objecte de la 

instrucció tècnica. 
 

5.2.5 Documentació de Suport 
La plantilla s’identificaran amb el codi Doc.XX 

Doc: És la indicació de que és tracta d’un document de 
registre. 

XX: Indica en número de document, de manera seqüencial 
correlativa. 

 
La plantilla, tindrà una capçalera on hi constarà: 

 Logotip de l’Ajuntament 

 Àmbit corresponent: “Àmbit Qualitat Urbana i Mobilitat” 

 Secció corresponent: “Secció Brigada d’Obres” 

 Document del que es tracta “Documentació de Suport” 

 Número del document “Doc.XX” 

 Numero de revisió 

 Data d’aprovació 
 
A continuació, en el centre i per sota de la capçalera, s’emplaçarà 
de forma visible i emmarcada, el tipus de documentació de que es 
tracta, i el número de registre que se li assignarà. 
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5.3 Elaboració, revisió i aprovació de la documentació interna. 

Tot el personal de la Brigada, involucrat amb les tasques pròpies del SGQ, 
podrà donar suport al Responsable de Qualitat en la elaboració de 
documents, fent aportacions en la elaboració i millora de processos o 
procediments que l’afectin.  
 

5.4 Control de la documentació del SGQ 
El Responsable de Qualitat elaborarà i mantindrà constantment actualitzat 
el Llistat de Documents en Vigència, on es relacionaran tots els documents 
del SGQ. 
 

5.5 Distribució de documents 
La totalitat de documents actualitzat i vigents, estaran guardats 
informàticament a la carpeta del servidor a la que té accés tot el personal 

Dades/ServeisUrbans/Brigada/SGQ/Documentació vigent 
 
A banda a les oficines de la Brigada, es disposarà d’una còpia impresa per 
tal que pugui ser consultada pel personal que ho desitgi. 
 

5.6 Revisions i modificacions 
Quan el responsable de elaboració d’un document procedeixi a la seva 
revisió i consideri oportú introduir alguna modificació, parcial o puntual, 
caldrà reeditar a totalitat del document. Quan sigui possible, el nou 
document inclourà un Històric de Modificacions indicant les modificacions 
realitzades respecte a l’anterior versió. 
La nova edició s’inclourà i substituirà en tots els processos implicats, sense 
tenir que modificar tot el procés, ja que es tractarà d’un annex. La 
documentació obsoleta serà retirada tant en format paper com en format 
digital, tot i que el Responsable de Qualitat mantindrà una còpia informàtica 
de les versions anul·lades com a Documentació Anul·lada. 

 
5.7 Control de Registres 

El Responsable de Qualitat elaborarà i mantindrà actualitat el Llistat de 
Control de registres, on figuraran tots els registres inclosos en el SGQ. El 
llistat haurà d’estar actualitat incloent les modificacions i retirant les 
anul·lacions. 
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6. ARXIU 
 
Tots els documents seran creats i mantinguts informàticament, seran arxivats a 
la carpeta del servidor central de l’Ajuntament 

Dades/ServeisUrbans/Brigada/SGQ 
Del qual es fan còpies de seguretat a intervals de  cinc dies.  
 

7. DOCUMENTACIÓ 
 

 Doc.01 Llistat Control de documentació SGQ 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Verificar la idoneïtat del sistema de gestió de la Brigada d’Obres de Sant 
Cugat, el compliment de la seva política i objectius així com el compliment dels 
requisits especificats. Disposar d’una eina de prevenció, de correcció i de 
millora 
 

2. ABAST 
 

Aplicable a totes les activitats integrades al sistema de gestió de la Brigada 
d’Obres de Sant Cugat. 
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 2 i 9.2 de la norma ISO 9001:2015 
 

4. RESPONSABILITAT 
 
Gerència: 

 Assignar els mitjans humans i materials necessaris per l’acompliment 
d’aquest procediment 
 

Comitè de Qualitat 

 Designar els auditors interns 
 
Responsable de Qualitat: 

 Convocar les auditories 

AUDITORIES 
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 Actuar d’interlocutor entre auditor i auditats. 

 Donar solució a no conformitats detectades en auditories internes. 

 Informar anualment a la Gerència de les No Conformitats detectades 
durant l’exercici, 

 Mantenir actualitat correctament el registre de No Conformitats. 

 Anualment establir el calendari d’auditories o programa d’auditories. 

 Revisar la implantació i l’estat de les accions correctives derivades de 
les no conformitats provinents de l’auditoria interna. 
 

Auditor intern (en el cas que sigui personal propi de l’Ajuntament): 

 Realitzar les auditories internes  

 Elaborar i emetre l’informe d’auditoria interna i posar-lo a disposició de 
la Gerència. 
 

Resta de personal: 

 Col·laborar amb els anteriors a la realització de l’auditoria. 
 
 

5. SISTEMÀTICA 
 
5.1 Planificació de les auditories 
Amb periodicitat mínima anual, el responsable de qualitat i avaluació establirà 
la planificació de les auditories internes de la Brigada d’Obres i indicarà el 
programa i les dates previstes per a la seva realització que serà elevat per a 
aprovació al Comitè de Qualitat i és comunicarà a les unitats implicades 
mitjançant el Doc. 02 Agenda del pla d’auditories.  
 
Amb la periodicitat que s’estableixin a les normes de referència es planificaran 
les auditories de seguiment, renovació i/o certificació que escaigui. El pla 
d’auditories serà elaborat per les empreses contractades, serà aprovat pel 
Comitè de Qualitat i serà comunicat a les unitats implicades i inclourà molt 
especialment els aspectes millorables atenent als resultats de les auditories 
anteriors.  
 
5.2 Verificació 
 Per a la realització de les auditories internes, s’efectuarà una comprovació 
documental de les activitats en referència a:  

 L’adequació a les normes o estàndards de referència 

 Compliment de totes les prescripcions descrites en la documentació del 
sistema auditat i dins de l’abast de la pròpia auditoria 

 Constatació d’aquelles activitats que han de ser motiu de revisió o 
correcció, o l’aplicació de les quals ja no sigui aconsellable  
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5.3 Informe de resultats 
L’equip auditor elaborarà un Informe d’auditoria en el que es farà constar de 
forma enumerada i descriptiva les no conformitats detectades, així com les 
dades, fets i observacions sobre els que es sustenten les incidències i les 
recomanacions proposades, si escau (Doc.03 Informe d’auditoria) 
  
L’informe d’auditoria serà comunicat als representants de les unitats auditades 
per informar-los del seu resultat i aclarir els punts constatats així com acordar 
el plantejament de les possibles accions correctives a endegar. 
 
Amb la finalitat d’assegurar l’execució i l’eficàcia de les accions correctives es 
seguirà la sistemàtica establerta al P-04 Accions correctives.  

 
5.4 Aprovació dels auditors/es interns 
Les auditories hauran de ser dutes a terme per auditors/es especialitzats, ja 
siguin externs o interns; en tot cas, hauran de ser independents de l’àrea a 
auditar.  
 
5.5 Auditories extraordinàries 
 
Es preveu la possibilitat d’executar auditories extraordinàries no incloses en la 
planificació  anual d’auditories, atenent a circumstàncies especials que així ho 
aconsellin; l’aprovació correspondrà al Comitè de Qualitat a proposta del 
Responsable de Qualitat.  

 
6. ARXIU 

 
El Responsable de Qualitat és responsable de la custòdia de l’arxiu dels 
informes i anotacions de les auditories per un període mínim de 3 anys. 
 

7. DOCUMENTACIÓ 
 

 P-04 Accions correctives 

 Doc.02 Agenda del pla d’auditories 

 Doc.03 Informe d’auditoria 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Descriure la sistemàtica a seguir per la tramitació i gestió de les no 
conformitats.  
 

2. ABAST 
 
Aquest procediment és aplicable a les no conformitats de tipus intern, les 
relacionades amb proveïdors i les provinents de la ciutadania de l’Ajuntament 
de Sant Cugat.   
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 8.7 i 10.2 de la Norma ISO 9001:2015 
 

4. RESPONSABILITAT 
 
Gerència: 

 Revisar les accions adoptades per resoldre les no conformitats. 
 

Responsable de Qualitat: 

 Comunicar a Gerència l’existència de no conformitats greus. 

 Complimentar el document de no conformitats. 

 Esbrinar la causalitat de les no conformitats. 

 Informar anualment a la Gerència de es no conformitats detectades 
durant l’exercici. 

TRACTAMENT DE NO CONFORMITATS 
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 Mantenir correctament actualitzat el registre de no conformitats. 

 Tancar les no conformitats i les accions correctives un cop implantades. 
 

Resta de personal: 

 Comunicar l’existència d’incompliments dels requisits del SGQ. 

 Complementar el document de no conformitat 
 

5. SISTEMÀTICA 
 
Es descriuen les tipologies de no conformitats i la corresponent sistemàtica 
d’actuació que els aplica. 

 
5.1 No conformitats de proveïdors 

Les no conformitats detectades en el seguiment i control del contracte i que 
estan vinculades a la no adequació del compliment dels requisits i acords 
per part de les empreses adjudicatàries de subministraments , d’acord amb 
el que s’estableix al P-08 Gestió de la contractació de subministres i 
serveis. 
Totes les persones treballadores de l’Ajuntament de Sant Cugat, poden 
sol·licitar l’obertura de no conformitats de proveïdors. La persona que iniciï 
una no conformitat contactarà amb la persona encarregada d’investigar la 
causa que ha provocat el fet no conforme, i li indicarà una breu descripció.  
Unitat responsable de la investigació: Secció de contractació i compres.  
 La gestió de les no conformitats es realitzarà mitjançant el gestor 
d’expedients corporatiu. S’estableixen les següents fases d’actuació: 
obertura i investigació, execució, i verificació-tancament.  
  
Obertura i investigació 
La persona investigadora, serà l’encarregada d’obrir la no conformitat si la 
considera justificada. Analitzarà les causes i proposarà les accions a 
realitzar per a la seva correcció i ho traslladarà a l’empresa, i si s’escau, a 
la persona que ha sol·licitat la no conformitat de proveïdors.  
  
Execució Els executors implementaran l’acció  proposada i determinaran 
la data límit prevista per a l’execució.  A la finalització de l’acció, es validarà 
l’execució i es podran incorporar les anotacions i/o evidències documentals 
que considerin. Donaran trasllat del resultat al servei de qualitat i avaluació 
per tal que puguin realitzar la verificació i tancament, si escau.    
    
Verificació i tancament La responsable del sistema de gestió de qualitat, 
conjuntament amb el vistiplau de l’investigador/a,  haurà de verificar que 
les accions proposades han estat realitzades i que s’ha verificat la seva 
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eficàcia d’acord amb els requisits establerts. Si l’investigador/a no està 
d’acord, retornarà a l’executor/a la no conformitat per tal de tornar a fer 
noves accions. A partir d’aquesta comprovació, procedirà al tancament de 
la no conformitat. Periòdicament, informarà al Comitè de Gestió de les 
accions correctives/preventives endegades per tal d’eliminar les causes 
que han provocat les no conformitats.   
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5.2 No conformitats de tipus intern-formació 
No conformitats de tipus intern-formació Inclou la formació inadequada, 
imprecisa o incorrecta per a la correcta prestació del servei.  

 
5.3 No conformitats de tipus intern-prevenció de riscos laborals 

Les no conformitats relatives a prevenció de riscos laborals seguiran el 
tractament i posterior gestió que es descriu a la sistemàtica establerta a: 

 Accidents, incidents i situacions de risc. 

 Equips de protecció individual: incidències respecte a la sistemàtica 
recollida al P-10 Equips de protecció individual (EPI)  

 Incidències detectades en inspeccions de seguretat .   
 

5.4 No conformitats de tipus intern-informàtic   
Les no conformitats relatives a infraestructures informàtiques, es 
comunicaran directament al Servei de Tecnologia i Telecomunicacions 
mitjançant l’aplicació OTRS per tal que la gestionin d’acord amb la seva la 
sistemàtica establerta 
 

5.5 No conformitats provinents de la ciutadania 
Les no conformitats provinents de la ciutadania es tractaran d’acord amb la 
sistemàtica establerta al P-07 Comunicacions.   

. 
6. ARXIU 

 
El registre de les no conformitats es mantindrà a cadascuna de les aplicacions 
sobre les que es duu a terme la gestió 
 

7. DOCUMENTACIÓ 
 

 P-04 Accions correctives 

 P-07 Comunicacions 

 P-08 Gestió de la contractació de Subministraments i serveis 

 P-10 Equips de protecció individual (EPI) 

 Doc.04 Seguiment d’accions 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Definir l’actuació a seguir per aplicar les accions correctives amb la finalitat 
d’eliminar les causes reals o potencials de les no conformitats. 
 

2. ABAST 
 
Aplicable a tots els aspectes i activitats del sistema de gestió de la qualitat. 
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 10.2 i 10.3 de la Norma ISO 9001:2015 
 

4. RESPONSABILITAT 
 
Gerència: 

 Assignar els mitjans humans i materials necessaris per l’acompliment 
d’aquest procediment 
 

Responsable de Qualitat: 

 Realitzar es seguiment de les accions correctives i preventives 
proposades. 

 Tancar les accions correctives un cop implantades. 

 Aprovar les accions correctives i preventives. 
 
 
 

ACCIONS CORRECTIVES 
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Resta de personal: 

 Implementar les accions correctives aprovades pel Responsable de 
Qualitat. 
 

5. SISTEMÀTICA 
 
5.1 Origen 

Les accions correctives poden tenir algun dels orígens següents: 

 Reclamacions i índex de mesura de satisfacció de la ciutadania o 
qualsevol de les parts interessades 

 Auditories internes i/o externes. 

 Resultats dels processos de planificació, seguiment i avaluació de la 
gestió dels riscos i oportunitats, i de la mesura, seguiment i avaluació 
de processos i projectes.  

 Qualsevol no conformitat detectada al sistema de gestió integrat 
d’acord amb la classificació que s’estableix al P-03 Tractament de 
no conformitats. També existeix un paral·lelisme entre no 
conformitat i els tipus següents de no conformitats:  

o Accidents, incidents i situacions de risc. 
o Incidències respecte als equips de protecció individual d’acord 

amb la sistemàtica recollida al P-10 Equips de protecció 
individual (EPI). 

o Riscos segons el seu índex de risc laboral 
 

5.2 Establiment d’accions correctives 
L’inici d’una acció sigui quin sigui l’origen pot ser proposada per qualsevol 
persona implicada en el sistema de gestió i es vehicularà mitjançant el 
Servei de Qualitat que en tots els casos farà la valoració de si cal utilitzar 
aquesta sistemàtica o bé la corresponent al tractament de les no 
conformitats.  

 
5.3 Investigació 

D’acord amb la distribució de funcions i el marc d’actuació dels llocs de 
treball s’assigna la investigació per esbrinar les possibles causes que han 
provocat la/es incidència/es.   
En funció dels resultats de la investigació es proposaran les accions 
necessàries per eliminar les causes de les no conformitats identificades i 
es proposarà també persona responsable de l’execució i el termini previst.  
 

5.4 Execució 
Les accions correctives s’identificaran amb un número de referència únic 
compost per una numeració correlativa a partir del dígit 1, seguit dels dos 
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darrers dígits corresponents a l’any en qüestió i l’origen de l’acció 
correctiva.  
En el cas que les accions requereixin una planificació-execució per fases 
s’indicarà cada subfase amb el seu responsable, calendarització. Si escau, 
s’adjuntaran els documents necessaris per poder-ne fer el seguiment 
adequat.   
La persona executora durà a terme les accions acordades assegurant-se 
que disposa  dels controls, mitjans i recursos necessaris per la seva 
realització.   
Un cop implementades les accions proposades, la persona executora les 
comunicarà a la Responsable de Qualitat que realitzarà els controls 
necessaris per traslladar al Comitè de Gestió l’eficàcia de les accions 
realitzades 
 

5.5 Verificació de l’eficàcia i tancament de l’acció 
Si es comprova l’eficàcia de les accions realitzades, es procedirà al 
tancament de l’acció i al seu arxiu.    
Si l’eficàcia de les accions realitzades no pot ser provada, es proposarà 
l’inici d’una nova acció i es seguirà la sistemàtica descrita fins que el 
resultat de l’avaluació provi l’eficàcia de l’acció 

 
6. ARXIU 

 
És responsabilitat del Responsable de Qualitat, mantenir l’arxiu de les accions 
correctives i la seva traçabilitat per un temps mínim de 3 anys.   
 

7. DOCUMENTACIÓ 
 

 P-03 Tractament de no conformitats 

 P-10 Equips de protecció individual (EPI) 

 Doc.04 Seguiment d’accions  
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Definir els mecanismes per la revisió dels procediments per part de la Comissió 
de Gestió, amb la finalitat d’assegurar l’efectivitat del SGQ i la seva millora 
contínua.  
 

2. ABAST 
 
Aplicable a totes les reunions de revisió per la Comissió de Gestió del SGQ de 
la Brigada d’Obres. 
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 9.3 de la Norma ISO 9001:2015 

 Manual de Qualitat de la Brigada d’Obres 
 

4. RESPONSABILITAT 
 
Gerència: 

 Assegurar la convocatòria de a reunió. 

 
Comitè de Gestió: 

 Dur a terme la revisió del SGQ 
 

Responsable de Qualitat: 

 Informar als participants de la convocatòria de la reunió. 

REVISIONS DE LA COMISSIÓ DE GESTIÓ 
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 Recollir tota la informació de partida necessària per a la celebració de a 
reunió. 

 Preparació, desenvolupament i complementació de l’acta de la reunió 
que caldrà conservar. 

 
5. SISTEMÀTICA 

 
5.1 Composició 

La Comissió de Gestió de Qualitat, estarà format per Gerència, Direcció 
d’Àmbit i Cap de Secció de la Brigada. 
 

5.2 Periodicitat 
Les revisions del SGQ es faran anualment de forma habitual, tot i que es 
podem realitzat revisions extraordinàries si fos necessari, a petició del 
qualsevol membre de la Comissió. 

 
5.3 Participants 

Participaran els membre de la Comissió, el Responsable de Qualitat i els 
responsables d’aquelles àrees que la Comissió consideri adient en cada 
moment. 
 

5.4 Convocatòria 
El Responsable de Qualitat s’encarregarà de la preparació de la 
documentació i recopilarà i analitzarà la informació per la reunió, i 
realitzarà, amb la suficient antelació, la convocatòria previ autorització de 
Gerència. 
 

5.5 Celebració de la reunió 
A la reunió, entre altres aspectes, es revisaran els punts següents: 

 Seguiment de les revisions prèvies 

 Informes de les auditories internes 

 Informes de no conformitats 

 Situació en les que es troben les accions correctives i preventives 

 Exposició de les comunicacions externes rebudes (queixes) 

 Anàlisi de les necessitats de formació pel personal 

 Seguiment i revisió des les objectius i definició de nous objectius 

 Desenvolupament dels processos i comprovació de la seva 
conformitat 

 Possibles canvis que es poden produir i que poden influir en el 
SGQ (incloent possibles canvis en a Política de Qualitat) 

 Canvis legislatius o de normatives internacionals que puguin afectar 
les activitats que es desenvolupen o al propi SGQ 
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 Propostes de millora, incloent l’oportunitat de poder dur a la pràctica 
accions preventives. 
 

Els resultats de la revisió per part de la Comissió de Gestió, inclouran les 
decisions i les accions aprovades en relació a: 

 La millora de l’eficàcia del Sistema i dels seus processos 

 Les necessitats de recursos, mitjançant el Pla de Formació del 
Personal a cada reunió i definint el nou pla amb una vigència anual. 

 Planificació del Sistema de Qualitat establint els objectius. 
    

A la finalització de la reunió de revisió, el Responsable de Qualitat, 
redactarà la corresponent acta, deixant constància del temes traçats i les 
decisions preses. En aquesta acta es detallaran les accions que s’ha 
acordat implantar, les responsabilitats i els recursos (materials i personals) 
a assignar. Existeix un model d’acta de reunió Doc.05 Informe revisió 
Comissió de Gestió 

 
6. ARXIU 

 
És responsabilitat del Responsable de Qualitat, mantenir l’arxiu de les actes de 
revisió de la Comissió de Gestió per un temps mínim de 3 anys.   
 

7. DOCUMENTACIÓ 
 

 Doc.05 Informe revisió Comissió de Gestió 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Definir una metodologia de treball per tal de gestionar de manera eficaç i el 
més eficient possible, totes les actuacions per les que és sol·licitada la Brigada 
d’Obres, ja sigui en edificis municipals o a via publica, per atendre incidències 
de preventiu o correctiu, o com a suport en activitats organitzades per 
l’Ajuntament. 
 
  

2. ABAST 
 
Aquest procediment s’ha d’aplicar a tots les serveis que ofereix la Brigada 
d’Obres, ja sigui a la ciutadania, a altres Serveis i/o Seccions del propi 
Ajuntament o a Cossos de Seguretat o Emergències. 
 
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 4.4 i 8.1 de la Norma ISO 9001:2015 
 
 

4. RESPONSABILITAT 
 
Administració: 

 Recepció de totes les demandes i trasllat a l’àrea de producció 

 Recepció dels treballs finalitzats i trasllat al sol·licitant de la demanda. 
 

RESOLUCIÓ INCIDENCIES 
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Coordinació Tècnica: 
 

 Planificació de les feines en funció de prioritats establertes 

 Assignació de recursos personals i materials 

 Seguiment i comprovació execució de les feines 

 Informar a administració de la finalització dels treballs 
 

Execució: 
 

 Execució dels treballs 
 

 
5. SISTEMÀTICA 

 
5.1 Recepció de tasques 

Un cop algun ciutadà o treballador municipal, comuniqui una incidència o 
sol·liciti un servei, a la Brigada d’Obres, mitjançant l’ampliatiu corporatiu 
corresponent (FAMA en cas d’edificis o Ulls de la Ciutat en el cas de Via 
Pública), aquesta serà rebuda per la Unitat Administrativa, que la registrarà 
i la derivarà a la Coordinació Tècnica per a la seva valoració.  
 

5.2 Gestió de les tasques 
Un cop la Unitat Administrativa derivi la petició rebuda, la gestió de la 
petició passarà a ser responsabilitat de la Coordinació Tècnica que la 
valorarà en quan a urgència, importància i magnitud. 
En funció d’aquesta valoració, la Coordinació Tècnica farà una planificació 
temporal i es procedirà a l’assignació de recursos personals, mitjans i 
materials, i es generarà una Ordre d’Execució que serà remesa a la Unitat 
d’Execució. 
 

5.3 Execució de les tasques 
Un cop el l’Ordre d’Execució estigui generada i remesa, el cap de colla 
designat procedirà a preparar els recursos assignats i a planificar l’execució 
dels treballs. 
Durant l’execució de les tasques, el cap de colla, es mantindrà en contacte 
constant amb la Coordinació Tècnica per tal de fer-lo coneixedor de 
qualsevol contratemps que es pugui produir, tot i que, a les actuacions de 
major envergadura, realitzarà visites de seguiment in-situ. 
En finalitzar l’execució de la feina assignada, el cap de colla, ho comunicarà  
a la Coordinació Tècnica, que procedirà a la seva verificació i al tancament 
de l’Ordre d’Execució, i donarà trasllat a la Unitat Administrativa. 
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5.4 Tancament de les tasques 

Un cop la Coordinació Tècnica comuniqui a la Unitat Administrativa, el 
tancament de l’Ordre d’Execució, aquesta assumirà la seva gestió i 
comunicarà la resolució de la petició al peticionari (ciutadà o personal 
municipal), sol·licitant el seu vist-i-plau. 
Un cop es rebi el vist-i-plau, o desprès de 5 dies laborables sense cap 
indicació, es procedirà a la finalització de la petició i al seu arxiu dins de la 
pròpia base de dades de l’aplicació utilitzada per a la seva gestió. 
 

 
6. ARXIU 

 
El registre de les actuacions executades per la Brigada, es mantindrà a 
cadascuna de les aplicacions de gestió corporatives utilitzades per tal de fer la 
demanda (FAMA en el cas de peticions d’actuacions en edificis municipals i de 
sol·licitud de suport a activitats municipals i Ulls de la Ciutat en el cas de 
peticions d’actuacions a via pública)  
 
 

7. DOCUMENTACIÓ 
 

 P-09 Emergències 

 P-10 Equips de Protecció Individual (EPI) 

 Doc.06 Fitxa d’incidència (FAMA) 

 Doc.07 Fitxa d’incidència (Ulls de la ciutat) 

 IT-01 Bones pràctiques de seguretat i mediambient 

 IT-02 Col·locació de pancartes a la façana de l’Ajuntament 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Descriure els canals i mitjans de comunicació interna entre els diversos nivells 
tant de la Brigada d’Obres, com de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 
 

2. ABAST 
 
Aquest procediment és d’aplicació a tots els nivells i activitats relacionades amb 
l’abast del sistema de gestió.  
 
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 5.1 i 7.4 de la Norma ISO 9001:2015 
 

4. SISTEMÀTICA 
L’Ajuntament té identificats dos tipus de comunicació: la comunicació interna i 
la comunicació externa. La comunicació interna pot ser descendent, ascendent 
i/o horitzontal i la comunicació externa pot ser cap a l’exterior o des de l’exterior 
 
4.1 Comunicació interna 

La comunicació interna relativa al sistema de gestió de l’Ajuntament es 
realitza bàsicament mitjançant plataformes corporatives. 
 
 
 

COMUNICACIONS 
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4.1.1 Comunicació en matèria de prevenció de riscos laborals 
En matèria de comunicació en prevenció de riscos laborals, 
s’estableixen els següents mecanismes de comunicació interna: 

 La comunicació dels riscos i de les responsabilitats 
preventives assignades a cada lloc de treball. Es realitza en 
el moment de la incorporació al lloc de treball.  

 La Comissió de Seguretat i Salut laboral Constituït com a 
òrgan col·legiat de participació i de composició paritària 
destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de 
l’Ajuntament en matèria de prevenció de riscos laborals. Per 
realitzar les seves funcions, la Comissió podrà efectuar les 
visites que consideri oportunes als diferents centres de 
treball.  

 La comunicació de riscos que pot efectuar qualsevol persona 
treballadora.  El sistema de gestió preveu la possibilitat de 
comunicar qualsevol risc detectat al Serveis de Prevenció de 
Riscos Laborals de l’Ajuntament  

 
4.1.2 Altres mecanismes de comunicació 

S’estableixen també altres mecanismes de comunicació: 

 Instruccions de la gerència 

 Reunions i actes corresponents 

 Tauler d’anuncis 

 Comunicació verbal 

 Propostes de millora 
 

4.2 Comunicació externa 

 Informació cap a l’exterior. Pot generar-se o bé com a resposta a 
una sol·licitud d’informació, una queixa, un suggeriment o una 
reclamació d’una part interessada externa o bé per la necessitat de 
la pròpia organització de difondre informació.  

 D’ofici. S’estableixen d’ofici les comunicacions d’informació 
següents: 

o Proveïdors: se’ls comunica els requisits del producte/servei 
i la relació dels criteris de prevenció de riscos i ambientals a 
complir segons la metodologia establerta des de 
l’Ajuntament.  

o Ciutadans individuals o col·lectius (Associacions de 
Veïns, col·lectius, organitzacions no governamentals) 
mitjançant els mecanismes de difusió dels tràmits i serveis 
municipals 
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o Altres Administracions i/o Organismes oficials: les 
comunicacions quedaran reflectides en els documents de 
formalització de conveni i/o en les comunicacions 
degudament registrades tal com estableix el marc normatiu 
regulador de comunicació interadministracions.  

 A decisió de l’Ajuntament i amb el propòsit d’informar i/o 
sensibilitzar sobre els aspectes que consideri adient, s’han establert 
les vies següents: 

o Web municipal 
o  Material de difusió en formats diversos: fulletons, cartelleria, 

productes de  merchandising, etc.  
  
La sistemàtica per assegurar la difusió de la informació institucional editada 
mitjançant les unitats d’atenció ciutadana municipal s’adirà al que 
s’estableixin les directrius de l’Ajuntament.   
    
  
4.2.1 Comunicació dels aspectes relacionats amb el sistema de 

gestió 
La Comissió de Gestió aprovarà periòdicament el contingut dels 
aspectes a comunicar. El canal de difusió serà primordialment el 
web municipal.  

 
5. ARXIU 

 
És responsabilitat de la Secció (Brigada d’Obres) el registre i arxiu dels 
documents esmentats en aquest procediment. Aquests registres es mantindran 
arxivats per un període mínim de 3 anys.  
 

6. DOCUMENTACIÓ 
 

 P-09 Emergències 

 IT-01 Bones pràctiques de seguretat i medi ambient 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Establir la sistemàtica per dur a terme la contractació de subministraments i 
serveis d’acord amb la normativa vigent sobre la matèria i les directrius 
específiques de gestió interna a nivell corporatiu. 
 

2. ABAST 
 
Serà aplicable a totes les fases de la contractació per part de la Brigada 
d’Obres, i serà d’obligatori compliment per a les persones treballadores que 
exerceixin la  figura de persones responsables del contracte  (art. 62 LCSP) 
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 8 de la Norma ISO 9001:2015 

 Normativa vigent en matèria de contractació pública 
 

4. SISTEMÀTICA 
 
La sistemàtica d’actuació per a l’inici, tramitació i gestió de la contractació, 
s’adirà a la tipologia de procediments de licitació d’acord amb el que s’estableix 
a la normativa vigent 

 Contractes menors. La sistemàtica d’actuació es desplega a la Wiki que 
es vincula a l’expedient del gestor d’expedients Aupac. 

 Procediment obert 

 Procediment obert simplificat 

 Procediment obert simplificat abreujat 

GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 
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 Procediment restringit 

 Procediment negociat sense publicitat  

 Licitació amb negociació  
 
En totes les tipologies de contractació, a excepció dels contractes menors (la 
sistemàtica és desplega a la Wiki), es contemplaran les fases següents així 
com el desenvolupament de les accions a realitzar i les persones encarregades 
de l’execució:  
 
4.1 Fase 0. Previ a la fase de licitació 

 
4.1.1 Preparació de documentació 
Persones executores: Direccions i equips tècnics 
 
Accions: 

a) Elaborar l’informe tècnic justificatiu del preu i del Valor Estimat 
del Contracte que quedarà reflexat en el Model 1 de contractació.  

b) Elaborar la Proposta d’inici d’Expedient de Contractació (Model-
1).  

c) Elaborar el Plec de Prescripcions Tècniques, que recollirà les 
característiques del servei o subministrament que es vol contractar..   

d) Elaborar el document comptable de retenció de crèdit (RC).  
e) Elaborar la Graella de control de l’execució del contracte per 

deixar evidència de tots els requisits que s’estableixen als plecs de 
prescripcions tècniques i administratives i que caldrà controlar 
durant l’execució del contracte. 

 
4.1.2 Preparació de l’expedient de contractació 
Persones executores: Secció de contractació i compres, Secretaria 
general i Intervenció municipal (Personal extern a la Brigada, integrats a 
l’estructura de l’Ajuntament) 
 
Accions: 

a) Revisió general de tota la documentació per la seva adequació a 
dret. 

b) Elaboració del plec de clàusules administratives particulars. 
c) Elaboració de la proposta d’aprovació de l’inici de l’expedient. 
d) Supervisió jurídica de l’expedient per part de la Secretaria General. 
e) Emissió de l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció 

Municipal. 
f) Aprovació de l’expedient d’inici de licitació per l’òrgan competent.  

 



  
  

Àmbit Qualitat 
Urbana i Mobilitat 
 
Secció Brigada 
d’Obres 

Edició 22/01/2020 Revisió 0 

PROCEDIMENTS P-08 

 

  Página 3 de 6 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
santcugat.cat 

 
4.2 Fase 1. Licitació, Adjudicació i Formalització del contracte 
Persones executores: Equip de la secció de la contractació i compres, 
secretaria general, tècnics-responsables del contracte i membres de la Mesa 
de contractació, si s’escau.  

 
Accions: 
a) Tramitació de l’expedient fins a la proposta d’adjudicació. 
b) Publicar la convocatòria als diaris oficials que escaiguin i al Perfil del 

contractant. 
c) Sol·licitud de participació i/o presentació d’ofertes 
d) Convocatòria de les meses i obertura de les ofertes 
e) Elaborar l’informe tècnic del/de la responsable del contracte valorant les 

ofertes presentades. 
f) Requerir al potencial adjudicatari, la documentació administrativa i si escau, 

la constitució de garantia definitiva. 
g) Elaborar document comptable D o AD 
h) Revisar la documentació administrativa requerida per part de la secció de 

contractació i compres. 
i) Un cop la licitació estigui iniciada i el tècnic responsable conegui l’oferta 

que finalment serà l’adjudicada, caldrà que adeqüi la graella del seguiment i 
control ,afegint, si escau, les propostes de millora presentades pel futur 
adjudicatari. Aquesta graella actualitzada caldrà enviar-la a la secció de 
contractació i compres juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
ofertes presentades”. 

j) Elaborar la proposta d’adjudicació i posterior aprovació per l’òrgan 
competent. 

k) Intercanvi de documentació en matèria laboral, de Seguretat Social i de 
prevenció de riscos laborals, per tal de realitzar correctament la Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE). 

l) Notificacions, trasllats i publicació. 
m) Formalització del contracte. 

 
 

4.3 Fase 2. Execució del contracte: Control i Seguiment més possibles 
revisions 

Persones executores: Tècnics-responsables dels contractes 
 
Accions: 
a) Signar i donar trasllat a la secció de contractació de l’acta d’inici del servei i 

l’ acta de recepció del subministrament. 
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b) Exercir el seguiment i control del compliment de l’objecte de contracte 
d’acord amb els requisits establerts al Doc.08 Graella per controlar 
l’execució del contracte, o similar. Aquesta graella ha de servir per 
avaluar la seva execució durant tota la vida útil del contracte. El tècnic 
responsable del contracte haurà de verificar el nivell de compliment amb 
una periodicitat mínima trimestral i caldrà que guardi les graelles durant 
tota la durada del contracte. La secció de contractació i compres podrà fer 
mostrejos aleatoris de tots els contractes vigents per sol·licitar la seva 
graella del seguiment i control de l’execució del contracte.  

c) Exercir el seguiment per garantir el compliment normatiu del personal 
extern en matèria de seguretat social i en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. Intervenció de l’empresa contractada per a la 
coordinació d’activitats empresarials (CAE) per la revisió i validació de la 
documentació en compliment de la normativa en matèria laboral, de 
seguretat social i de prevenció de riscos laborals.  

d) Reforçar el registre d’evidències de les incidències detectades i el seu 
tractament. 

- Facilitar la comunicació de les NC entre els iniciadors-investigadors-
executors 

- Actuar en conseqüència i d’acord amb els plecs  
 
 

4.4 Fase 3. Avaluació 
Persones executores:  Tècnics-responsables del contracte i direccions. 
 
Accions: 
Elaborar l’informe d’avaluació final del contracte per part del/ de la responsable 
del contracte, valorant el compliment de l’execució del contracte per part del 
contractista, prenent com a base l’anàlisi dels resultats de l’explotació dels 
indicadors, els resultats del tractament de les no conformitats, els resultats de 
les visites d’inspecció, els resultats de les auditories i les mesures de 
satisfacció/insatisfacció.   

 
 

4.5 Fase 4. Finalització 
Persones executores: Tècnics-responsables del contracte 
 
Accions: 
a) Elaborar, signar i donar trasllat a la secció de contractació i compres de 

l’acta de recepció del servei. 
b) Aprovació de la liquidació del contracte  
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c) Transcorregut el termini establert per la devolució de la garantia, elaborar 
l’informe per valorar el possible retorn de la garantia i donar trasllat a 
tresoreria i a la secció de contractació i compres. 

d) Tancament de l’expedient d’execució i trasllat de tota la documentació 
generada durant l’execució del contracte (graelles de seguiment i control, 
No conformitats, etc.) a la secció de contractació i compres per tal que 
procedeixi al trasllat de l’expedient complet a l’arxiu.  
 

5. ARXIU 

 
L’expedient de contractació està conformat per la documentació següent : 
- Actuacions preparatòries: informe-proposta, document comptable, 

resolució aprovació d’inici d’expedient, plec de prescripcions tècniques, 
plecs de clàusules administratives, informe per la intervenció municipal i 
aprovació de la despesa. 

- Licitació: anunci als diaris oficials segons import, ofertes presentades pels 
licitadors, actes de les reunions de la mesa i informes de valoració. Quan 
s’escaigui, retorn als licitadors no adjudicataris de la documentació general 
i de les seves propostes; es mantindrà dins l’expedient les propostes 
econòmiques de tots els licitadors i la proposta tècnica de l’adjudicatari. 

- Adjudicació i formalització: proposta d’adjudicació i resolució d’adjudicació, 
certificats acreditatius d’obligacions tributàries i de seguretat social, així 
com de la resta de documentació requerida, notificacions i trasllats, carta 
de pagament dipòsit de garantia o de retenció de preu, publicacions als 
diaris oficials, contracte i annexes. 

- Execució del servei o lliurament del subministrament: acta d’inici del servei, 
acta recepció de conformitat del subministrament, documentació obligatòria 
en matèria de prevenció de riscos  laborals i Doc.08 Graella per controlar 
l’execució del contracte i possible documentació de  del seguiment de 
l’execució del contracte. En cas de subcontractació la documentació 
exigida per la normativa vigent. 

- Resolució: Acta de conformitat del servei, certificat de tresoreria de 
devolució de la garantia definitiva, etc. 

- Pròrrogues, modificacions contractuals; revisions de preus i tota la 
documentació vinculada a actuacions contractuals. 

  
Els codis de classificació dels expedients de contractació s’adiran a la tipologia 
de la contractació tal i com s’ha establert al quadre de classificació documental.  
    

N486 Contractació de subministraments   

N488 Contractació de serveis 
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La sistemàtica per a l’arxiu de la documentació que conforma els expedients de 
contractació s’adirà a les fases següents:  
  

 La unitat responsable del contracte mantindrà la documentació durant 
l’execució del contracte i fins al tancament de l’expedient. 

 En el cas de la documentació que acompanya les propostes dels 
licitadors que no han resultat adjudicataris (acreditació de personalitat 
jurídica i de representació; classificació de l’empresa; solvència 
econòmica i financera tècnica o professional; declaració de no estar 
sotmès en prohibició de contractar; submissió a la jurisdicció espanyola, 
en el cas d’empreses estrangeres; altra documentació acreditativa 
fixada en els plecs de clàusules administratives) es retornarà als 
interessats un cop s'hagi adjudicat el contracte. En el cas que aquesta 
documentació no es recull, es destruirà en un termini d’un any des de 
l’adjudicació del contracte 

 Durant l’execució del contracte, la documentació derivada de la 
contractació es manté a la unitat responsable del contracte. 

 Un cop finalitzat el contracte, el tècnic responsable de la unitat haurà de 
remetre tota la documentació degudament ordenada a l’arxiu municipal.. 

 La transferència dels expedients complets a l’arxiu es realitzarà des de 
la secció de contractació atès que mantindrà els permisos de seguretat i 
accés per sol·licitar-la en préstec. 

 Els contractes, depenent de la seva naturalesa, es regiran per la 
codificació esmentada anteriorment i per cada tipologia s’estableix el 
que dicten les normatives d’avaluació de la Generalitat (TAAD).    

 
 

6. DOCUMENTACIÓ 
 

 P-03 Tractament de no conformitats 

 Doc.08  Graella per controlar l’execució del contracte 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Descriure la sistemàtica a seguir per identificar les situacions potencials 
d’emergència que poden tenir impactes en les persones, els béns mobles i 
immobles i/o el medi ambient, i  determinar l’actuació de resposta.   
 

2. ABAST 

 
Tot els equipaments i emplaçaments on es troba ubicada la Brigada d’Obres 
que puguin estar afectats per una situació real o potencial d’emergència.  
 
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 8.7 de la Norma ISO 9001:2015 
 

4. SISTEMÀTICA 
 
La Brigada d’Obres pretén minimitzar la possibilitat d’ocurrència de situacions 
d’emergència que representin un risc d’impacte en les persones, els béns i/o el 
medi ambient, i en cas que ocorrin, minimitzar-ne els efectes adversos 
mitjançant una planificació i preparació efectiva.  
  
Es classifiquen les possibles emergències en els següents tipus: 

1. Incendis 
2. Abocaments accidentals (vessaments) 
3. Emissions a l’atmosfera 

EMERGÈNCIES 
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4.1 Plans d’emergència 
 

La sistemàtica d’actuació en cas d’emergència es fonamenta en el que 
s’estableix als corresponents plans d’emergència,  elaborats i aprovats per 
a cadascuna de les dependències municipals.   

  
Els plans d’emergència inclouen: 

 Dades d’identificació del centre de treball  

 Entorn i accessos: accés vianants, vehicles,...  

 Característiques constructives de l’edifici: superfície, alçada de 
l’edifici,... 

 Activitat principal i ocupació 

 Equips i instal·lacions: ventilació, calderes,... 

 Condicions d’evacuació: n.  escales, n. sortides,...  

 Recursos: extintors, boques d’incendi, alarma (polsador, sirena,..) 
llums d’emergència,... 

 Telèfon d’interès: Responsable del centre, serveis d’emergència, 
empreses serveis de subministrament, empreses de manteniment, 
personal del centre 

 Fitxes d’actuació dels equips d’emergències, si s’escau. 

 Normes d’actuació en cas d’emergència  
  

El servei de logística és responsable d’implementar el pla d’emergència en 
coordinació amb la unitat de prevenció de riscos laborals. Doc. 09 
Seguiment i control dels plans d’emergències .  
 
El cap del servei de logística assumeix també la responsabilitat de cap 
d’emergències dels edificis municipals on desenvolupen tasques personal 
municipal i com a tal, exerceix les funcions següents: 
 

- Designar la persona responsable de l’execució al corresponent 
centre de treball, si escau. 

- Designar (coordinadament amb el responsable d’execució) les 
persones que formen part dels equips d'emergències que determina 
el Pla d’emergència o d’autoprotecció, si s’escau. 

- Determinar les persones treballadores que han de conèixer el 
contingut del pla d’emergències, i l’accés a la carpeta electrònica on 
s’allotjarà l’esmentada documentació distribuïda per centres de 
treball. 
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- Facilitar la informació específica d’actuació a totes les persones que 
formen part dels equips d’emergències i documentar-ho mitjançant el 
Doc.10 Comunicació de la informació dels plans d’emergència. 

- Traslladar al servei de qualitat, processos i gestió documental 
qualsevol modificació i/o actualització de dades contingudes al pla 
d’emergència o d’autoprotecció del corresponent centre de treball, 
per tal de garantir el control de les versions documentals i la veracitat 
de les dades. 

- Garantir que la informació i la documentació que està en disposició 
del responsable de la implantació està permanentment actualitzada.  

  
Les persones responsables de l’execució als centres de treball assumeixen 
les funcions següents:  

- Planificar i executar els simulacres d’emergència al corresponent 
centre de treball en els terminis previstos pel marc normatiu. 

- Documentar totes les situacions d’emergència mitjançant el Doc. 11 
Registre d’emergències  i traslladar-ho al servei de logística. 

- Documentar tots els simulacres efectuats mitjançant el Doc. 12 
Registre de simulacres   

  
El control i seguiment de la implementació dels plans d’emergència o 
autoprotecció als centres de treball municipals correspon al servei de 
logística i la unitat de prevenció de riscos laborals que mantindran 
actualitzades les dades per centre al Doc. 09 Seguiment i control dels 
plans d’emergències..   
  
Sempre que existeixi un risc per les persones que no es pugui controlar 
internament, el cap d’emergències comunicarà la situació al 112 telèfon 
general d’emergències per tal que estableixin els mecanismes de 
coordinació adequats a l’emergència que s’estigui produint.  En cas de ser 
necessària l’evacuació de l’edifici, es seguirà el Pla d’emergència de 
l’edifici.  

 
4.2 Pautes d’actuació generals per a cada tipus d’emergència 
  

Mesures preventives generals: 
- Ordre i neteja de les instal·lacions 
- Correcte emmagatzematge dels productes, seguint les instruccions 

de les fitxes de seguretat. 
- Disposar als llocs que es requereixin les fitxes de seguretat dels 

productes.  
- Manteniment adequat de les instal·lacions elèctriques per tal d’evitar 

curtcircuits. 
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- Reduir, si és possible, la realització de feines en l’entorn de dipòsits 
de combustible. 

- Supervisar les operacions d’omplir els dipòsits de combustible pel 
subministrador. 

- Revisar periòdicament els grups electrògens i la maquinària amb 
motor de combustió. 

- Realitzar un manteniment adequat dels aparells d’aire condicionat. 
- Identificar l’existència i disponibilitat d’extintors, i revisar-los 

periòdicament d’acord a la normativa vigent.  
 

4.2.1 Incendis 
En cas d’incendi es seguiran les instruccions establertes al pla 
d’emergència del corresponent  edifici. En tot cas com a normes 
generals es descriuen les següents actuacions: 

- Donar alarma si es detecta un incendi.  
- Mantenir la calma, no córrer ni cridar per tal de no provocar el 

pànic. 
- En cas d’evacuació de l’edifici haurà de seguir les consignes de 

l’equip d’evacuació.  
  

Al propi pla d’emergència es descriuen els mitjans de protecció 
humans i materials. Les instal·lacions de protecció contra incendis 
(extintors, BIE’s, sistemes de detecció i alarma, etc..) es mantenen 
d’acord amb el que especifica RD 513/2017 Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis, per l’empresa 
mantenidora autoritzada contractada    

. 
4.2.2 Abocament accidental (vessaments) 
 

Com a normes generals es descriuen les següents actuacions:  
- Restringir el pas a la zona de l’abocament al personal no 

autoritzat. 
- Comunicar al cap d’emergències i seguir les seves instruccions. 
- En cas que l’abocament sigui fàcilment controlable, recollir el 

producte abocat amb material absorbent, netejar la zona 
afectada, i tractar el residu correctament   

- En cas que l’abocament sigui provocat per la ruptura del dipòsit 
de combustible o vessaments accidentals de substàncies 
contaminants (olis, pintures, dissolvents...), s’ha d’informar 
igualment al cap d’emergències qui determinarà el material 
absorbent a utilitzar i el tractament del residu mitjançant un 
gestor autoritzat.   
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En cas d’abocaments en treballs exteriors, caldrà comunicar-ho al 
cap del Servei de la Brigada d’Obres i en cas que no sigui fàcilment 
controlable, caldrà també comunicar-ho al tècnic de protecció civil. 
Caldrà també actuar de la manera següent:  

- Netejar la zona amb material absorbent. No netejar la zona 
amb aigua.  

- Dipositar els materials recollits en bidons de plàstic resistents i 
emmagatzemar-los en una zona segura, ventilada i aïllada de 
la resta de materials per evitar contaminacions fins que 
s’eliminin.  

- Netejar els utensilis i terra contaminada amb grans quantitats 
d’aigua per disminuir la concentració de contaminant i la seva 
perillositat..  

- Evitar que el lixiviat arribi a la xarxa de clavegueram. En cas 
que caigui l’envàs al sòl, la vegetació o curses de riu avisar a 
les autoritats.  

 
4.2.3 Emissió accidental a l’atmosfera. 

Davant de qualsevol emissió accidental s’avisa immediatament al cap 
d’emergències si l’origen és a l’edifici o al tècnic de protecció civil si 
l’origen és a l’exterior.   
   
En cas de detecció d’una emissió accidental de gasos refrigerants 
(HCFCs) procedents dels aparells d’aire condicionat, o per un mal 
funcionament dels grups electrògens es procedeix a evacuar i 
restringir la zona, i a avisar immediatament al cap d’emergències, 
perquè ho comuniqui a l’empresa encarregada del manteniment dels 
equips, i s’interrompi o controli l’emissió.  
  
En cas d’incendi i/o emissions accidentals de productes químics a 
l’exterior es comunicarà a la unitat de protecció civil perquè activi si 
escau, el PBEM de Sant Cugat.   

 
4.3 Implantació i comprovació de l’eficàcia 

 
4.3.1 Informació 
 

Els responsables de l’execució dels centres de la Brigada, facilitaran 
la informació a totes les persones treballadores del corresponent 
centre de treball, en relació al pla d’emergència i a les normes 
generals d’actuació en cas d’emergència mitjançant el Doc.10 
Comunicació de la informació dels plans d’emergència. 
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Per tal de facilitar el coneixement de les normes d’actuació, el cap 
d’emergències garantirà que la persona responsable de l’execució 
conegui i disposi d’una còpia del pla d’emergències i  dels díptic 
informatiu i si escau, de les fitxes específiques d’actuació i, garantirà 
també que tot el personal del centre disposi d’una còpia del díptic 
informatiu.    

 
4.3.2 Assaigs periòdics del Pla d’emergència i de les Normes generals 

d’actuació en emergències (simulacres) 
 

Per assegurar que la resposta i actuació davant d’emergències és 
adequada i, per tal de crear hàbits de comportament per afrontar 
sense improvisacions situacions d’emergència, es realitzaran 
simulacres, amb una periodicitat bianual i es registraran al Doc. 12 
Registre de simulacres 

  
La realització periòdica de simulacres ens permet: 
- conèixer bé el pla 
- adquirir hàbits de prevenció i d’autoprotecció  
- detectar possibles insuficiències 
- determinar mesures correctives i les millores necessàries  

 
4.3.2.1 Consideracions prèvies 
- El cap d’emergències, en coordinació amb el responsable de 

l’execució determinaran el moment i el mantindrà en secret 
respecte al personal del centre de treball llevat de les persones 
amb dolències de risc o situacions d’especial protecció (p.e 
embarassades).   

- La policia local i els bombers seran coneixedors de la 
realització del simulacre,  en el cas dels plans d’autoprotecció.  

- En els centres que s’efectuï la implementació del pla 
d’emergència o d’autoprotecció per primera vegada s’anunciarà 
el primer simulacre  

- El simulacre es realitzarà preferentment en un dia d’activitat 
normal, en situació de màxima ocupació del centre, i amb la 
disposició habitual dels equips de treball.  

- El personal del centre de treball ha de procurar no mostrar 
nerviosisme, per evitar conseqüències negatives.  

 
4.3.2.2 Instruccions per a la realització del simulacre 
 Se seguirà la següent seqüència d’execució del simulacre:  
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- Inici de l’emergència: es posarà en pràctica el succés iniciador 
(trucada, detector de fum, incendi, etc).  

- Primers avisos: es posaran en pràctica els avisos previstos al 
Pla d’emergència  tot indicant sempre que es tracta d’un 
simulacre.  

- Desenvolupament: s’executaran les actuacions previstes al Pla 
d’emergència.  

- Fi del simulacre: un cop realitzades totes les actuacions, la 
persona responsable de l’execució decidirà la finalització del 
simulacre i es comunicarà al personal.  

Un cop acabat l’exercici,  la persona responsable de l’execució 
inspeccionarà el centre per comprovar l’eficàcia de l’actuació i 
emplenarà el Doc. 12 Registre de simulacres 

   
4.4 Revisió 

A la reunió, entre altres aspectes, es revisaran els punts següents: 
El servei de logística garantirà la revisió dels corresponents plans 
d’emergències amb una periodicitat mínima de 4 anys i sempre que s’hagin 
produït canvis substancials en les instal·lacions, organització, personal o 
qualsevol altra circumstància que pugui alterar el contingut. L’aprovació de 
les corresponents revisions correspondrà a la regidoria que ostenti la 
competència. Cada actualització del Pla configurarà una nova versió i 
caldrà valorar la necessitat d’accions formatives o d’implantació addicionals 
a les previstes inicialment.  
 

4.5 Registre d’emergències 
Totes les emergències produïdes seran registrades pel responsable 
d’implantació al Doc. 11 Registre d’emergències. La unitat de prevenció 
de riscos laborals i el servei de logística, analitzaran la capacitat de 
resposta de l’organització i proposaran si escau, les accions cautelars que 
considerin per reduir els impactes en les persones, els béns mobles i 
immobles i/o el medi ambient. Si ho consideren necessari, sol·licitaran la 
planificació de la formació necessària 
 

 
5. ARXIU 

 
La persona responsable de l’execució es responsabilitzarà de l’arxiu de la 
documentació original a cada centre durant un període de 4 anys. 
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6. DOCUMENTACIÓ 
 

 P-03 Tractament de no conformitats 

 Doc. 09 Seguiment i control dels Plans d’Emergència 

 Doc. 10 Comunicació de la informació dels plans d’emergència 

 Doc. 11 Registre d’emergències 

 Doc. 12 Registre de simulacres 
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Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 

1. OBJECTE 
 
Descriure la sistemàtica per a l’elecció, compra, lliurament, reposició i ús dels 
equips de protecció individual (en endavant, EPI). 
 

2. ABAST 
 
Aquest procediment és aplicable a tot el personal  de La Brigada d’Obres de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que realitzi tasques que requereixin l’ús 
d’EPI.  
 

3. REFERÈNCIES 
 

 Apartat 8.2 de la Norma ISO 9001:2015 

  Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Capítol III. Art.15 i 17 

  RD 773/97 Relatiu als Equips de Protecció Individual 

  Guia tècnica per la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual  
 

4. SISTEMÀTICA 
 
4.1 Detecció de necessitats i elecció d’equips de protecció individuals 

La detecció de la necessitat d’EPI sorgeix de la identificació de riscos, de 
les avaluacions de riscos dels llocs de treball, de les investigacions 
d’accidents, incidents o situacions de risc, etc. La secció de prevenció de 
riscos laborals de l’Ajuntament, vetllarà per aquesta identificació.   

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
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Una vegada detectada la necessitat i previ a l’elecció d’un EPI com a mitjà 
de protecció davant d’un risc, la secció de prevenció de riscos laborals 
efectuarà una anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica mitjançant els 
elements següents:   

 Anàlisi de la possible utilització de mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva 

 Anàlisi de mesures, mètodes o procediments d’organització del treball 
que garanteixin, eliminin o limitin suficientment els riscos.  

  
La secció de prevenció de riscos laborals conjuntament amb la secció de 
contractació i compres i d’acord amb les especificacions dels 
corresponents àmbits, definiran els requisits a acomplir pels EPI a utilitzar 
per part dels treballadors de la Brigada d’Obres, procurant en tot cas que 
s’adaptin a les característiques anatòmiques i fisiològiques dels 
treballadors. La relació de requisits dels EPI serà comunicada al Comitè de 
seguretat i salut amb una periodicitat mínima anyal, que podran fer-hi les 
aportacions que estimin oportunes.   
En els casos que es cregui necessari, es derivarà al personal a fer una 
consulta al servei de vigilància de la salut, sempre i quan el treballador/a 
manifesti que no pot fer ús d’algun equip de protecció individual per motius 
de salut.  
La previsió d’unitats per tipus d’EPI i per grups de tasques i les 
corresponents persones responsables del lliurament, es recollirà al doc. de 
suport per a la gestió anyal de sol·licitud d’EPI.  

  
4.2 Adquisició d’EPI 

 La definició dels requisits a acomplir pels EPI correspon a les seccions de 
prevenció de riscos laborals i de contractació i compres, d’igual manera, 
l’adquisició d’EPI correspondrà a la secció de contractació i compres de 
l’Ajuntament. 
 

4.3 Subministrament  i reposició d’EPI 
La persona responsable del magatzem serà la responsable de fe el 
lliurament d’EPI durà el control mitjançant: 

 Doc. 13 Full de lliurament d’equips de protecció individual 
(EPI): La persona responsable del lliurament, omplirà aquest format 
per a cada treballador/a. Cada vegada que li subministri un EPI farà 
signar al treballador/a fent constar la data d’entrega i caducitat del 
EPI, un cop finalitzat el període, el remetrà a la secció de prevenció 
de riscos laborals que  l’arxivarà a l’expedient personal de la 
persona treballadora. 
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La persona responsable del lliurament d’EPI informarà al personal que té 
adscrit de les següents obligacions: 

1. Utilitzar els EPI d’acord amb les instruccions del seu/seva 
responsable directe.  

2. Informar al seu/seva responsable del lliurament d’EPI, del 
deteriorament o pèrdua del equip 

3. Responsabilitzar-se del seu manteniment i neteja segons les 
instruccions del fabricant, 
 

La persona responsable del magatzem  i responsable del lliurament d’EPI 
controlarà la seva caducitat i sol·licitarà anualment la compra dels EPI 
necessaris a la secció administrativa de Contractació i Compres.   
 

4.4 Formació i informació sobre l’ús, manteniment i neteja d’EPI 
La Secció de Prevenció de Riscos Laborals garantirà que les persones 
treballadores estiguin informades i que les persones  responsables dels 
EPI estiguin formades amb caràcter previ a l’ús dels EPI sobre els 
aspectes següents: 

 Els riscos contra els que es protegeixen així com de les activitats o 
ocasions en que s’han d’utilitzar. 

 Instruccions entenedores per a les persones treballadores sobre la 
forma correcta d’utilitzar-los, mantenir-los i netejar-los, inclosa una 
còpia del manual d’instruccions o fulletó informatiu del fabricant. 

 Instruccions sobre la responsabilitat de les persones treballadores 
respecte a la seva utilització i manteniment, inclosa la necessitat de 
comunicar qualsevol defecte, anomalia o dany que pogués 
comportar pèrdua de la seva eficàcia protectora.   

  
En aquest darrer cas de detecció de defectes, anomalies o danys, les 
persones responsables del lliurament d’EPI valoraran la conveniència 
d’iniciar una no conformitat de tipus proveïdor d’acord amb la sistemàtica 
descrita al P-03 Tractament de no conformitats.  
  

4.5 Ús i control dels EPI 
La secció de prevenció de riscos laborals realitzarà inspeccions d’ofici, a 
petició de les persones responsables del lliurament d’EPI i/o a petició dels 
delegats de prevenció que es registraran al Doc.14 Acta de visita de 
seguretat. Si escau mitjançant el mateix document, la secció de prevenció 
de riscos laborals instarà al cap de la unitat corresponent perquè elabori i/o 
adeqüi les instruccions de treball necessàries.  
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5. ARXIU 
 
La secció de prevenció de riscos laborals arxivarà els Doc. 13 Full de 
lliurament d’equips de protecció individual (EPI)  a l’expedient personal de 
cada treballador/a un cop finalitzat l’any, així com la documentació tècnica 
relativa a cada EPI per un període de tres anys després del cessament del seu 
ús. 
 

6. DOCUMENTACIÓ 
 

 P-03 Tractament de no conformitats 

 Doc.13 Full de lliurament d’equips de protecció individual (EPI) 

 Doc.14 Acta de visita de seguretat 

 IT-01 Bones pràctiques de seguretat i mediambient 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEX 5. INSTRUCCIONS DE TREBALL 



 
 

 
 
 
INDEX 
 
 
IT-01 BONES PRÀCTIQUES DE SEGURETAT I MEDIAMBIENT 
IT-02 COL·LOCACIÓ DE PANCARTES A LA FAÇANA DE 
 L’AJUNTAMENT 
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Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
 
1. OBJECTE 
 
Facilitar al personal que treballa  a peu de carrer d’unes pautes a seguir en quan a 
Seguretat en el treball i conservació i cura del Medi Ambient.. 
 
2. ABAST 

 
Aquesta Instrucció Tècnica, l’han de complir tot el personal de la Brigada d’Obres que  
realitza treballs en via pública o en edificis municipals 
 
3. SISTEMÀTICA 

 
 

   Utilització d’equips de protecció individual (EPI) 
 
La utilització d’equips de protecció individual és necessària per prevenir determinats 
riscos. Per aquest motiu és obligatòria en algunes tasques i activitats. 
  
Mesures preventives: 

 Utilitzi els equips de protecció que li subministrin (ulleres, calçat, guants, protecció 
per alçades, etc) 

 Utilitzi els equips de protecció segons les instruccions que li lliuraran 

 Revisi’ls periòdicament i demani el seu recanvi, si detecta algun dany o 
desperfecte 

BONES PRACTIQUES DE SEGURETAT I MEDIAMBIENT 

https://www.google.es/url?q=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/inocuidad.html&sa=U&ei=JqUrVYrlAYn0Opv0gcAB&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNF-p9toJ3ArqnZ8lzhLu1KCO9X1MA
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La sistemàtica per a l’elecció, compra, lliurament, reposició i ús d’EPI’s es recull al 
procediment P-10 
 

  Prevenció d’incendis 

 
La magnitud de les conseqüències humanes i materials dels incendis, i la freqüència 
d’exposició de materials combustibles a elements que puguin causar la seva ignició, fa 
necessari definir les següents mesures preventives necessàries per tal d’evitar l’inici 
d’un incendi, així com el seu posterior desenvolupament i propagació.  
 
Mesures preventives: 

 Els recorreguts d’evacuació han d’estar nets i lliures d’obstacles per evitar la 
propagació d’un possible incendi i facilitar-ne l’ús en cas d’incendi. 

 S’ha d’evitar emmagatzemar materials a les proximitats d’extintors i mànegues, 
que puguin impedir-ne una utilització ràpida en cas d’emergència. 

 Al començar la seva activitat en un nou centre ha de:  
o Informar-se de com ha d’actuar en cas d’emergència.  
o Estudiar la situació de les sortides d’emergència i dels mitjans d’extinció. 
o Informar-se d’on està situat el punt de trobada. 

 
Si s’ha d’abandonar l’edifici, faci-ho sense córrer i mantenint la calma.  

 No utilitzi ascensor. 

 Abans d’obrir qualsevol porta, comprovi amb compte que no està excessivament 
calenta. 

 No torni enrere per cap motiu.  

 Segueixi sempre les instruccions donades pel personal designat de l’empresa. 

 Telèfon únic d’emergències 112. 

 La sistemàtica per l’actuació en cas d’emergències es recull al procediment P-09. 

 
 

   Senyalització   
  
Els senyals en els llocs de treball ens alerten de determinats perills, ens prohibeixen 
accions i ens obliguen a adoptar determinades mesures preventives. Per tant, 
important entendre’n el seu significat i obeir-les sense excepció.  
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 Tipus de senyals: 

 Els senyals de forma triangular, dibuix negre sobre fons groc i contorn negre, 
adverteixen d’un risc o perill (per exemple, perill de caiguda d’objectes) 

 Els senyals amb forma rodona i dibuix blanc sobre fons blau, obliguen a mantenir 
un comportament determinat (per exemple, utilitzar un casc). 

 Els senyals amb forma rodona, dibuix negre sobre fons blanc i contorn vermell, 
prohibeixen un comportament susceptible de provocar un perill (per exemple, la 
prohibició de fumar). 

 Els senyals amb forma rectangular o quadrada i amb dibuix blanc sobre fons 
vermell, són senyals dels equips de lluita contra incendis. 

 Els senyals amb forma rectangular o quadrada i amb dibuix blanc sobre fons verd, 
són senyals de salvament, socors o de primers auxilis. 

 També existeixen senyals lluminosos i acústics que adverteixen d’un risc o perill 
determinat. 
 
 

  Prevenció de riscos elèctrics 
 
Els accidents d’origen elèctric, tot i que no són nombrosos, es caracteritzen perquè 
presenten una elevada gravetat, sobretot en cas que el corrent elèctric afecti òrgans 
vitals.  
També poden ser causa original d’altres tipus d’accident com incendis o caigudes a 
diferent nivell.  
 
Mesures preventives: 

 S’evitarà qualsevol contacte amb estesa elèctrica o conductors elèctrics 
desprotegits. En cas de detectar-ne, ho comunicarà al seu responsable. 

 Cal evitar emmagatzemar materials combustibles a les proximitats de quadres 
elèctrics, per prevenir els riscos derivats d’un incendi.  

 S’evitarà la sobrecàrrega d’endolls. 

 Només manipularan instal·lacions elèctriques personal expressament autoritzat 
per l’Ajuntament de Sant Cugat. El personal estarà autoritzat i capacitat per 
operacions específiques. 
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  Prevenció d’accidents i incidents 
 

 Accident: fet puntual i concret, que succeeix sobtadament, i que pot causar una 
pèrdua, que pot ser, tant una lesió física, com una pèrdua de tipus econòmic.  

 Accident de treball: es aquell en que les lesions son produïdes amb ocasió o per 
conseqüència del treball o anant o venint de la feina. S’han de notificar, 
telefònicament, el més aviat possible, a la Direcció de Recursos Humans. Un 
accident sempre té, al menys, una causa, i la majoria de les vegades, més d’una 
causa. La base de la prevenció és prendre consciència d’això; reconèixer les 
causes i estudiar les mesures necessàries per evitar-los.  

 Incident: Es pot patir un accident sense que es produeixi cap mena lesió física, i 
no per això deixa de ser un accident, per exemple un accident de trànsit sense 
cap lesionat. Ens hem d’acostumar a analitzar i reconèixer les causes dels 
accidents sense lesions per fer una prevenció eficaç.  

 En cas d’accident o incident el lesionat i el seu cap directe han de complimentar, 
obligatòriament un document propi del Servei de RRHH i fer-lo arribar a la Direcció 
de Recursos Humans en un termini de 24 hores.   

 Diferencieu les lesions causades per un accident de les malalties comunes que es 
tracten al Centre d’Assistència Primària. 

 Els accidents de treball que requereixen atenció mèdica es tracten exclusivament 
a la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals que en el cas de 
l’Ajuntament és Asepeyo i l’empresa els ha de notificar, oficialment, en el termini 
de 5 dies, a l’autoritat laboral competent. 

 Hem de ser especialment curosos a l’hora de declarar un accident de treball 
ateses les conseqüències legals que es deriven. 

 En cas de dubte consulteu amb la Unitat de Prevenció de riscos laborals ext. 3548 
 
 

Manipulació manual de càrregues 
 
La manipulació de càrregues és una pràctica habitual en una gran part de les tasques 
que es desenvolupen i cal tenir en compte l’adopció de bones postures per evitar 
lesions.   
 
Mesures preventives: 

 Examinar prèviament la càrrega, en especial la seva forma, mida, pes aproximat, 
zones d’agafament i possibles punts perillosos. 
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 Si el pes de la càrrega és excessiu o requereix l’adopció de postures forçades 
durant l’aixecament, es requerirà ajuda mecànica o d’altres persones. 

 Separar els peus per proporcionar una postura estable i equilibrada durant 
l’aixecament. 

 Doblegar les cames mantenint l’esquena recta. No flexionar excessivament els 
genolls. 

 Evitar girar el tronc o adoptar postures forçades. 

 Subjectar fermament la càrrega utilitzant les dues mans i enganxar-la al cos. 

 Aixecar suaument la càrrega, per extensió de les cames, mantenint l’esquena 
dreta i avançant amb passes curtes. 

 Procurar evitar els girs, és preferible moure els peus per col·locar-se en la posició 
adequada. 

 Dipositar la càrrega i després ajustar-la si és necessari. Per deixar una càrrega, 
s’actuarà de manera inversa a la indicada per aixecar-la. 

 
 

 Seguretat vial 
 
El comportament humà és causa fonamental dels accidents “in itinere”: aquesta 
conducta pot ser provocada per defectes físics (sordesa, defectes a la vista), per 
influències tòxiques (alcohol), la fatiga, la falta d’atenció, la negligència i la 
imprudència. 
 
Mesures preventives per als VIANANTS: 

 No creui distretament un carrer, faci-ho sempre pels passos senyalitzats. Miri a 
l’esquerra primer per veure els vehicles que vénen d’aquest cantó i arribi al centre 
de la vorera per veure la resta. 

 Respecti sempre les barreres o els senyals dels passos a nivell 

 No pugi mai a un vehicle en marxa. No intenti pujar a un vehicle de transport 
públic que vagi excessivament ocupat. 

 El trajecte a la feina ha de ser sempre pel camí més segur. 
 
Mesures preventives per als CONDUCTORS de vehicles: 

 En un cotxe utilitzar el cinturo de seguretat. En una moto o bicicleta, casc 

 Revisi periòdicament la direcció, els frens, llums i rodes. 

 Extremi les precaucions en els encreuaments amb escassa visibilitat, encara que 
tingui preferència 

 En cap cas utilitzi el telèfon mòbil o altres sistemes que el puguin distreure. 

 Conegui i compleixi els senyals de transit existents, 
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 Avisi amb antelació davant de qualsevol gir, canvi de direcció o maniobra de 
parada. 
 
 

 

 Utilització de màquines o equips de treball 
 
La utilització de maquinària o d’equips de treball pot donar lloc a lesions i pèrdues 
importants causades principalment per una falta de coneixement dels equips i 
d’aplicació de les corresponents mesures preventives.  
Cap treballador podrà utilitzar equips de treball si no ha estat prèviament autoritzat pel 
seu responsable. D’altra banda, els equips de treball seran adequats a l’àrea on han 
d’actuar. 
 
Mesures preventives: 

 Les maquines o equips de treball han de disposar de manual d’instruccions i de 
placa identificativa. 

 Identificarà, abans de començar a treballar, la posició de la parada d’emergència. 

 Els sistemes de comandament i accionament han de ser segurs i fiables, 
clarament visibles, identificables i estar ben situats. En cap cas no es podrà retirar, 
modificar o desactivar cap dispositiu. 

 Abans d’iniciar qualsevol treball, l’operador haurà de comprovar el bon estat de la 
màquina. No s’ha d’utilitzar una màquina si no està en perfectes condicions. 

 Durant la utilització de màquines, l’operador haurà d’assegurar-se que cap altra 
persona queda exposada a perill. 

 Si la màquina és de connexió elèctrica, haurà de vigilar que el cable d’alimentació 
no estigui danyat o deteriorat a causa de circular-hi per sobre, d’aixafar-lo, 
d’estirar-lo, etc. S’ha de protegir el cable de la calor, l’oli i les superfícies tallants.  

 En recollir el cable, ha d’estar sempre desendollat i ha d’enrotllar-se sempre cap a 
la màquina. S’ha d’estirar per la clavilla i no pel cable d’alimentació. Retiri sempre 
l’endoll de la presa de corrent abans de netejar i efectuar-ne el manteniment. 

 Les obertures de ventilació de les màquines s’han de mantenir descobertes i 
sense res al davant. 
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 Manipulació de productes químics 
 
Els productes químics presents al lloc de treball poden causar lesions pel contacte, 
exposició o inhalació. També poden ser l’origen d’incendis o explosions. Per aquest 
motiu és important manipular-los i emmagatzemar-los correctament.   
 
Mesures preventives: 

 Els productes químics han d’estar etiquetats i han de disposar de la seva fitxa de 
seguretat. 

 Abans de manipular un producte es llegirà l’etiqueta i es procuraran els equips de 
protecció individual que s’hi indiquen.   

 En la realització de transvasaments de productes s’han de seguir les mesures 
preventives indicades al full de seguretat, en general, ús d’ulleres de seguretat i de 
guants.  

 En cap cas es realitzaran barreges de productes. 

 Abans de recollir un vessament accidental d’un producte químic, el responsable 
de l’àrea ha d’informar al treballador del contingut del vessament, per extremar les 
precaucions.  

 No es prepararan ni es consumiran aliments, begudes o tabac durant la 
manipulació de productes irritants, tòxics o inflamables. Després de la manipulació 
d’aquests productes és necessària una escrupolosa higiene personal. 

 Si es produeixen projeccions als ulls s’han de rentar amb aigua abundant, no s’ha 
d’intentar neutralitzar amb altres productes i s’ha d’acudir a un metge.   

 Els residus (olis, productes obsolets, etc) es dipositaran als llocs indicats pel 
responsable de medi ambient. En cas de dubte, caldrà preguntar al responsable. 

 
Cas especial: Productes Fitosanitaris 

 Els autoritzada. 

 S’han de mantenir el envasos hermèticament tancats. 

 S’han de revisar periòdicament l’estat dels productes emmagatzemats, per si 
continuen en bones condicions, així com la seva data de caducitat. 

 S’han d’utilitzar productes registrats en el registre de Productes Fitosanitaris del 
MAPA.  

 Sempre s’ha de mantenir la fitxa tècnica i de seguretat del producte. 

 S’ha de conèixer la funció i tipus de cultiu al què s’aplica, la dosis de tractament,  

 forma d’aplicació i contraindicacions. 

 productes fitosanitaris han d’emmagatzemar separats de la resta de materials per 
evitar contaminacions, en una zona fresca, airejada i sota la responsabilitat d’una 
persona  
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  Ordre i neteja 
 
La falta d’ordre i neteja són factors que causen una gran part dels accidents. Un bon 
estat d’ordre i neteja es tradueix en menys accidents i en una major eficiència en el 
treball. 
 
Mesures preventives: 

 No hi ha d’haver materials que dificultin els moviments i el pas en els llocs de 
feina. 

 Els passadissos, les zones de pas i les sortides tant les generals com les 
d’emergències romandran lliures d’obstacles  

 Els elements necessaris pel treball s’han de distribuir i ordenar de forma racional 
per poder treballar més còmodament i evitar així possibles lesions.  

 No s’acumularan innecessàriament elements de treball (arxius, màquines, 
recanvis, etc) 

 La brossa i els residus generats s’eliminaran segons les indicacions dels locals de 
treball. En cas de dubte, es preguntarà al responsable corresponent.  

 
 

  Gestió eficient dels recursos naturals 
 

 Tota maquinària que estigui alimentada per energia elèctrica o gasoil és 
recomanable que s’apagui en temps d’espera per minimitzar el consum energètic. 

 Apagueu el llums dels edificis quan es desocupin.  Utilitzeu bombetes de baix 
consum. 

 Prioritzeu l’ús de productes o materials reutilitzats o reciclats. 

 Prioritzeu l’ús de materials menys tòxics i reutilitzables o reciclables. 

 Potencieu el control biològic de plagues, evitant, sempre que sigui possible l’ús de 
fitosanitaris  

 Automatitzeu el reg. És preferible que el reg estigui programat per la nit.  

 Cal escollir espècies alternatives amb requeriments hídrics menors que la gespa. 

 Seleccioneu espècies autòctones o naturalitzades al clima Mediterrani. 

 Aprofiteu l’aigua del sòl i subsòl a mesura que sigui possible per regar. 
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  Gestió de residus 
 

 Dipositeu els residus als contenidors específics. La selecció i segregació dels 
residus possibilita el seu posterior reciclatge. 

 En barrejar residus especials amb generals es converteixen en especials.  

 Els residus orgànics producte de la poda, neteja, sega i desbrossaments seran 
gestionats preferiblement a través de planta de compostatge. 

 Per evitar abocaments que puguin causar contaminació. Queda prohibit: 
o Realitzar abocaments directes o indirectes de productes que contaminin les 

aigües. 
o Acumular residus, runes i altres terres en contacte directe al sòl per evitar 

riscos de contaminació. 
o Abocar restes de formigó, pintures i altres materials contaminants. 

 

 En cas d’abocament accidental: 
 

 S’han de prendre les mesures de seguretat segons la perillositat del residu abans 
d’actuar. 

 Netegeu la zona amb material absorbent d’acord amb el que s’estableix al 
procediment P-09. 

 Eviteu l’ús d’aigua en la neteja de la zona contaminada 

 Dipositeu els materials recollits en bidons de plàstic resistents i emmagatzemeu-
los en una zona segura, ventilada i aïllada de la resta de materials fins que 
s’eliminin. 
 

 
4. DOCUMENTACIÓ 

 

 P-09 Emergències 

 P-10 Equips de protecció individual (EPI) 

 



 

 

 



 
  

Àmbit Qualitat 
Urbana i Mobilitat 
 
Secció Brigada 
d’Obres 

Edició 22/01/2020 Revisió 0 

INSTRUCCIÓ 
TÈCNICA 

IT-02 

 

  Página 1 de 7 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
santcugat.cat 

 
 
 
 
 

Elaborat i revistat: 
Secció Brigada d’Obres 

Autoritzat: 
Gerència 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Cap de Secció Brigada d’Obres 

 
 
 
 
Nom i Cognoms 
Gerent/a 

 
1. OBJECTE 
 
Facilitar al personal dels equips de logística i infraestructures, les pautes a seguir per 
tal d’executar de manera segura els treballs de col·locació de pancartes de grans 
dimensions, a la façana principal de l’edifici de l’Ajuntament, despenjant-les des de la 
coberta del edifici. 
 
La façana principal de l’Ajuntament, en cada un dels seus extrems disposa d’un pany 
de paret sense obertures, sobre els quals, de manera periòdica, la Brigada d’Obres és 
requerida per a la col·locació de grans pancartes.  
 
2. ABAST 

 
Aquesta Instrucció Tècnica, l’han de complir tot el personal de la Brigada d’Obres que 
tingui encomanada la feina de col·locar pancartes de grans dimensions a la façana de 
l’Ajuntament , despenjant-la des de a coberta. 
 
3. SISTEMÀTICA 

 
3.1 Mitjans necessaris 

 Personal 
Equip de coberta 
o Un cap de colla, amb formació en treballs 

en alçaria i equipat amb arnès i corda de 
de seguretat de 6m amb dissipador.  

o Tres operaris, amb formació en treballs en 
alçaria i equipat amb arnès de seguretat amb 
dissipador. 

COL·LOCACIÓ DE PANCARTES A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT 

1 

4 3 2 
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Equip de suport 
o Un xofer amb carnet C, amb casc  de seguretat. 
o Un operari de cistella, amb formació en treballs 

en alçaria i equipat amb arnès de seguretat i 
corda de 1,5 m  amb dissipador  i casc de seguretat 

 Vehicles 
o Un camió cistella 

 Proteccions col·lectives 
o 6 cons de senyalització. 
o Cinta de senyalització, vermella i blanca 

 
3.2 Façanes 

Son dos trams de façana de les mateixes dimensions (9 x 16 m) i sense 
obertures, situats en els extrems oposats. Sobre el pla de façana hi ha 8 cables 
d’acer col·locats en vertical, equidistants, en tota l’alçaria de la façana i que es 
troben fixats, cada un d’ells, mitjançant 6 suports. 
 

3.3 Coberta 
Es tracta d’una coberta invertida amb acabat de graves, amb un ampit de 30 
cm i barana perimetral. 
A cada una de les zones on caldrà realitzar les feines, es disposa de 4 
ancoratges fixes homologats. 
 

3.4 Procediment de treball 
3.4.1 Implantació 

- L’equip de suport (5 i 6) estaciona el camió cistella 
- Delimitació de la zona de treball davant de la façana mitjançant 

la col·locació dels cons i unint-los amb la cinta de senyalització 
vermella i blanca 

- Mentre durin les feines, els dos integrants de l’equip de suport 
faran ús del casc de seguretat, degut al risc de caiguda 
d’objectes (pancarta, cordes, ...). A banda, l’operari de la cistella 
(6) farà ús de l’arnés de seguretat  

3.4.2 Operativa a coberta 
- Feines prèvies 

 El cap de colla (1) i els 3 operaris (2, 3 i 4), es col·locaran 
l’arnès i el fixaran a la corda de seguretat (de 6 m) la qual es 
fixarà a un dels  ancoratges de seguretat (1 operari per cada 
ancoratge). 

 En acabar les feines de col·locació de EPI i fixació als 
ancoratges, es lligaran 8 cordes (4 principals i 4 

6 

5 
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secundàries) a la part superior de la pancarta, aprofitant les 
perforacions reforçades incloses en la pròpia pancarta. 
 

- Fase 1 
El cap de colla (1) i els 3 operaris (2, 3 i 4) agafaran cadascú una 
corda principal, i aguantant la pancarta manualment, la passaran 
passar-la per al part exterior de la barana perimetral i la deixaran 
caure poc a poc amb l’ajuda de les cordes, aprofitant el seu propi 
pes, fins que la part superior de la pancarta arribi al nivell on es 
vol deixar. 
Per tal de guiar els treballs, existirà comunicació entre el cap de 
colla (1) i el xofer (5)  
 

 
Posició del personal fi fase 1 
 

- Fase 2 
El cap de colla (1), lliga la corda principal que té assignada al 
ancoratge on ell té fixada la seva corda de seguretat. En aquest 
moment, el cap de colla ja pot alliberar el seu arnès de seguretat. 
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Posició del personal fi fase 2 
 

- Fase 3 
El cap de colla (1), agafa la corda principal que té assignada 
l’operari 2 i la lliga al ancoratge de fixació d’aquest. Un cop 
lligada, l’operari 2 es desplaça a ajudar a l’operari 3. 
 

 
Posició del personal fi fase 3 
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- Fase 4 
El cap de colla (1), agafa la corda principal que té assignada 
l’operari 3 i la lliga al ancoratge de fixació d’aquest. Un cop 
lligada, l’operari 3 es desplaça a ajudar a l’operari 4. 

 
Posició del personal fi fase 4 
 

- Fase 5 
El cap de colla (1), agafa la corda principal que té assignada 
l’operari 4 i la lliga al ancoratge de fixació d’aquest. 

 
Posició del personal fi fase 5 
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- Fase 6 
Un cop les quatre cordes principals estan lligades als punts 
d’ancoratge, els operaris 2, 3 i 4, fixaran les cordes auxiliars a 
altres elements fixes existents a la coberta. 

 
Posició del personal fi fase 6 

- Fase 7 
Els operaris 2, 3 i 4, alliberen els seus arnesos, recullen i 
guarden les cordes de seguretat i realitzen les feines de neteja 
del àmbit d’actuació 

 
Posició del personal fi fase 7 
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3.4.3 Fixació de pancarta 

Un cop la pancarta estigui desplegada i fixada superiorment, 
l’operari de la cistella, fixarà lateralment la pancarta al cables d’acer 
existents a la façana, mitjançant brides. 

3.4.4 Recollida 
Per finalitzar les feines, quan la pancarta estigui totalment fixada, 
l’equip de suport netejarà la zona de treball i retirarà la senyalització 
col·locada. 

 
 
4. DOCUMENTACIÓ 

 

 P-10 Equips de protecció individual (EPI) 

 IT-01 Bones pràctiques de seguretat i mediambient 
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DOCUMENT Codificació Revisió Edició  Responsable Aprovació 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

LLISTAT CONTROL DE DOCUMENTACIÓ SGQ 
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Data Horari Abast Àrea a auditar Responsable Auditor/a Lloc / Sala 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

AGENDA DEL PLA D’AUDITORIES   ISO 9001:2015 
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DADES GENERALS 

Secció auditada 

 

Responsable  

Signatura  

Objecte de 
l’auditoria 

 

Cronologia 

Data  

Horari  

Emplaçament  

Criteri de 
l’auditoria 

 

Observacions  

RESULTAT DE L’AUDITORIA 

Número No conformitat detectada Document de referència 

   

   

   

CONCLUSSIONS 

 

El personal auditor Responsable de Qualitat 

  

INFORME D’AUDITORIA                ISO 9001:2015 
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Dades generals Data i hora 

Assistents   

Objectiu de la reunió 

 

Aspectes a considerar per la revisió del SGQ 

 Informes d’auditories 

 Informes de seguiment del compliment de: 
o Objectius, fites i programa de gestió vigent fins a la data de revisió 
o Programa de formació 
o Programa de seguiment i mesura 
o Programa d’auditories internes 

 Queixes i reclamacions rellevants de les parts interesants 

 No conformitats, accions correctives i preventives 

 Modificacions i canvis produïts al darrer període anual relatiu a la Legislació aplicable i 
als requisits normatius 

Anàlisi informació 

 

Accions proposades i conclusions 

 

INFORME REVISIÓ COMISSIÓ DE GESTIÓ 
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Identificació 

Espai  

Adreça  

Sol·licitant  

Telèfon i correu  

Dades de la sol·licitud  

Data sol·licitud  

Data finalització   

Data comunicació  

Tancament i arxiu  

Incidència / Demanda 

Descripció 
 
 
 
 
 
 

 

Documentació adjunta  

Responsable 

Tècnic  

Data recepció  

Dades de l’ordre d’execució 

Data creació  

Data inici   

Data fi  

Data tancament  

Assignació i control de recursos 

Operaris 
Temps 
previst 

Temps 
real 

Materials Teòric Real 

   

   

   
 

   

   

  

 
Comentaris tècnic Comentaris cap de colla 

 
 
 
 
 
 

 

 

FITXA D’INCIDENCIA 
FAMA Sol·licitud F-XX.XXX 

ORDRE D’EXECUCIÓ  
Ordre execució F-YY.YYY 
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Identificació 

Peticionari  

Adreça  

NIF  

Telèfon i correu  

Dades de la sol·licitud  

Data sol·licitud  

Data finalització   

Data comunicació  

Tancament i arxiu  

Incidència / Demanda 

Emplaçament incidència  

 
Descripció 
 
 
 
 
 

 

Documentació adjunta  

Responsable 

Tècnic  

Data recepció  

Dades de l’ordre d’execució 

Data creació  

Data inici   

Data fi  

Data tancament  

Assignació i control de recursos 

Operaris 
Temps 
previst 

Temps 
real 

Materials Teòric Real 

   

   

   
 

   

   

  

 
Comentaris tècnic Comentaris cap de colla 

 
 
 
 
 
 

 

 

FITXA D’INCIDENCIA 
ULLS DE LA CIUTAT Sol·licitud UDLC-XX.XXX 

ORDRE D’EXECUCIÓ  Ordre execució UDLC-YY.YYY 
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DADES GENERALS 

Objecte del contracte  

Inici del servei  Durada contracte  

Núm. expedient contracte  

Empresa adjudicatària  NIF  

Data control contracte  

QUALITAT TÈCNICA 

Acció 
Activitat 
Tasca 

Freq. 
Clàusula Valoració 

Observacions 
PCA PPT Millora OK X n/a 

         

         

         

CLÀUSULES SOCIALS 

Acció 
Activitat 
Tasca 

Freq. 
Clàusula Valoració 

Observacions 
PCA PPT Millora OK X n/a 

         

         

         

MEDI AMBIENT 

Acció 
Activitat 
Tasca 

Freq. 
Clàusula Valoració 

Observacions 
PCA PPT Millora OK X n/a 

         

         

         

GRAELLA PER CONTROLAR L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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PREVENCIÓ 

Acció 
Activitat 
Tasca 

Freq. 
Clàusula Valoració 

Observacions 
PCA PPT Millora OK X n/a 

         

         

         

 Es sol·licita l’obertura d’una NO CONFORMITAT?         SI               NO  

 Incompliment   

       

 
Núm. NO 

CONFORMITAT 
     

       

 

Signatura repr. Brigada 
 
 
 
Nom i cognoms 
Data: 

 

Signatura repr. Empresa 
 
 
 
Nom i cognoms 
Data: 

  

       

 ACLARIMENTS:     

 Data control contracte: 
Data en que la persona responsable del contracte realitza el 
control  

 

 Freqüència (Freq): Temporalitat amb la que es farà la revisió/control  

 Qualitat tècnica: 
Tot allò  a controlar que no sigui una clàusula social, 
ambiental o de riscos laborals. 

 

 PCA: Plec de clàusules administratives  

 PPT: Plec de prescripcions tècniques  

 Millora: 
Oferta de millora presentada per l’adjudicatari respecte 
l’establert a PCA i PPT 

 

 No aplica (n/a) 
Quan no es valorable per algun motiu (indicar-lo a 
observacions) 

 

 No conformitat: 
Procediment a partir del qual s’investiga l’incompliment de 
contracte i es proposen accions correctives 
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CENTRE 
Responsable 
execució 

Data Pla 
emergència 

Darrera 
actualització 

Data 
realització 
darrer 
simulacre 

Data 
planificació 
proper 
simulacre 

Seu central 
C/Vallès 

     

Magatzem 
Crta. Roquetes 

     

Magatzem 
Avda. Ragull 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SEGUIMENT I CONTROL DELS PLANS D’EMERGÈNCIA 
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Dirigit a: 
 
Les persones sotasignades  manifesten haver rebut el full de comunicació d’actuació en cas 
d’emergència  

Nom i cognoms 
Lloc de treball 

DNI Data Signatura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ DELS PLANS 
D’EMERGÈNCIA 
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Tipologia 

 
1. Incendis                                                           3. Emissions a la atmosfera 
2.  Abocament accidental (Vessament)                 Altres Emergències ____________ 
 

Edifici o localització: 

Descripció 
 

Possibles causes 

Solució de l’emergència 

Responsable de la emergència al edifici / a la via pública: ___________________________ 

Actuacions realitzades: 
S’ha seguit la sistemàtica descrita a P-09?                       Si                         No 
Motius: 
 
 

S’ha seguit la sistemàtica descrita a d’emergència corresponent?              Si                  No 
Motius: 
 
 

Verificació de la resposta 

Seguiment de l’eficàcia de les actuacions realitzades: 

Validesa de la preparació i resposta davant d’emergència descrita en el P-09: 

Validesa de la preparació i resposta davant d’emergències descrita en el Pla d’Emergència 
corresponent: 

Responsable emergències: _____________________________                   Data:   __/__/___ 

REGISTRE D’EMERGÈNCIES    Núm. ... / ... 
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Dades generals 

Dia i hora del simulacre:  __/__/__    -  __:__ hores 
 
Tipus de simulacre (incendi, explosió, abocament accidental, emissions a la atmosfera, etc): 
 

Motiu de l’emergència que inicia el simulacre: 

Edifici on es desenvolupa el simulacre: 
 

Participants: 

Desenvolupament del simulacre 

Cap d’emergència en el moment del simulacres:  _________________________________ 

Hora d’inici del simulacres: 

Hora de finalització del simulacre: 

Descripció del desenvolupament dels simulacre: 

Verificació de la resposta 

Punt forts: 

Punts febles: 

Millores proposades 

1. 

2. 

3..  

Cap d’emergències: _______________________________________           Data: __/__/___ 

REGISTRE DE SIMULACRES Núm. ... / ... 
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Llista no exhaustiva de punts que es poden tenir en compte per a determinar la 
verificació de la resposta 

El centre disposa de Pla d’emergència 

Es disposa físicament del Pla d’emergència al centre i és la darrera versió 

Les instruccions d’actuació visibles al centre són les vigents 

Tots els ocupants han arribat al punt de reunió 

S’ha realitzat el recompte en el punt de reunió 

Hi ha hagut alguna incidència durant l’evacuació / confinament 

El personal del centre coneix el funcionament dels mitjans de protecció contra incendis: 
extintors, boques d’incendis equipades, sistema de detecció 

S’ha fet ús o s’ha simulat l’us dels mitjans de protecció contra incendis 

S’ha trucat o simulat una trucada al 112 

El personal del centre coneix les seves responsabilitats d’actuació en cas d’emergència 

S’han seguit les instruccions descrites al Pla d’emergència 

Com s’ha realitzat la comunicació en descobrir la situació de l’emergència 

Com s’ha comunicat a la resta d’ocupants la situació de l’emergència 



 
  

Àmbit Qualitat 
Urbana i Mobilitat 
 
Secció Brigada 
d’Obres 

Edició 22/01/2020 Revisió 0 

DOCUMENTACIÓ 
DE 

SUPORT 
Doc.13 

 

 
  Plaça de la Vila, 1 

08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
santcugat.cat Pàg 1/2 

 
 

 
La persona treballadora en relació als EPI rebuts, està oblidada a: 
 

 Utilitzar-los d’acord amb les instruccions del seu/seva responsable directe. 

 Informar al seu/seva responsable del lliurament d’EPI, del deteriorament o 
pèrdua del equip 

 Responsabilitzar-se del seu manteniment i neteja segons les instruccions del 
fabricant 

 

DADES GENERALS 

Nom i cognoms del treballador  

Lloc de treball  

DNI: __________________ Signatura 

Data: __/__/____  

EPI Unitats Data de caducitat 

Armilla reflectant _____ __/__/____ 

Armilla de seguretat (Arnès) _____ __/__/____ 

Calçat aïllant elèctric _____ __/__/____ 

Calçat antilliscant _____ __/__/____ 

Calçat reforçat sola i puntera _____ __/__/____ 

Canyellera _____ __/__/____ 

Casc de seguretat _____ __/__/____ 

Casc amb proteccions auditives _____ __/__/____ 

Cinta i mosquetó (per arnès) _____ __/__/____ 

Davantal ignífug _____ __/__/____ 

Frontal (llum que s’adapta al casc de seguretat) _____ __/__/____ 

Gamberes (amb genolleres) _____ __/__/____ 

Granota _____ __/__/____ 

Guants de cotó _____ __/__/____ 

FULL DE LLIURAMENT D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)       
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EPI Unitats Data de caducitat 

Guants de cuir _____ __/__/____ 

Guants de làtex _____ __/__/____ 

Guants de protecció química _____ __/__/____ 

Guants protecció contra risc mecànic _____ __/__/____ 

Guants serratge reforçat _____ __/__/____ 

Guants vacum _____ __/__/____ 

Maneguetes _____ __/__/____ 

Mascareta amb filtre de pols _____ __/__/____ 

Mascareta amb filtre de pols (filtre P2) _____ __/__/____ 

Mascareta amb filtre FFP2 i FFP3 _____ __/__/____ 

Mascareta amb filtres combinats per gasos, vapors i 
partícules (EN141/EN143) 

_____ __/__/____ 

Mascareta cel·lulosa _____ __/__/____ 

Pantalla facial _____ __/__/____ 

Pantalla facial amb vidre inactínic _____ __/__/____ 

Protectors auditius _____ __/__/____ 

Tap protecció auditiva _____ __/__/____ 

Ulleres de protecció lateral _____ __/__/____ 

Ulleres de protecció soldadura _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 

 _____ __/__/____ 
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Relació de la no conformitat amb l’acció correctiva / preventiva núm. _________ 
Data de la verificació: __/__/____  Data de tancament: __/__/____ 
 
Signatura del tècnic/a  PRL    Còpia lliurada a:    (càrrec)___ 
Nom: _____________________   Nom i cognoms; ___________ 
 
Signatura del/la Delegat/da de prevenció 
Nom: _____________________ 

DADES GENERALS 

Data: __/__/____ Hora: _________ 

Centre de treball: __________________ Lloc de treball: ______________________ 

Nom del tècnic/a: ______________________________________________________ 

Responsable de l’activitat: _______________________________________________ 

Delegat/da de prevenció: ________________________________________________ 

MOTIU DE LA VISITA 

      Avaluació de riscos          Pla d’emergència     

      Visita de seguretat           Investigacions d’accidents 

      Control d’ús EPI      Altres: _______________________ 

NOTA DE PREVENCIÓ 

Descripció de la situació: 

 

Comentaris tècnics 

 

Mesures correctives 

 

ACTA DE VISTA DE SEGURETAT Acta Núm. ... /20... 
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