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SERVEIS D’ATENCIÓ CIUTADANA 
 Àrea: Alcaldia Presidència Presidenta: Neus Lloveras 
   Coordinadora: Rosa Jorba 
 Regidoria: Alcaldia Regidora: Neus Lloveras 
   Cap del Servei: Montserrat Ubia 

 Adreça: Plaça la Vila, 8 

 Telèfon: 93 814 00 00 Adreça-e: atencio@vilanova.cat 

 Horari: de 8 a 19 de dilluns a divendres, dissabtes de 10 a 13 (Veure horaris especials) 
 
 Missió: L'Oficina d'Atenció Ciutadana és un servei integral de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

que té com a objectiu resoldre les necessitats d'informació, gestió, orientació, tramitació i 
relació que tingui la ciutadania amb l'administració municipal.  

 
 Mitjans:  Propis  
 

Destinataris/àries: Ciutadania i Serveis municipals 
 
 Finalitat: Gestió de la tramitació municipal, informació, estadística i processos electorals  
 
 

ESTRATÈGIES incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 

 Millorar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal per garantir serveis de qualitat 

 

ORGANIGRAMA DEL SERVEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/neuslloveras.html
mailto:rjorba@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/neuslloveras.html
mailto:mubia@vilanova.cat
mailto:atencio@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40607&id_tema=#.WJxPlSctC1s
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=21
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COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS  

 

Capítol Descripció Crèdits Totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

Capítol I Despeses de personal 722.686,72€ 670.476.27€ 

Capítol II Despesa corrent  26.500,00€   17.063,14€ 

Capítol IV Transferències corrents 0,00€           0,00€ 

TOTAL 749.186,72€ 687.539,41€ 

%Execució pressupostària 91,77% 

 
<Tornar índex document> 
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1.1. Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Informar,gestionar, orientar, tramitar i atendre la relació que tingui la ciutadania amb l'administració 
municipal 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable:  MONTSERRAT UBIA CARNICER   

 Adreça: Plaça de la Vila, 8 

 Horari: De dilluns a divendres de 8 a 19 hores, dissabtes de 10 a 13(veure Horaris especials) 

 Telèfon: 93 814 00 00 Adreça-e: atencio@vilanova.cat  

Persones destinatàries:Ciutadania i serveis municipals 

 Altre Inf.: Web: http://www.vilanova.cat  

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari, CODI:9250 NOM: Despeses OAC  IMPORT: 11.500€ 
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern.  
Capítol I 
 
 Nivell lloc de treball 

  A           C         D      E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Oficina d’Atenció Ciutadana  10   10 9,45 396.000,05 € 

 
 
Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

22 9250 2200001 Despeses OAC 11.500,00€ 12.611,43€ 

22 9250 2200002 Descentralització OAC 5.000,00€ 0,00€ 

  16.500,00€ 12.611,43€ 

  %Execució pressupostària:  76 % 
 

 
Total despesa Oficina d’Atenció Ciutadana 

 

 
OBJECTIUS inclosos al PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 

 Potenciar i millorar la tramitació municipal i els seus serveis 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 396.000,05 € 

II  Despesa corrent 12.611,43 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 408.611,48 € 
€ 

http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40607&id_tema=#.WJxPlSctC1s
mailto:atencio@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=55
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ACTIVITATS 
 
Tramitació 

Passos o diligències que exigeix un afer perquè avanci fins a la seva conclusió. 
 

Accions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 
 Incrementar els tràmits que es realitzen des de l’OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana) 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Nom Activitat 1 / Indicadors Any ant. Objectiu Indicador 

4 Nombre de tràmits incorporats 160 170 167 
 

Campanyes informatives 

Accions de difusió dels serveis i tràmits municipals. 

 

Accions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 
 

 Campanya d’informació i comunicació de l’OAC per fer-ne difusió dels seus serveis i de la 
tramitació municipal. 
 

 

 

Accions/Indicadors: 

 
 
Aquí trobareu informació dels tràmits i les gestions que s’han fet a l’OAC al llarg de l’any 2016 i 
taules amb dades comparatives: 
INFORME GESTIONS REALITZADESPER L’OAC 

 
 
<Tornar índex document> 

 

Tipus Nom Activitat 1 / Indicadors Any ant. Objectiu Indicador 

4 Número de campanyes d'informació 0 1 3 
4 Número de comunicats informatius 0 1 1 
4 Memòria anual 1 1 1 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=175
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=177
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=177
http://www.vilanova.cat/doc/doc_19372921_1.pdf
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1.2. Estadística 
Gestió de diferents bases de dades (padró, població, censos electorals...) veure informe de gestió 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: ANNA JODAR BLAZQUEZ   

 Adreça: Plaça de la Vila, 8 

 Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 hores 

 Telèfon: 93 814 00 00 Adreça-e: estadistica@vilanova.cat  

 Destinataris/àries: Ciutadania i serveis municipals 

 Altre Inf.: Web: https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/llistat_tramits_tema.jsp?idtema=27 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari, CODI: 9230 NOM: Processos electorals IMPORT:   6.000€  
La finalitat d’aquesta partida és atendre les despeses dels processos electorals i és utilitzada sempre i 
quant hi hagi eleccions 

Programa pressupostari, CODI: 9231 NOM: Despeses Estadística  IMPORT:  4.000€ 
 
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern.  
Capítol I 
 
 Nivell lloc de treball 

  A           C         D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Estadística  2   2  2,00 83.809,53 € 

Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

22 9230 22705 Processos electorals 6.000,00€ 1.797,53 € 

 Total 9230 Gestió Cens Electoral 6.000,00€ 1.797,53 € 

22 9231 22706 Despeses estadística 4.000,00€ 2.654,18 € 

 Total 9231 Gestió del Padró Municipal d’Habitants 4.000,00€ 2.654,18 € 

  %Execució pressupostària:  44,51 % 
 

 
 
Total despesa Estadística 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I Personal 83.809,53 € 

II  Despesa corrent 4.451,71 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL DESPESES 88.261,24 € 
€ 

mailto:estadistica@vilanova.cat
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/llistat_tramits_tema.jsp?idtema=27
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ACTIVITATS 
 

Organització i gestió del Cens Electoral d’acord amb les instruccions rebudes l’Oficina del 
Cens Electoral. 

Gestió, tramitació i actualització de les variacions mensuals rebudes de l’INE al Padró 
municipal d’Habitants. Total registres gestionats mensualment:  

Gestió i tramitació de les variacions mensuals reflectides en la base de dades del Padró a 
l’ INE. 

Confrontació,actualització i tramitació de les dades comunicades per l’Ine al Padró 
municipal d’habitants   

Elaboració i tramitació certificacions de la base de dades del Padró d’Habitants 

Gestió Registre municipal d’ Unions Civils i expedició de certificacions. 

Actualització i gestió Base dades ciutat 

Elaboració dades demogràfiques de la població. 

Gestió i tramitació peticions particulars i organismes oficials  

Gestió i tramitació expedient Jurat Popular 

 

 
Aquí trobareu dades demogràfiques, dades sobre el padró municipal, el cens electoral, etc... 
DADES ESTADÍTIQUES 
 
 
 
 

<Tornar índex document> 

 
 

http://www.vilanova.cat/doc/doc_68371421_1.pdf
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1.3. Administració general Oficina d’Atenció Ciutadana 
Activitats internes del Servei. Organització, coordinació, col·laboracions, etc. 

 

DADES BÀSIQUES 

 Responsable: MONTSERRAT UBIA CARNICER   

 Adreça: Plaça de la Vila, 8 

 Horari: De dilluns a divendres de 8 a 19 hores, dissabtes de 10 a 13(veure Horaris 
especials) 

 Telèfon: 93 814 00 00  Adreça-e:  atenció@vilanova.cat 

 Destinataris/àries:  Ciutadania i serveis municipals 

DADES ECONÒMIQUES 
 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
Capítol I 
 
 Nivell lloc de treball 

  A           C         D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Backoffice OAC  4   4 4,55 190.666,68 € 

 
 
 
Total despesa: Administració general OAC 

            

 

ACTIVITATS   

 
 Assessorar i donar resposta a la ciutadania,  mitjançant els diferents canals d’atenció 

(presencial, servei 010, correu) 

 Gestionar l’entrada de tota la documentació rebuda a l’Ajuntament d’acord amb el Reglament 

Regulador del Registre de Documents de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sigui 

presencialment, telemàticament o per via postal. Generar els assentaments d’entrada, 

digitalitzar la documentació, remetre-la als serveis municipals responsables, modificar dades 

de tercers, reassignar els assentaments a petició dels serveis implicats, si s’escau. Així 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 190.666,68 € 

II  Despesa corrent - € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 190.666,68 € 

http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40607&id_tema=#.WJxPlSctC1s
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40607&id_tema=#.WJxPlSctC1s
mailto:atenció@vilanova.cat


 

Memòria Serveis d’Atenció ciutadana 2016  Pàg.10 de 12 

 

mateix, gestionar les consultes sobre el Registre de Documents i assessorar tècnicament els 

usuaris d’altres departaments, que així ho sol·licitin.  Total registres de l’any 2016: 34140. 

 Atendre i tractar les plataformes digitals d’informació adscrites a l’Oficina. Crear, modificar i 

anul·lar fitxes del Directori Municipal. Actualitzar dades del web municipal en aquells apartats 

de responsabilitat de l’OAC (catàleg de tràmits, farmàcies d’urgència i beneficència, agenda 

setmanal municipal, telèfons d`urgència i interès.). Atendre i gestionar les peticions d’altres 

departaments a l’OAC,  a través de l’aplicatiuOAC.  Donar resposta a les peticions 

d’informació i  traslladar queixes o suggeriments als serveis responsables,  rebudes a través 

dels correus electrònics atencio@vilanova.cat i ajt_vilanova@vilanova.cat.  Donar curs a les 

sol·licituds rebudes a través de la Carpeta Ciutadana. Registrar i notificar als serveis 

interessats els assentaments rebuts a través de la plataforma EACAT, així com les 

comunicacions tributàries facilitades des del departaments implicats.  Trametre puntualment 

butlletins electrònics d’informació generalista (canvi de nomenclàtor, calendari municipal,  

entre d’altres). Mantenir l’actualització, i distribuir, material informatiu en format paper 

(instàncies, fulletons, programes ...) 

 Recolzar presencialment el Servei d’Estadística i Padró durant la jornada electoral. Donar 

suport puntual al Servei d’Estadística i Padró en moments de necessitats del servei .  

 Tramitar, expedir i lliurar el Certificat Negatiu de Prestacions. Registrar i compulsar tota la 

documentació requerida pels professionals de Serveis Socials als seus usuaris per a la 

posterior tramitació.  

 Tramitar íntegrament les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat en les seves 

diferents modalitats (conductor i no conductor, individuals i  col·lectives, provisionals); i les 

subvencions per a pensionistes per  adquirir  més de dos abonaments mensuals per al 

transport públic interurbà 

 
<Tornar índex document> 

mailto:atencio@vilanova.cat
mailto:ajt_vilanova@vilanova.cat
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VALORACIÓ 

PROPOSTES DE MILLORA 

 El més important és l’espai d’atenció a la ciutadania que ha quedat petit i no reuneix les condicions 

idònies per donar un servei de qualitat, falta insonorització, que les persones ateses tinguin més 

intimitat i espai per esperar, CALDRIA PLANTEJAR-SE UN NOU ESPAI PER L’OAC I L’OFICINA 

D’ATENCIÓ D’HISENDA (Recaptació i Gestió tributària), així mateix que l’OMIC ja que es planteja 

canviar-la de lloc i ubicar-la a la saleta d’espera de l’OAC, aquesta podés formar part del conjunt 

d’Atenció ciutadana, es a dir OAC, Hisenda i OMIC 

 A nivell intern necessitaríem redefinir l’horari d’atenció per disposar de temps per a fer reunions 

internes. 

 Pel perfil dels nostres llocs de treball, és imprescindible que hi hagi vies de comunicació internes i 

externes àgils i fluïdes. En el cas de les comunicacions interdepartamentals, a més, és imprescindible 

el seguiment i la reciprocitat activa d’informació amb els diferents serveis municipals, per ser 

coneixedors directes de les necessitats i realitats de la ciutadania i poder, en qualitat de receptors de 

les mateixes, detectar punts febles que ajudin a millorar processos. 

 Necessitat de coordinació dels “timings” de tramitació entre els serveis municipals i l’OAC, per estar 

aquesta habitualment involucrada en els mateixos i optimitzar al màxim la qualitat de l’atenció i millorar 

la gestió del personal d’ambdós serveis. 

 La varietat i disponibilitat horària, així com la continuïtat horària del servei i les necessitats a nivell de 

personal d’atenció que se’n deriven, limiten de manera important la formació necessària per al 

desenvolupament de les tasques.  

 Potenciar una comunicació transversal entre els diferents departaments de la corporació, per tal de que 

la informació es conegui directament des del servei que la genera i no un cop aquesta s’ha fet pública 

als mitjans.  

 Planificar les campanyes municipals per tal que aquestes no es solapin unes amb  les altres i així poder 

oferir un millor servei  a la ciutadania sense aglomeracions de temps d’espera. 

 Afavorir la transparència i la simplicitat administratives per tal de poder reduir els processos i oferir una 

millor informació. 

 Participar en la planificació de nous tràmits i processos, per tal de afavorir la coordinació entre 

departaments i facilitar l’accés a la informació i a la tramitació de la ciutadania. 

 Un punt feble que tenim és la manca de possibilitat de la tramitació telemàtica, sigui per manca de 

recursos econòmics o personals, el que fa que tota la tramitació municipal sigui presencial, això en 

aquests moments satura el nostre servei i l’atenció pot no reunir en determinats moments la qualitat 
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desitjada.  

 L’objectiu proper i en compliments de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, Aprovada pel Ple del Parlament 

(tramitació núm. 200-00077/08) en la sessió núm. 85, del 27 de juliol de 2010 de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, és que la ciutadania es pugui adreçar a 

l’Ajuntament per canals electrònics, i que els tràmits municipals es puguin fer via telemàtica. 

 
 
 
 
 
 
 

<Tornar índex document> 
 
 


