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1. Introducció
Introducció al sistema IRIS
El sistema IRIS va entrar en servei el 23 d’abril de 2005. Amb el pas dels anys
s’ha convertit en un sistema transversal de tot el grup Ajuntament de
Barcelona per a la gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i
consultes. Això ha suposat que més de 3.000 usuaris estiguin donats d’alta en
el sistema per introduir-les i/o gestionar-les.
El sistema recull les peticions de la ciutadania (ciutadans/es i associacions)
entrades pels diferents canals d’atenció:

3



Telèfon: 010 i Telèfon del Civisme 900 226 226



Internet: l’Ajuntament t’escolta



Intranet: Ulls de l’Ajuntament utilitzat per treballadors municipals



Suport paper: Instàncies, fulls de suggeriments…



PDA: dispositius mòbils d’operadors municipals



Altres

1. Introducció
Un cop dins del sistema i en funció de la temàtica escollida, les diferents
entrades es classifiquen en diverses tipologies:
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Incidència: Avís d’un desperfecte o irregularitat en un element urbà o
un servei municipal localitzat en un espai i temps concret.
Queixa: Comunicació d’insatisfacció general
Suggeriment: Proposta de millora d’algun aspecte del funcionament de
la ciutat o dels serveis públics municipals.
Petició de servei: Sol•licitud d’un servei establert per part de
l’Ajuntament de Barcelona la demanda del qual es tramita per IRIS
(recollida animals morts, distintiu àrea verda, …).
Consultes Web: Preguntes de la ciutadania que s’han introduït des de
les diferents Webs municipals. Cal recordar que les úniques consultes
que es tramiten per IRIS són aquestes.
Agraïments: Reconeixements de la ciutadania cap a un servei
municipal.

1. Introducció
IRIS està implantat pràcticament a tota l’estructura municipal. Encara que cada
operador té una organització d’IRIS feta a mida, generalment hi ha els
següents perfils:



Coordinador: Interlocutor d’IRIS en el Sector / Districte / Institut /
Empresa. S’encarrega de vetllar pel bon funcionament del sistema.



Responsable de línia: Control sobre un conjunt d’operadors.



Operador de línia: Encarregat de resoldre la petició ciutadana.

Un cop introduïda una petició al sistema, independentment del canal
d’entrada, es deriva de forma automàtica a l’operador responsable de la seva
resolució. Aquest operador haurà d’ acceptar l’entrada com de la seva
competència (validar) i començar el procés de gestió i resolució.
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1. Introducció
Un cop resolta la petició (temps màxim 30 dies naturals), s’haurà d’emetre la
resposta al ciutadà en funció del canal escollit però amb aquestes limitacions:

6



Incidència: correu electrònic i sms



Queixa, suggeriment i petició de servei: correu electrònic i carta



Consultes Web: correu electrònic



Agraïment: No hi ha resposta

1. Introducció
Hem de tenir en compte que la resposta l'emet el Districte, el Sector, l'Institut,
Departament o l'empresa que té la competència i que encara que no va
signada nominalment, és el responsable d’aquestes organitzacions qui es fa
responsable del seu contingut.
Recordar que tota la informació que conté el sistema IRIS es confidencial i que
només ha de ser tractada per les finalitats autoritzades.
A continuació s'expliquen els trets més característics de l'aplicació IRIS per fer
les funcions més habituals. Esperem que aquest curs us sigui d’utilitat i us
preguem que qualsevol comentari o proposta de millora el feu arribar a
dair@bcn.cat.
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2. Entrada al sistema
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2. Entrada al sistema

2. Entrada al sistema
Per entrar al sistema IRIS, s'ha d'obrir la intranet. Un
cop a dins del sistema ens trobarem amb una pantalla
com la present, hem de clicar eines de l’informador,
obrir gestió, i dins cercar l’aplicació Iris.
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2. Entrada al sistema

2. Entrada al sistema
Per entrar al sistema IRIS, s'ha d'obrir la intranet.
Un cop a dins del sistema ens trobarem amb una
pantalla com la present, hem de clicar les meves
eines, obrir eines de l’informador, i a la dreta
cercar l’aplicació Iris
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2. Entrada al sistema

2. Entrada al sistema
A la part superior en gris tenim la barra de navegació de l’aplicació amb els botons que
ens permeten accedir a les diferents pantalles de l’aplicació.
En aquesta pantalla estan disponibles els últims anuncis publicats. A l'apartat
DOCUMENTACIÓ que veurem posteriorment hi ha una llista amb tots els anuncis que
s'han publicat.
A la part principal de la pantalla un llistat d'anuncis ens informa de les darreres novetats
relacionades amb l’aplicació o la utilització de la mateixa.
En el cas que un mateix usuari tingui assignat més d’un perfil jeràrquic, en aquesta
primera pantalla també podrà escollir amb quin d’aquests rols vol actuar. A la part
superior, a la dreta de la barra negra, surt identificat el perfil assignat
També trobem a la part superior dreta, doneu-nos la vostre opinió, on podreu opinar
sobre l’aplicació
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També trobem a la part superior dreta, doneu-nos la vostre opinió, on podreu opinar sobre
l’aplicació
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3. Altes
La pantalla d'alta inicia el procés de tramitació d'una
fitxa al sistema IRIS.
Les incidències, queixes o suggeriments del
ciutadans passaran a ser una fitxa. Aquestes fitxes
tenen la següent estructura:
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Temàtica
Característiques
Ubicació
Informació del ciutadà

3. Altes

En alguns casos et trobaràs un camp marcat amb un asterisc vermell,
és imprescindible emplenar-lo, perquè sinó no podràs seguir.
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3.1 Codificació Temàtica
Tota fitxa ha de tenir una codificació temàtica
necessària i imprescindible per derivar correctament
la fitxa a l'operador responsable de la seva resolució.
Aquesta codificació es divideix en tres apartats:
Àrea, Element i Detall.
Fixa't que aquesta codificació temàtica també es
representa amb un número, l'anomenem temàtica ID.
Totes les temàtiques ID tenen sis dígits, els has de
llegir de dos en dos i es corresponen a:
01 Àrea:
Recollida i neteja de l'espai urbà
12 Element: Recollida brossa domiciliària
04 Detall:
Contenidor escombreries incidències
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3.1. Codificació temàtica

Escollir la codificació és el primer pas del procés
d'alta. Per fer-ho l'aplicació IRIS proporciona quatre
procediments diferents:
Cerca per paraula clau: la mes fàcil.
Cerca per identificador: la més directa.
Arbre navegació: la més visual.
Temàtiques més utilitzades: la més accessible.
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3.1. Codificació temàtica

3.1.1 Cerca per paraula clau
Per fer una cerca per paraula clau cal introduir una o
més paraules separades per espais i clicar a l'enllaç
Cerca per paraula clau o bé prémer Enter.
Fem una cerca amb el primer exemple: “Hi ha un
contenidor d'escombraries trencat al carrer Provença
amb Aribau”.
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3.1. Codificació temàtica

Has d'escriure les paraules clau al requadre. Les has de
separar amb espais.
Quan ja les has escrit has de prémer [Entrar] o bé fer clic
sobre l'enllaç que hi ha a sota: Cerca per paraula clau.
T'apareixerà una nova finestra amb les possibles temàtiques
relacionades amb les paraules que has escrit, fes clic sobre la
que pertoqui. Ja tens la nova fitxa amb la codificació temàtica
correcta.
vegem-ho
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3.1. Codificació temàtica

3.1.2 Cerca per identificador
Per fer una cerca per identificador només cal procedir
de la mateixa manera com hem fet amb la cerca per
paraula clau però des del camp cerca per ID. En
aquest cas el sistema no mostra un llistat, sinó que
selecciona la única temàtica que contingui aquest
identificador.
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3.1.3 Cerca per arbre de navegació
Si no trobes la temàtica amb la cerca per paraules o no saps el
codi que la identifica, tens l'opció de fer una cerca per arbre
temàtic.
Aquest arbre conté totes les temàtiques agrupades en els tres
nivells que abans has vist: àrea, element i detall.
Ara veus l'arbre temàtic desplegat. Només cal escollir un dels
detalls (en vermell) fent un clic a sobre.
vegem-ho
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3.1.4 Cerca per temàtiques
més utilitzades
Sota la cerca per identificador, hi ha
una llista amb les temàtiques més
utilitzades.
Si n'hi ha una que s'ajusta a la fitxa
que has de donar d'alta només
caldrà que li facis un clic a sobre.
D'aquesta manera t'estalvies de fer
la cerca.
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3.1.5 El protocol
Si la temàtica seleccionada té
associat
un
protocol,
aquest
apareixerà automàticament en una
finestra.
És molt important que el llegeixis
atentament abans de tancar la
finestra perquè t'informa dels passos
a seguir per atendre la petició del
ciutadà.
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Puc tornar a consultar el protocol, un cop tancat?
Si, només has de fer clic sobre la icona Protocol
d'actuació i es tornarà a obrir.
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Puc tornar a consultar el protocol, un cop tancat?
Si, només has de fer clic sobre la icona Protocol
d'actuació i es tornarà a obrir.
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3.2 La zona comú
El procés d'alta té una zona de comú i consta del camp Comentaris i dels desplegables
Canals d'Entrada, Sol·licitant i Suport. A banda d'això s'inclouen els controls de Gabinet
d'Alcaldia i de Protocol d'actuació. També es podrà disposar d'un enllaç per annexar
fitxers (segons el perfil de treball) i per consultar les entrades de queixes en suport
instància entrades per Registre. Vegem amb detall cadascun d'aquests termes.
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3.2.1 Comentaris
En aquest camp hem d'introduir tots els comentaris necessaris per
complementar la informació que no es pugui ubicar en algun dels camps de les
tres pestanyes. Tota aquella informació que es cregui necessària per resoldre la
incidència i no es trobi en cap camp, s'ha d'informar als comentaris. S’han
d’introduir un mínim de dues paraules per a poder fer l’alta
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3.2.2 Canals d'entrada
Determina el canal d'entrada utilitzat pel sol·licitant per fer arribar la seva petició
a l'Ajuntament (Telèfon del Civisme, OAC del districte, Instituts municipals, etc.).
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3.2.3 Suport
Aquest
desplegable
permet
seleccionar el suport en que ha
arribat la petició (telèfon, correu,
mail, PDA, etc.).
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3.2.4 Sol·licitant
Especifica qui és el sol·licitant que
realitza la petició. Per defecte
sempre surt “Ciutadà”.
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3.2.5 Protocol d'actuació
Permet obrir en qualsevol moment la
finestra de protocol explicada en el
punt 3.1.5. No totes les temàtiques
tenen protocol associat.
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3.2.6 Gabinet d'Alcaldia
A sota els canals d'entrada es troba
el marcador de Gabinet d'Alcaldia.
Aquest marcador només estarà
habilitat per als usuaris de
l'aplicació que pertanyin al
Gabinet
d'Alcaldia.
Aquests
usuaris podran marcar l'opció
indicant que la fitxa no ha de
derivar-se segons el previst per la
temàtica sinó que ha de ser
derivada als propis membres del
gabinet. Per poder-lo seleccionar
caldrà que el canal d'entrada sigui
Gabinet d'Alcaldia.
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3.2.7 Codi Registre
Podrem consultar les
dades d'instàncies
municipals codificades en
el Registre com a queixa,
si disposem del seu codi.
Les dades del ciutadà i els
comentaris que s'han
introduït a Registre es
copiaran automàticament.
També podrem
descarregar les dades del
registre en un fitxer Excel.
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VINCULACIÓ FITXA AMB INSTÀNCIA
ENTRADA AL REGISTRE COM A QUEIXA

Registre Municipal
Podem introduir a Iris una instància
municipal. Per tal de poder bolcar la
informació de la instància, hem de
posar el seu número.

Si no disposem del número de Registre,
podem cercar aquestes dades clicant
sobre CODI REGISTRE. Aquí ens obrirà un
calendari on podrem indicar les dates que
necessitem consultar, i així obtenir la
informació desitjada

Un cop obtinguda la informació, IRIS
bolcarà al sistema la informació
introduïda al mecanitzar la instància
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3.2.8 Annexar Fitxer
Es poden annexar fitxers
en l'alta de fitxa si tenim
els permisos adequats.
Només cal anar a inserir
fitxer i seleccionar un dels
nostres fitxers locals a
partir de la finestra
emergent que s'obrirà.
També podrem desar un
comentari o observació al
respecte.
vegem-ho
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3.2.8 Annexar Fitxer
Es poden annexar fitxers
en l'alta de fitxa si tenim
els permisos adequats.
Només cal anar a inserir
fitxer i seleccionar un dels
nostres fitxers locals a
partir de la finestra
emergent que s'obrirà.
També podrem desar un
comentari o observació al
respecte.
vegem-ho
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3.2.8 Annexar Fitxer
Es poden annexar fitxers
en l'alta de fitxa si tenim
els permisos adequats.
Només cal anar a inserir
fitxer i seleccionar un dels
nostres fitxers locals a
partir de la finestra
emergent que s'obrirà.
També podrem desar un
comentari o observació al
respecte.
vegem-ho
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3.3 Característiques
Les característiques d'una fitxa venen determinades per la temàtica
escollida. Les característiques poden ser obligatòries o no. En cas de ser-ho
apareixeran marcades amb un asterisc.
Cada característica pot venir acompanyada d'un camp de text a emplenar o
bé d'un desplegable amb diferents opcions a escollir.
Si es de tipus hora o data tenen un format específic.
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3.4 Ubicació
La ubicació fa referència al lloc on s'ha produït el fet. Pot ser obligatòria o opcional.
Quan és obligatòria la pestanya presenta un asterisc indicant-ho. Introduint el nom
del carrer i fent clic sobre la icona del llibre podem validar la correcció del nom del
carrer. Podem especificar la direcció com carrer i número o com la cantonada en
l'encreuament de dos carrers. En els dos últims camps podem omplir número del
carrer i lletra. En cas d'escollir cantonada hem d'especificar el nom del segon carrer.
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3.4 Ubicació
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3.4 Ubicació
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3.4 Ubicació
La ubicació fa referència al lloc on s'ha produït el fet. Pot ser obligatòria o opcional.
Quan és obligatòria la pestanya presenta un asterisc indicant-ho. Introduint el nom
del carrer i fent clic sobre la icona del llibre podem validar la correcció del nom del
carrer. Podem especificar la direcció com carrer i número o com la cantonada en
l'encreuament de dos carrers. En els dos últims camps podem omplir número del
carrer i lletra. En cas d'escollir cantonada hem d'especificar el nom del segon carrer.
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En aquells casos en que el ciutadà no sigui capaç de precisar la ubicació l'operador
podrà ajudar-se del plànol de Barcelona. Només cal fer un clic sobre la icona de
l'Ajuntament.

70

3.4. Ubicació

Un cas especial el formen aquelles fitxes que tenen per temàtica la recollida de
trastos vells. A la pestanya d'ubicació apareix una nova icona en forma de lupa al
costat del text “Resposta primera instància”. En fer clic sobre la icona apareix una
finestra amb la informació sobre el dia que es fa la recollida de mobles en aquella
ubicació. Aquesta informació permet a l'operador informar al ciutadà sobre la
resolució de la incidència de manera instantània.
vegem-ho
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ubicació. Aquesta informació permet a l'operador informar al ciutadà sobre la
resolució de la incidència de manera instantània.
vegem-ho

73

3.4. Ubicació

Un cas especial el formen aquelles fitxes que tenen per temàtica la recollida de
trastos vells. A la pestanya d'ubicació apareix una nova icona en forma de lupa al
costat del text “Resposta primera instància”. En fer clic sobre la icona apareix una
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ubicació. Aquesta informació permet a l'operador informar al ciutadà sobre la
resolució de la incidència de manera instantània.
vegem-ho
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3.5 Ciutadà
La última pestanya és la d'informació del ciutadà. Abans de donar d'alta el
ciutadà el buscarem al sistema. Si el ciutadà ja ha donat d'alta una fitxa amb
anterioritat estarà enregistrat a IRIS i el podrem seleccionar. Els quatre
camps de l'esquerra són exclusius dels ciutadans. El CIF i la Raó Social són
propis de les associacions i els camps per mòbil i telèfon fix són comuns a
tots dos. Un cop seleccionat el sol·licitant es permet modificar les seves
dades (excepte el DNI) a través d'un enllaç amb el seu nom. Si les dades
del ciutadà no contenen el Districte de residència s'informarà perquè
s'actualitzin les seves dades. Si la cerca del ciutadà no prospera, amb la
informació proporcionada se'ns obrirà una pantalla per donar d'alta
ciutadans.
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3.5.1 Alta Ciutadà
Una vegada som a la pantalla d'alta de ciutadans / associacions un asterisc
ens indica que el camp és obligatori quan donem d'alta un ciutadà i dos
asteriscos indiquen que el camp és obligatori si el que estem donant d'alta
és una associació.
vegem-ho
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3.5.1 Alta Ciutadà
Una vegada som a la pantalla d'alta de ciutadans / associacions un asterisc
ens indica que el camp és obligatori quan donem d'alta un ciutadà i dos
asteriscos indiquen que el camp és obligatori si el que estem donant d'alta
és una associació.
vegem-ho
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3.5.1 Alta Ciutadà
Una vegada som a la pantalla d'alta de ciutadans / associacions un asterisc
ens indica que el camp és obligatori quan donem d'alta un ciutadà i dos
asteriscos indiquen que el camp és obligatori si el que estem donant d'alta
és una associació.
vegem-ho
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El primer a fer és seleccionar els tres botons d'opció: ciutadà o agrupació;
home, dona o entitat; idioma de resposta català o castellà. En el cas del
ciutadà les dades són: nom i cognoms, NIF, any de naixement i districte; i
per una associació, la raó social, el CIF i una persona de contacte. També
haurem de preguntar al ciutadà si autoritza el tractament de les seves dades
per part de l'Ajuntament, segons marca la Llei de protecció de dades.
Acabada l'alta només cal fer clic al link Alta Ciutadà.
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3.5.2 Resposta al ciutadà
En la resposta al ciutadà els menús desplegables guien a l'usuari sobre com
i què demanar al ciutadà i quina informació introduir en l'aplicació. Vegem
un exemple en que l'usuari ha demanat resposta i ha escollit com a canal
per rebre la resposta l'email. Al seleccionar l'email automàticament apareix
un camp de text per introduir-lo. De la mateixa manera si el canal de
resposta escollit és un altre, l'aplicació mostrarà els camps a emplenar.
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3.5.2 Resposta al ciutadà
En la resposta al ciutadà els menús desplegables guien a l'usuari sobre com
i què demanar al ciutadà i quina informació introduir en l'aplicació. Vegem
un exemple en que l'usuari ha demanat resposta i ha escollit com a canal
per rebre la resposta l'email. Al seleccionar l'email automàticament apareix
un camp de text per introduir-lo. De la mateixa manera si el canal de
resposta escollit és un altre, l'aplicació mostrarà els camps a emplenar.
Per tal de verificar l’adreça email introduïda, el sistema ens demanarà que
la tornem a escriure
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Un cas especial el conformen les temàtiques que tenen resposta immediata.
L'operador haurà de donar en la mateixa comunicació la resposta final al
ciutadà. Quan això succeeixi apareixerà una icona en forma de sirena. En
aquests casos és primordial que l'operador llegeixi atentament el protocol
(cf. 3.2.5) i segueixi les instruccions que en ell s'hi detallen, i indicant al
ciutadà el temps de resolució de la temàtica
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3.5.2 Resposta al ciutadà
Un altre cas especial es dona quant el ciutadà NO VOL resposta. L'operador haurà de
confirmar que ha oferit al ciutadà la possibilitat de resposta i que aquest no la vol. Haurà de
completar un correu que s’enviarà a IRIS@BCN.CAT, per tal de saber que el ciutadà no ha
volgut resposta.
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3.5.2 Resposta al ciutadà
Un altre cas especial es dona quant el ciutadà NO VOL resposta. L'operador haurà de
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completar un correu que s’enviarà a IRIS@BCN.CAT, per tal de saber que el ciutadà no ha
volgut resposta.
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Un cop s'han omplert els camps de les tres pestanyes de la pantalla d'alta ja
es pot fer clic en el link Alta Fitxa.
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Al realitzar l'alta, el sistema demana que es comuniqui al ciutadà el codi de
fitxa que s'acaba de donar d'alta, a més a més se li ha de comunicar al
ciutadà que amb aquest número podrà consultar l'estat de la seva fitxa (o
reclamar-la, o saber l'estat de la seva resolució). És important que es faciliti
el codi complert per poder fer el seguiment d'aquesta fitxa a posteriori.
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Al realitzar l'alta, el sistema demana que es comuniqui al ciutadà el codi de
fitxa que s'acaba de donar d'alta, a més a més se li ha de comunicar al
ciutadà que amb aquest número podrà consultar l'estat de la seva fitxa (o
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4. Apartat Fitxes
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Un cop introduïda la informació
proporcionada
pel
ciutadà
aquesta s'ha convertit en una o
varies fitxes.
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4. Fitxes
La pestanya fitxa ens permet cercar i accedir a qualsevol fitxa
introduïda a l'aplicació. Es tracta d'una pantalla amb diferents
criteris de cerca amb els quals podem obtenir una o diverses fitxes.
A continuació passem a detallar els diferents apartats de cerca.
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4.1.1 Filtre per dades de la fitxa
Aquest filtre agrupa tots els criteris de cerca propis de la fitxa, tal com la seva
tipologia, el seu estat (pendent de validació, tancada, cancel·lada…), la seva data
d'entrada o de tancament, el seu canal d'entrada, etc. El millor que podem fer per
realitzar una cerca individual és la utilització del codi de la fitxa (parcial o total)
que s'haurà comunicat al ciutadà en donar d'alta la seva incidència.
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4.1.1 Filtre per dades de la fitxa
Aquest filtre agrupa tots els criteris de cerca propis de la fitxa, tal com la seva
tipologia, el seu estat (pendent de validació, tancada, cancel·lada…), la seva data
d'entrada o de tancament, el seu canal d'entrada, etc. El millor que podem fer per
realitzar una cerca individual és la utilització del codi de la fitxa (parcial o total)
que s'haurà comunicat al ciutadà en donar d'alta la seva incidència.

92

4.1. Filtres

4.1.2 Filtre per dades d'operador
Aquest filtre és especialment útil per cercar fitxes de les quals sabem qui és
l'operador que ha realitzat alguna part de la seva gestió (qui la va donar d'alta, qui
la va planificar, qui la va tancar, etc.).
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4.1.3 Filtre per dades del ciutadà
Aquest filtre agrupa tots els criteris de cerca propis del ciutadà o agrupació que ha
donat a conèixer aquesta incidència. Podem fer la cerca per alguna documentació
(DNI/NIF o passaport o CIF) amb la qual hauríem d'obtenir una única
persona/entitat. També podem filtrar per nom, raó social, dades de contacte i
altres característiques secundàries.
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4.1.4 Filtre per dades de la ubicació
Aquest filtre agrupa tots els criteris de cerca propis de la ubicació de la fitxa.
Podem realitzar la cerca per adreça, per districte o per barri.
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4.2 Llistat de fitxes
Una vegada hem seleccionat els criteris de cerca (n'hem de seleccionar un com a
mínim i fem clic al link de Cercar) accedim a un llistat (que és pot impimir i que
ens mostra un màxim de 150 fitxes) amb les dades bàsiques de cada una de les
fitxes (codi, tipologia, temàtica, districte, estat de resolució). També podem
descarregar en Excel aquestes dades prement el prement el símbol de l'Excel
que hi ha a la part superior dreta. Si fem clic al codi en vermell de cadascuna de
les fitxes retornades accedirem a la pantalla de detall de la fitxa on també podrem
realitzar diferents accions sobre ella.
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realitzar diferents accions sobre ella.

97

4.2. Llistats

4.2 Llistat de fitxes
Una vegada hem seleccionat els criteris de cerca (n'hem de seleccionar un com
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descarregar en Excel aquestes dades prement el prement el símbol de l'Excel
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de les fitxes retornades accedirem a la pantalla de detall de la fitxa on també
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4.2 Llistat de fitxes
Una vegada hem seleccionat els criteris de cerca (n'hem de seleccionar un com
a mínim i fem clic al link de Cercar) accedim a un llistat (que és pot impimir i
que ens mostra un màxim de 150 fitxes) amb les dades bàsiques de cada una
de les fitxes (codi, tipologia, temàtica, districte, estat de resolució). També
podem descarregar en Excel aquestes dades prement el prement el símbol de
l'Excel que hi ha a la part superior dreta. Si fem clic al codi en vermell de
cadascuna de les fitxes retornades accedirem a la pantalla de detall de la fitxa
on també podrem realitzar diferents accions sobre ella.
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4.2 Llistat de fitxes
Una vegada hem seleccionat els criteris de cerca (n'hem de seleccionar un com
a mínim i fem clic al link de Cercar) accedim a un llistat (que és pot impimir i
que ens mostra un màxim de 150 fitxes) amb les dades bàsiques de cada una
de les fitxes (codi, tipologia, temàtica, districte, estat de resolució). També
podem descarregar en Excel aquestes dades prement el prement el símbol de
l'Excel que hi ha a la part superior dreta. Si fem clic al codi en vermell de
cadascuna de les fitxes retornades accedirem a la pantalla de detall de la fitxa
on també podrem realitzar diferents accions sobre ella.
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Per últim, la icona vermella al costat del símbol d'Excel
indica la possibilitat de veure les incidències en un mapa.
Cal dir que el filtre de fitxa es manté en memòria fins la
següent cerca i per buidar de nou el formulari podem fer-ho
amb el control “Esborrar”.
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4.3 Detall de la fitxa
En aquesta pantalla podem veure desglossades totes les dades de la fitxa que
es divideixen en sis grans blocs: dades de la fitxa (tipologia, temàtica, data
d'alta, estat…), atributs (característiques pròpies de la fitxa), ubicació (adreça,
districte, barri…), tasca actual del procés (planificació, resolució o resposta),
dades del ciutadà (nom, cognoms, document identificatiu…), dades de la
resposta de la fitxa, arxius vinculats, alarmes i comentaris.
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Els icones amb forma de fletxa de
la dreta de la pantalla permeten
mostrar o ocultar el contingut de
cada taula.
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4.3. Detall de la fitxa

Els icones amb forma de fletxa de
la dreta de la pantalla permeten
mostrar o ocultar el contingut de
cada taula.
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4.3.1 Reclamar
L'opció Reclamar ens permet introduir una
observació a la fitxa que ens deixa el ciutadà en
referència a la seva incidència. Una vegada queda
introduïda la reclamació, apareixerà la fitxa marcada
amb el símbol d'alarma, de tal manera que els
encarregats de solucionar el problema podran
adonar-se que el ciutadà ha fet una reclamació en
aquesta fitxa. També es podrà llegir el missatge a la
part final de la fitxa a l'apartat d'alarmes. Només es
podran reclamar fitxes tancades, anul·lades o que
hagin superant el temps establert per la seva
resolució.
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4.3.1 Reclamar
L'opció Reclamar ens permet introduir una
observació a la fitxa que ens deixa el ciutadà en
referència a la seva incidència. Una vegada queda
introduïda la reclamació, apareixerà la fitxa marcada
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adonar-se que el ciutadà ha fet una reclamació en
aquesta fitxa. També es podrà llegir el missatge a la
part final de la fitxa a l'apartat d'alarmes. Només es
podran reclamar fitxes tancades, anul·lades o que
hagin superant el temps establert per la seva
resolució.
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4.3.1. Reclamar

Si la Reclamació es fa
sobre una fitxa tancada,
el sistema donarà l'opció
de crear-ne una nova
amb les mateixes dades
que l'anterior. Quan el
sistema ens pregunta si
volem reobrir la fitxa i
responem afirmativament,
tornarem a la pantalla
d'alta amb totes les
dades carregades. En
aquest cas es donarà
d'alta un nou codi de fitxa
i
es
guardarà
la
referència de la fitxa
pare.
vegem-ho
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4.3.1. Reclamar

Si la Reclamació es fa
sobre una fitxa tancada,
el sistema donarà l'opció
de crear-ne una nova
amb les mateixes dades
que l'anterior. Quan el
sistema ens pregunta si
volem reobrir la fitxa i
responem afirmativament,
tornarem a la pantalla
d'alta amb totes les
dades carregades. En
aquest cas es donarà
d'alta un nou codi de fitxa
i
es
guardarà
la
referència de la fitxa
pare.
vegem-ho
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Si la Reclamació es fa
sobre una fitxa tancada,
el sistema donarà l'opció
de crear-ne una nova
amb les mateixes dades
que l'anterior. Quan el
sistema ens pregunta si
volem reobrir la fitxa i
responem afirmativament,
tornarem a la pantalla
d'alta amb totes les
dades carregades. En
aquest cas es donarà
d'alta un nou codi de fitxa
i
es
guardarà
la
referència de la fitxa
pare.
vegem-ho
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Si la Reclamació es fa
sobre una fitxa tancada,
el sistema donarà l'opció
de crear-ne una nova
amb les mateixes dades
que l'anterior. Quan el
sistema ens pregunta si
volem reobrir la fitxa i
responem afirmativament,
tornarem a la pantalla
d'alta amb totes les
dades carregades. En
aquest cas es donarà
d'alta un nou codi de fitxa
i
es
guardarà
la
referència de la fitxa
pare.
vegem-ho
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Si la Reclamació es fa
sobre una fitxa tancada,
el sistema donarà l'opció
de crear-ne una nova
amb les mateixes dades
que l'anterior. Quan el
sistema ens pregunta si
volem reobrir la fitxa i
responem afirmativament,
tornarem a la pantalla
d'alta amb totes les
dades carregades. En
aquest cas es donarà
d'alta un nou codi de fitxa
i
es
guardarà
la
referència de la fitxa
pare.
vegem-ho
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4.3.2. Anul·lar

4.3.2 Anul·lar
La opció Anul·lar ens permet introduir una
petició d'anul·lació de la fitxa que arribarà a
l'operador encarregat de la gestió. Si som el
perfil encarregat de tractar aquesta incidència
tindrem la potestat d'anul·lar la fitxa en resposta
a aquesta petició, que quedarà gravada a la part
d'alarmes com les reclamacions.
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4.3.2. Anul·lar

4.3.2 Anul·lar
La opció Anul·lar ens permet introduir una
petició d'anul·lació de la fitxa que arribarà a
l'operador encarregat de la gestió. Si som el
perfil encarregat de tractar aquesta incidència
tindrem la potestat d'anul·lar la fitxa en resposta
a aquesta petició, que quedarà gravada a la part
d'alarmes com les reclamacions.
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4.3.2. Anul·lar
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4.3.3. Dades del ciutadà

4.3.3 Dades del ciutadà
Aquesta opció ens obre una finestra on podrem veure totes les dades del
ciutadà o agrupació que ha informat d'aquesta incidència, així com una
llista de totes les incidències que s'han introduït al sistema per part seva.
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4.3.4 Modificar
dades fitxa
En
funció
de
les
autoritzacions
definides
aquesta opció ens permetrà
dues coses: per una banda
modificar la temàtica de la
fitxa (tornant a fer la cerca
per l'arbre temàtic) i per altra
banda, corregir les dades
pròpies
de
la
fitxa:
Modificar
Atributs
/
Canviar o Afegir Ubicació /
Afegir Ciutadà / Modificar
dades de resposta (no el
tipus de canal de resposta).
Per guardar els canvis
realitzats s'ha de clicar el
botó Guardar.
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5. Tasques pendents

5. Apartat de Tasques Pendents
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5. Les meves tasques

Pendent de validació

Procés
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5. Les meves tasques

Pendent de validació

Procés
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5. Les meves tasques

Pendent de validació

Procés
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5. Les meves tasques

Pendent de validació
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Coneixerem ara l'apartat de “Meves tasques”
que conté les pestanyes de Pendent de Validar
i de Les meves tasques. A la primera pestanya
(Pendents de Validar) trobarem una llista de
fitxes que el sistema ha derivat cap al nostre
perfil com a responsables de la seva resolució.
A la segona pestanya (Les meves tasques)
trobarem les fitxes ja validades que estem
gestionant. Des d'aquesta pantalla podrem
gestionar tota la nostra feina: des de fer la
validació de les nostres fitxes fins avançar els
processos que solucionin les incidències.

5.1. Pendent de validar

5.1 Fitxes Pendents de Validació
Validar és donar per correcte la derivació que el
sistema ha fet de la incidència. En aquesta pantalla
podem veure les fitxes que han derivat cap al nostre
perfil però que encara no hem validat. Si accedim a
les fitxes a partir del link vermell podrem accedir al
seu detall, de la mateixa manera , si passem el
cursor per sobre del codi podem veure un resum del
comentari de la fitxa.
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5.1 Fitxes Pendents de Validació
Validar és donar per correcte la derivació que el
sistema ha fet de la incidència. En aquesta pantalla
podem veure les fitxes que han derivat cap al nostre
perfil però que encara no hem validat. Si accedim a
les fitxes a partir del link vermell podrem accedir al
seu detall, de la mateixa manera , si passem el
cursor per sobre del codi podem veure un resum del
comentari de la fitxa.
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5.1. Pendent de validar

5.1 Fitxes Pendents de Validació
Validar és donar per correcte la derivació que el
sistema ha fet de la incidència. En aquesta pantalla
podem veure les fitxes que han derivat cap al nostre
perfil però que encara no hem validat. Si accedim a
les fitxes a partir del link vermell podrem accedir al
seu detall, de la mateixa manera , si passem el
cursor per sobre del codi podem veure un resum del
comentari de la fitxa.
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5.1. Pendent de validar
5.1 Fitxes Pendents de Validació
El codi de fitxa en color verd significa que algú ja ha
obert la fitxa algun cop (apareixerà el seu codi d'usuari a
l'esquerra). Les fitxes que hagin superat el seu Acord de
nivell de servei apareixen amb la data en vermell i
s'hauran de prioritzar. També podem trobar diferents
icones, com les corresponents a Gabinet d'Alcaldia
(fitxes que s'han donat d'alta per aquest operador),
Alarmes (fitxes que tenen alguna reclamació ciutadana) o
Urgent (fitxes que s'han de prioritzar).
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5.1. Pendent de validar
5.1 Fitxes Pendents de Validació
El codi de fitxa en color verd significa que algú ja ha
obert la fitxa algun cop (apareixerà el seu codi d'usuari a
l'esquerra). Les fitxes que hagin superat el seu Acord de
nivell de servei apareixen amb la data en vermell i
s'hauran de prioritzar. També podem trobar diferents
icones, com les corresponents a Gabinet d'Alcaldia
(fitxes que s'han donat d'alta per aquest operador),
Alarmes (fitxes que tenen alguna reclamació ciutadana) o
Urgent (fitxes que s'han de prioritzar).

126

5.1. Pendent de validar
5.1 Fitxes Pendents de Validació
El codi de fitxa en color verd significa que algú ja ha
obert la fitxa algun cop (apareixerà el seu codi d'usuari a
l'esquerra). Les fitxes que hagin superat el seu Acord de
nivell de servei apareixen amb la data en vermell i
s'hauran de prioritzar. També podem trobar diferents
icones, com les corresponents a Gabinet d'Alcaldia
(fitxes que s'han donat d'alta per aquest operador),
Alarmes (fitxes que tenen alguna reclamació ciutadana) o
Urgent (fitxes que s'han de prioritzar).
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5.1. Pendent de validar
5.1 Fitxes Pendents de Validació
El codi de fitxa en color verd significa que algú ja ha
obert la fitxa algun cop (apareixerà el seu codi d'usuari a
l'esquerra). Les fitxes que hagin superat el seu Acord de
nivell de servei apareixen amb la data en vermell i
s'hauran de prioritzar. També podem trobar diferents
icones, com les corresponents a Gabinet d'Alcaldia
(fitxes que s'han donat d'alta per aquest operador),
Alarmes (fitxes que tenen alguna reclamació ciutadana) o
Urgent (fitxes que s'han de prioritzar).

128

5.1. Pendent de validar
5.1 Fitxes Pendents de Validació
El codi de fitxa en color verd significa que algú ja ha
obert la fitxa algun cop (apareixerà el seu codi d'usuari a
l'esquerra). Les fitxes que hagin superat el seu Acord de
nivell de servei apareixen amb la data en vermell i
s'hauran de prioritzar. També podem trobar diferents
icones, com les corresponents a Gabinet d'Alcaldia
(fitxes que s'han donat d'alta per aquest operador),
Alarmes (fitxes que tenen alguna reclamació ciutadana) o
Urgent (fitxes que s'han de prioritzar).
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5.1. Pendent de validar
5.1 Fitxes Pendents de Validació
El codi de fitxa en color verd significa que algú ja ha
obert la fitxa algun cop (apareixerà el seu codi d'usuari a
l'esquerra). Les fitxes que hagin superat el seu Acord de
nivell de servei apareixen amb la data en vermell i
s'hauran de prioritzar. També podem trobar diferents
icones, com les corresponents a Gabinet d'Alcaldia
(fitxes que s'han donat d'alta per aquest operador),
Alarmes (fitxes que tenen alguna reclamació ciutadana) o
Urgent (fitxes que s'han de prioritzar).
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5.1. Pendent de validar

Per tal de filtrar el llistat que ens apareix a la pantalla, podem
seleccionar per criteris entre les opcions de filtre ràpid, a la
part inferior i fer clic en Filtrar. Apareixerà una llista amb les
fitxes que compleixin aquests criteris. També es pot cercar
una única fitxa si sabem part del codi de la mateixa.
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5.1. Pendent de validar

Per tal de filtrar el llistat que ens apareix a la pantalla, podem
seleccionar per criteris entre les opcions de filtre ràpid, a la
part inferior i fer clic en Filtrar. Apareixerà una llista amb les
fitxes que compleixin aquests criteris. També es pot cercar
una única fitxa si sabem part del codi de la mateixa.
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5.1. Pendent de validar

Per tal de filtrar el llistat que ens apareix a la pantalla, podem
seleccionar per criteris entre les opcions de filtre ràpid, a la
part inferior i fer clic en Filtrar. Apareixerà una llista amb les
fitxes que compleixin aquests criteris. També es pot cercar
una única fitxa si sabem part del codi de la mateixa.
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5.2. Detall pendent de validar

5.2 Detall Fitxa Pendent de Validació
Fent clic sobre un dels links de codi de fitxa arribem a la
pantalla de detall de fitxa pendent de validació. Hi ha
quatre botons d'acció (anul·lar, validar, validar i tractar i
reassignar).
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5.2. Detall pendent de validar

5.2 Detall Fitxa Pendent de Validació
Fent clic sobre un dels links de codi de fitxa arribem a la
pantalla de detall de fitxa pendent de validació. Hi ha
quatre botons d'acció (anul·lar, validar, validar i tractar i
reassignar).
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5.2. Detall pendent de validar

5.2 Detall Fitxa Pendent de Validació
Fent clic sobre un dels links de codi de fitxa arribem a la
pantalla de detall de fitxa pendent de validació. Hi ha sis
botons d'acció (anul·lar, validar, validar i tractar, reassignar,
marcar urgent i inserir comentari).
A més a més, hi ha operadors (responsables o
coordinadors) que tenen un altre botó que és modificar fitxa)

136

5.2. Detall pendent de validar

5.2 Detall Fitxa Pendent de Validació
Fent clic sobre un dels links de codi de fitxa arribem a la
pantalla de detall de fitxa pendent de validació. Hi ha sis
botons d'acció (anul·lar, validar, validar i tractar, reassignar,
marcar urgent i inserir comentari).
A més a més, hi ha operadors (responsables o
coordinadors) que tenen un altre botó que és modificar fitxa)
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5.2. Detall pendent de validar

5.2.1 Validar
Un cop oberta la fitxa podem validar-la de dues maneres
diferents. Clicant Validar acceptem que la fitxa és de la
nostra competència i passarà a la pestanya de “Les meves
tasques”. Clicant Validar i tractar a més de fer la validació
podem continuar gestionant la fitxa fins a la seva resposta.
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5.2. Detall pendent de validar

5.2.1 Validar
Un cop oberta la fitxa podem validar-la de dues maneres
diferents. Clicant Validar acceptem que la fitxa és de la
nostra competència i passarà a la pestanya de “Les meves
tasques”. Clicant Validar i tractar a més de fer la validació
podem continuar gestionant la fitxa fins a la seva resposta.
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5.2.1 Validar
Un cop oberta la fitxa podem validar-la de dues maneres
diferents. Clicant Validar acceptem que la fitxa és de la
nostra competència i passarà a la pestanya de “Les meves
tasques”. Clicant Validar i tractar a més de fer la validació
podem continuar gestionant la fitxa fins a la seva resposta.
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5.2. Detall pendent de validar

5.2.2 Validar fitxes que tinguin processos amb
temàtica similar
El motiu que hi ha darrera d'aquesta manera de validar és
que en moltes ocasions una mateixa incidència pot ser
reportada per més d'un ciutadà a la vegada. Quan això
succeeix el sistema IRIS permet agrupar totes aquestes
incidències en un únic procés que quan es resol donarà
resposta a tots i cada un dels ciutadans que van generar les
fitxes englobades.

141

5.2. Detall pendent de validar

5.2.2 Validar fitxes que tinguin processos amb
temàtica similar
El motiu que hi ha darrera d'aquesta manera de validar és
que en moltes ocasions una mateixa incidència pot ser
reportada per més d'un ciutadà a la vegada. Quan això
succeeix el sistema IRIS permet agrupar totes aquestes
incidències en un únic procés que quan es resol donarà
resposta a tots i cada un dels ciutadans que van generar les
fitxes englobades.
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5.2.3 Reassignar
Amb aquesta opció podem reassignar aquelles fitxes que no siguin
de la nostra competència a un altre perfil i sempre haurem
d'especificar els motius d'aquesta reassignació. Ens sortirà una
finestra en la qual haurem de seleccionar el perfil al qual volem
enviar la fitxa, el motiu de la reassignació i un apartat per escriure el
comentari que quedarà gravat a la part inferior de la fitxa.
vegem-ho
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5.2.3 Reassignar
Amb aquesta opció podem reassignar aquelles fitxes que no siguin
de la nostra competència a un altre perfil i sempre haurem
d'especificar l’argumentació de la no acceptació de la fitxa. Ens
sortirà una finestra en la qual haurem de seleccionar el perfil al qual
volem enviar la fitxa, el motiu de la reassignació i un apartat per
escriure el comentari que quedarà gravat a la part inferior de la fitxa.
Si la fitxa no és acceptada s’ha d’argumentar el motiu
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5.2.4 Anul·lar
Quan per algun motiu una fitxa no compleix els requisits esperats
(per exemple per informació incompleta, llenguatge groller, …) pot
ser necessari procedir a l'anul·lació de la mateixa. Si fem clic sobre
l'enllaç Anul·lar emergirà una finestra amb motius tipificats
d'anul·lació i un camp per introduir els comentaris necessaris per
completar la informació sobre els motius que ens han portat a
anul·lar la fitxa.
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5.2.5 Marcar urgent
Quan per algun motiu volem marcar una fitxa com a urgent ho podem
fer. Un cop vista la urgència, és pot tornar a desmarcar
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5.2. Detall pendent de validar

5.2.6 Inserir comentari
Si necessitem inserir un comentari a la fitxa (ús intern) ho podem fer
sempre que ho necessitem. Aquesta opció ens permet tenir una
millor traçabilitat de les tasques que estem fent
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5.2.7 Pendent de validar
A la pantalla inicial de la pestanya de pendent
de validar hi ha dues opcions que són validar i
reassignar. Si seleccionem l'opció de validar,
estarem validant el conjunt de fitxes que hem
seleccionat, clicant a l'espai que hi ha al
costat del codi de fitxa.
El mateix podem fer si seleccionem l'opció de
reassignar. Aquestes opcions no s'han
d'utilitzar si no estem segurs del contingut de
cada fitxa. Es recomanable la validació /
reassignació de cada fitxa individualment.
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5.2.8 Comunicació intermèdia
L'opció de comunicació intermèdia apareixerà desplegada si el procés ha superat l'ANS (acord
de nivell de servei), ja que en aquest cas serà obligatori donar explicacions als sol·licitants de
perquè ha sofert un retràs important la seva petició. També es podrà accedir a aquesta pestanya
per demanar dades necessàries per resoldre la tasca actual. En aquest últim cas s'haurà de
marcar sol·licita resposta i redactar el text per demanar la informació que necessitem del
ciutadà. Posteriorment clicar enviar comunicació. El procés quedarà marcat respectivament com
“Pendent de resposta” o “Resposta del ciutadà” respectivament .
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5.2.8 Comunicació intermèdia
L'opció de comunicació intermèdia apareixerà desplegada en tots els estats de la fitxa (tant a
pendents de validar, com a les meves tasques) si el la fitxa o procés ha superat l'ANS (acord
de nivell de servei), ja que en aquest cas serà obligatori donar explicacions als sol·licitants de
perquè ha sofert un retràs important la seva petició. També es podrà accedir a aquesta pestanya
per demanar dades necessàries per resoldre la tasca actual. En aquest últim cas s'haurà de
marcar sol·licita resposta i redactar el text per demanar la informació que necessitem del
ciutadà. Posteriorment clicar enviar comunicació. El procés quedarà marcat respectivament com
“Pendent de resposta” o “Resposta del ciutadà” respectivament .
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5.3. Les meves tasques

5.3 Meves tasques
Si bé a la pestanya Pendent validar teníem fitxes, a la pestanya
Meves tasques el que tenim són processos. Cada cop que validem
una fitxa aquesta acció crea un procés que passarà a aparèixer a la
llista de les Meves tasques.
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5.3. Les meves tasques

5.3 Les meves tasques
Si bé a la pestanya Pdt. Validar teníem fitxes, a la pestanya Meves
Tasques el que tenim són processos. Cada cop que validem una
fitxa aquesta acció crea un procés que passarà a aparèixer a la llista
de les Meves Tasques.
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5.3 Les meves tasques
En primer lloc i en vermell (verd si ja l'ha vist algú) apareixerà el codi del procés.
Fent clic sobre aquest enllaç aniríem a la pantalla de Detall del procés que es
descriu a la secció 5.4. A continuació veiem la tasca en que es troba el procés, així
com la ubicació, la data d'alta, la temàtica i el perfil encarregat de resoldre la
tasca.
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5.3. Les meves tasques

5.3 Les meves tasques
En primer lloc i en vermell (verd si ja l'ha vist algú) apareixerà el codi del procés.
Fent clic sobre aquest enllaç aniríem a la pantalla de Detall del procés que es
descriu a la secció 5.4. A continuació veiem la tasca en que es troba el procés, així
com la ubicació, la data d'alta, la temàtica i el perfil encarregat de resoldre la
tasca.
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5.3 Les meves tasques
En primer lloc i en vermell (verd si ja l'ha vist algú) apareixerà el codi del procés.
Fent clic sobre aquest enllaç aniríem a la pantalla de Detall del procés que es
descriu a la secció 5.4. A continuació veiem la tasca en que es troba el procés, així
com la ubicació, la data d'alta, la temàtica i el perfil encarregat de resoldre la
tasca.
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5.3 Les meves tasques
En primer lloc i en vermell (verd si ja l'ha vist algú) apareixerà el codi del procés.
Fent clic sobre aquest enllaç aniríem a la pantalla de Detall del procés que es
descriu a la secció 5.4. A continuació veiem la tasca en que es troba el procés, així
com la ubicació, la data d'alta, la temàtica i el perfil encarregat de resoldre la
tasca.
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5.3 Les meves tasques
En primer lloc i en vermell (verd si ja l'ha vist algú) apareixerà el codi del procés.
Fent clic sobre aquest enllaç aniríem a la pantalla de Detall del procés que es
descriu a la secció 5.4. A continuació veiem la tasca en que es troba el procés, així
com la ubicació, la data d'alta, la temàtica i el perfil encarregat de resoldre la
tasca.
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5.3 Les meves tasques
Un procés pot venir marcat amb alguna de
les següents icones:












Gabinet d'Alcaldia: Fitxes introduïdes per
aquest
operador
corresponents
a
peticions efectuades a l'Alcalde.
Alarma: Conté algun avís a l'operador de
que alguna de les fitxes associades ha
rebut una reclamació o avís d'anul·lació
per part del ciutadà.
Urgent: Petició que pot comportar risc per
les persones o les coses.
Reassignat: Procés que ha arribat via una
reassignació d'un altre operador.
Pendent de resposta del ciutadà:
Procés que ha sol·licitat més informació al
ciutadà per tal de poder resoldre'l.
Resposta del ciutadà: Resposta del
ciutadà a una petició d'informació prèvia.
També tenim un filtre de processos que
ens permet localitzar amb rapidesa i
facilitat aquells que ens interessin en un
moment donat.
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5.3 Les meves tasques
Una altra de les facilitats que ofereix
aquesta pantalla és la possibilitat d'exportar
el llistat a un full de càlcul Excel. Per fer-ho
només cal fer clic sobre la icona que
trobarem a la part superior dreta.
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5.4 Detall del procés
Al pitjar sobre un codi de procés arribem a una pantalla com la que es
mostra. Tenim les dades del procés, els atributs, la ubicació, el llistat de
fitxes associades, les taules de tasca (p. ex. planificació, resolució i
resposta. Cf. secció 5.5) i els botons d'acció que descriurem a continuació.
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5.4.1 Avançar Tasca
Com hem dit anteriorment, una o varies fitxes generen un procés quan es
validen. Els processos poden tenir fins a tres tasques: planificació,
resolució i resposta.
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5.4.2. Reassignar
Transfereix el procés en el seu estat actual a un altre perfil. El procediment
per fer-ho es, com ja hem vist a la secció 5.1.2, emplenar els camps de la
finestra emergent.
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5.4.3 Anul·lar
Al igual que passa amb la fitxa l'anul·lació d'un procés implica la
cancel·lació total del mateix amb la particularitat de que totes les fitxes
associades (que poden ser més d'una) queden també anul·lades.
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5.4.4 Inserir comentari
Permet, a través d'una finestra emergent, inserir un comentari sobre l'avanç
del flux del procés.
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5.4. Detall del procés

5.4.5 Derivació Externa
Aquesta opció disponible només per alguns perfils i tipologies de fitxa, ens
permetrà enviar la fitxa fora del sistema per a que la tracti un operador
extern. Haurem d'escollir una adreça de correu electrònic i un motiu. La fitxa
quedarà tancada a tots efectes en IRIS en l'estat Tramitació Externa.
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5.5.1 Planificació
La planificació es realitza omplint els camps de la taula Dades Planificació que es veu a la
Figura emergent. En aquesta taula cal determinar la data de planificació i la persona encarregada
de la tasca. També hi ha un camp de comentaris per a introduir-hi tota informació addicional que
hi escaigui i sigui útil per fer un seguiment del que s'ha fet en el procés.
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5.5.1 Planificació
Per últim hi ha el marcador No requereix actuació, s'haurà de marcar quan no calgui fer una
actuació en particular. En aquest cas el procés passarà directament a la tasca de resposta. Un
cop emplenats tots els camps esmentats només cal fer clic al link Avançar Tasca per que el
procés evolucioni al següent estat.
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5.5.2 Resolució
Igual que a planificació ens apareix una taula que és diu “dades de la resolució. Aquí hem de
triar un dels tipus de resolució que ens ofereix el sistema. Un cop emplenats tots els camps, hem
de fer clic al botó al desplegable de TIPUS DE RESOLUCIÓ, per tal de seguir tramitant la fitxa.
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5.5.2 Resolució
Podem triar qualsevol dels tipus de RESOLUCIÓ. Si triem RESOLT, el ciutadà no podrà reclamar
la fitxa, fins que el seu ANS, hagi fihalitzat.
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5.5. Procés

5.5.3 Resposta
Per últim cal respondre al ciutadà si així ho ha demanat.
Automàticament es carregarà a la taula Resposta la plantilla
de resposta adient a les característiques seleccionades pel
ciutadà. A partir d'aquesta plantilla podrem afegir els
continguts necessaris per a completar la informació. Un cop
realitzada la resposta, tant per carta com per email, cal fer
Guardar esborrany, si no enviem la carta immediatament,
per tal de que IRIS guardi la resposta.
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5.5. Procés
5.5.3 Resposta
Tant si el ciutadà a escollit e-mail o carta com a canal de resposta, la finestra RESPOSTA A
L'USUARI, en mostra una resposta tipus, amb unes icones a la part dreta. La primera icona
ens mostra les dades del ciutadà que ha fet la petició. Si cliquem la icona amb un paper blanc
amb tres creuetes s'obrirà el mestre de respostes, i si cliquem la lupa, obrirà el document per
tal de poder escriure més còmodament. Si la resposta es per carta, hi haurà una altre icona , un
paper en blanc que ens mostrarà una pantalla emergent amb el contingut de la carta i les
dades del ciutadà per tal de poder enviar-la (si és carta podem afegir el membret de
l'Ajuntament clicant la lletra M).
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5.5.3 Resposta
Si el ciutadà ha escollit e-mail com a canal de resposta, podrem si és necessari amb el botó
“afegir un fitxer al correu enviat”, inserir un arxiu que s'enviarà adjunt amb el correu de
resposta del ciutadà.
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5.5.3 Resposta
El corrector del Word ens pot ajudar a redactar correctament aquestes respostes. Quan
acabem de revisar el document, hem de tornar a IRIS i acceptar o descartar la correccció que
haguem fet

182

5.5. Procés

5.5.3 Resposta
El corrector del Word ens pot ajudar a redactar correctament aquestes respostes. Quan
acabem de revisar el document, hem de tornar a IRIS i acceptar o descartar la correccció que
haguem fet

183

5.5. Procés

5.5.3 Resposta
El corrector del Word ens pot ajudar a redactar correctament aquestes respostes. Quan
acabem de revisar el document, hem de tornar a IRIS i acceptar o descartar la correccció que
haguem fet

184

5.5. Procés

5.5.3 Resposta
El corrector del Word ens pot ajudar a redactar correctament aquestes respostes. Quan
acabem de revisar el document, hem de tornar a IRIS i acceptar o descartar la correccció que
haguem fet

185

5.5. Procés

186

6. Processos

6. Apartat Processos
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6. Processos

A la pestanya de processos podrem
cercar, llistar i consultar les dades dels
diferents
processos
inclosos
al
sistema.
Un procés és el conjunt d'accions que
han de fer els operadors per tancar
una fitxa.
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6.1. Filtres de Procés

6.1 Filtre de procés
A la primera pantalla que ens trobarem el filtre de cerca permet
discriminar per tipología de procés, per codi, per detall, per data,
per districte i per estat del procés. Com amb tots els filtres de
l'aplicació hem d'informar com a mínim un camp i, com més camps
informem, més selectiu serà el resultat de la cerca.
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6.2 Llistat de procés
El resultat de la cerca ens mostra una llista amb tots els processos
que compleixen els criteris fins a un màxim de 150. Fent clic sobre
els links vermells de la part esquerra de la pantalla podrem veure
tots els detalls referents a aquell procés en qüestió .
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6.3 Detall de procés
Aquest es un exemple de
pantalla de detall del procés.
Com ja hem vist a la secció 5.4,
podem veure la informació de les
dades del procés (i.e. tipologia,
codi, temàtica, data d'entrada,
estat i comentaris), el llistat de
fitxes associades a aquest
procés
amb
els
links
corresponents a les pantalles de
detalls de fitxa, els atributs, la
ubicació, la tasca actual i
històric de tasques realitzades
sobre aquest procés.
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7. Apartat d'informes
Aquesta es la pantalla on podrem
descarregar
la
informació
més
rellevant de l'aplicació IRIS. En funció
del tipus de permisos, tindrem accés a
diferents informes. Les dades es
mostraran en format Excel, TXT o
llistat per imprimir. Cada informe té
una pantalla de filtres associats per
seleccionar la data d'entrada, el
districte, el tema, etc. A continuació
passem a explicar cadascun dels
informes per àrees.
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7.1 Operatius
A Operatius podrem trobar una sèrie
d'informes per tenir un control a nivell
operatiu de les incidències que entren
al sistema i els processos que hi ha en
curs en aquest moment.
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7.1.1 Fitxes entrades en un
període
Les Fitxes entrades en un període són informes
que ens retornen la informació bàsica (tipologia,
data, temàtica, operador, estat i ubicació) de les
fitxes que han entrat en un període determinat sigui
quin sigui el seu estat.
1. Detall de la setmana en curs. Mostra les fitxes
que han entrat durant la setmana en curs, sigui quin
sigui el seu estat.
2. Detall històric. El mateix que l'anterior però
podem seleccionar una data d'inici i una de final.
Les dades s'actualitzen diàriament i en l'informe no
inclouen el dia actual.
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7.1.2 Fitxes tancades en un
període
Les Fitxes tancades en un període són informes
que ens retornen la informació bàsica (tipologia,
data, temàtica, operador, estat i ubicació) de les
fitxes que han entrat en un període determinat i que
ja estan tancades.
1. Detall de la setmana en curs. Mostra les fitxes
que han estat tancades durant la setmana en curs.
2. Detall històric. El mateix que l'anterior però
podem seleccionar una data d'inici i una de final.
Les dades s'actualitzen diàriament i en l'informe no
inclouen el dia actual.
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7.1.3 Càrrega de treball
Càrrega de treball són informes que ens retornen la
informació de les fitxes que estan en procés durant
el moment de fer la consulta.
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7.1.3 Càrrega de treball
1.Què? Qui? Com? Mostra el detall de totes
les fitxes entrades en un interval de temps.
El detall es pot dividir en tres apartats:
• El Què (tipologia, tema, ubicació, detall
de la incidència…).
• El Qui (Dades del ciutadà o agrupació
implicats).
• El Com (Dades del procés associat a la
fitxa). La pestanya del Què estarà sempre
seleccionada,
encara
que
podem
seleccionar opcionalment la del Qui i la
del Com.
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7.1 Gestió
Els informes de gestió ens permeten
tenir una visió global de les fitxes
entrades a l'aplicació IRIS per analitzar
les principals causes d'aquestes, els
canals que les originen, temps de
resolució, etc. Les dades dels informes
de gestió s'actualitzen diàriament i no
inclouen el dia actual.
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7.2.1 Ciutadans i Agrupacions
Són informes que ens retornen la
informació de les fitxes de participació o
bé ciutadana, o bé d’associacions.
1. Participació ciutadana. Ens mostra
fitxes presentades per ciutadans i
actualitzat diàriament, i un agrupat de
ciutadans més participatius
2. Participació
d’associacions.
Ens
mostra les fitxes presentades per
associacions i un agrupat d’informes de
participació
d’associacions,
tots
actualitzats diàriament.
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7.3 Crear Informe
Per la majoria d'informes d'IRIS, un
cop seleccionat el que volem, ens
apareix una pantalla de filtre com la
següent, on podem acotar la
informació que volem extreure.
Els filtres més habituals són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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la data d'alta,
data de tancament
la temàtica,
el perfil responsable de la resolució,
les dades d'ubicació i
les agrupacions temàtiques (són
agrupacions de diverses temàtiques
per facilitar estudis o recerques).

7. Informes

Un cop omplerta la pantalla de filtres,
cal clicar Crear informe, s'ens
presentarà una finestra emergent on
es demana si el volem obrir (opció
recomenada) o el volem guardar.
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Un cop omplerta la pantalla de filtres,
cal clicar Crear informe, s'ens
presentarà una finestra emergent on
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recomenada) o el volem guardar.
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El resultat de l'informe pot ser un llistat
en Excel com el que es mostra a
continuació.

221

7. Informes

O un llistat per imprimir com aquest
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8. Documentació

8. Apartat Documentació
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8. Documentació

Apartat documentació
Des d'aquesta pantalla podreu
descarregar diferents manuals
referents a l'aplicació IRIS.
vegem-ho
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9. Funcionalitats més rellevants
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10. Sistemes de qualitat

10. Sistemes de qualitat
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ANNEXAR FITXERS

Es poden annexar fitxers en l’alta de fitxa. Només
cal anar a INSERIR FITXER i seleccionar un dels
nostres fitxers locals a partir de la finestra
emergent que s’obrirà. Aquesta opció d’annexar la
tindrem disponible durant tot el procés de vida
d’una fitxa Iris

També podrem desar un comentari o
observació al respecte. Un cop triat el
document, hem de clicar ALTA FITXER, i el
sistema annexarà el document sol.licitat.

Aquests documents han de ser inferiors a
600 kb. Un cop inserits, Iris ens mostra
l’espai ocupat i l’espai lliure que ens queda.
Un cop feta l’alta podrem esborrar aquest
document si ho creiem necessari

ALTA I DUPLICAR FITXA
Quan fem una ALTA, podem demanar ALTA I DUPLICAR FITXA, de manera que Iris mantindrà totes les dades de la fitxa,
menys el ciutadà, d’aquesta manera si tenim una mateixa petició i diferents ciutadans que la sol·liciten només haurem
d’emplenar el camp de DADES DEL CIUTADÀ

CORRECTOR CATALÀ / CASTELLÀ
1r CLICAR CORREGIR WORD

2n s’0bre el WORD i ens ofereix la possibilitat de
corregir el text

3r fer revisió. Quan acabem de revisar el
document , NO HEM DE TANCAR EL WORD.
HEM D’ANAR DIRECTAMENT A LA FITXA IRIS
QUE TENÍEM OBERTA, per tal de carregar les
correccions a Iris

4t finalment, clicar ACCEPTAR
La carta corregida, s’incorpora a IRIS *

* Si no envieu immediatament la resposta, heu de fer GUARDAR ESBORRANY

COMUNICACIÓ AMB EL CIUTADÀ : 1 COMUNICACIÓ INTERMÈDIA EMAIL
En cas de que no puguem acomplir els
terminis de resposta, podem donar al
ciutadà una RESPOSTA INTERMÈDIA, si així
ho creiem convenient. En un procés en fase
de RESPOSTA, hem de cercar la pestanya de
COMUNICACIÓ AMB EL CIUTADÀ. Aquí hem
d’escriure el text que creiem adient i clicar
ENVIAR COMUNICACIÓ

Aquesta comunicació
apareixerà al la fitxa com
una observació:

COMUNICACIÓ AMB EL CIUTADÀ : 2 SOL·LICITAR RESPOSTA
Tant a PENDENTS DE VALIDAR, com a LES
MEVES TASQUES, podem sol.·licitar al
ciutadà les dades que ens manquin per a
poder solucionar el problema plantejat.
Sempre hem de marcar l’opció “Sol·licita
resposta” i el ciutadà rebrà un email
demanant les dades que necessitem. El
procés quedarà marcat respectivament com
“Pendent de resposta” o “Resposta del
ciutadà” respectivament.

Al llistat de fitxes, tant a PENDENTS DE
VALIDAR, com a LES MEVES TASQUES,
apareixeran una icona que mostraran
que hem enviat un email al ciutadà o
que ens ha contestat

ENVIAMENT PER EMAIL DE LES FITXES PENDENTS A OPERADORS NO HABITUALS
IRIS disposa d’una eina que permet que el sistema enviï un e-mail a un operador en concret, un cop per
setmana, si té fitxes pendents al seu perfil de treball .
D’aquesta manera es facilita als operadors que tenen habitualment poques fitxes al seu perfil la possibilitat de
rebre un email comunicant-li que té fitxes pendents

Un cop per setmana, i només si té fitxes pendents,
rebrà l’email, amb el llistat de fitxes i un enllaç per
anar a obrir l’IRIS si desitja tramitar la fitxa

MULTIDERIVACIÓ D’UNA FITXA
L’opció de MULTIDERIVACIÓ permet derivar una fitxa de forma automàtica a un perfil determinat a l’avançar la
fase del procés. Per exemple una fitxa, en el moment de clicar resoldre es derivarà automàticament a un perfil
determinat encarregat de fer la proposta.
Aquesta possibilitat només és pot aplicar a fitxes que es gestionin dins d’un mateix àmbit, un possible exemple
seria el següent:

Pendent de validar

Coordinador

Planificació

Responsable de línia

Resolució

Operador de línia 1

Resposta

Operador línia 2 (encarregat respostes)

EXEMPLE MULTIDERIVACIÓ: FITXES AMB TEMÀTICA CANVI DE LLOC CONTENIDOR
Les fitxes amb aquesta temàtica tenen activada la multiderivació. Això vol dir que aquestes fitxes es deriven
automàticament a un perfil determinat en funció de l’estat de la fitxa.

Pendent de
validar

DTE (O) MANTENIMENT

Al camp Planificació,
Manteniment escriu la
decisió/postura del
districte

Planificació

DTE (O) MANTENIMENT

Al camp Resolució,
Neteja escriu si està
conforme/disconforme
amb la decisió de
districte

Resolució

AMA (O) NETEJA

Manteniment elabora la
resposta al ciutadà o
segueix el procediment
intern de Districte.

Resposta

Validar

Avançar
Tasca

Resolt
DTE (O) MANTENIMENT

VALIDAR I VINCULAR A PROCESSOS ACTIUS: DES DE PENDENTS DE VALIDAR
Des d’aquesta pantalla d’Iris, podem VALIDAR una
fitxa (sense obrir-la).
Si prenem aquesta opció IRIS ens avisa de si volem
que la VALIDI sense cercar possibles processos als
que puguem vincular la fitxa, o VALIDAR fent una
cerca dels possibles processos als que la puguem
vincular

SI
cercar possibles processos a
vincular
NO
validar sense cercar cap procés
CANCEL·LAR
no fer res

Si troba una fitxa amb un procés similar, ens
deixa la fitxa en color BLAU, així podem
identificar ràpidament aquelles fitxes amb
possibles processos ja oberts

VALIDAR I VINCULAR A PROCESSOS ACTIUS: DES DEL DETALL DE LA FITXA

Quan tenim una fitxa per VALIDAR, IRIS ens
ofereix la possibilitat de donar d’alta aquest
nou procès en un procès ja existent
Validar contra un procés existent ajuda a
economitzar esforços. El sistema ens oferirà
com a possibles processos existents aquells
que tinguin mateixa temàtica, estiguin en un
radi pròxim i s’hagin donat d’alta fa no molt.

Si cliquem la LUPA ens mostrarà:
1.- processos similars a nivell
d’element, espai i temps
2.- processos similars a nivell
d’element i mateix ciutadà.
Podem clicar a sobre i afegir-los a
la llista que ens mostra per defecte.

VINCULACIÓ FITXA AMB INSTÀNCIA ENTRADA AL REGISTRE COM A QUEIXA

Registre Municipal
Podem introduir a Iris una instància
municipal. Per tal de poder bolcar la
informació de la instància, hem de posar el
seu número.

Si no disposem del número de Registre, podem cercar
aquestes dades clicant sobre CODI REGISTRE. Aquí ens
obrirà un calendari on podrem indicar les dates que
necessitem consultar, i així obtenir la informació desitjada

Un cop obtinguda la informació, IRIS bolcarà
al sistema la informació introduïda al
mecanitzar la instància

VISUALITZACIÓ DE LES FITXES EN UN MAPA DEL TERRITORI
IRIS disposa d’una eina de consulta de les fitxes
entrades (també a PENDENTS DE VALIDAR i MEVES
TASQUES), que ens les mostra sobre un mapa del
territori. Al fer una consulta de fitxes, un cop
obtingut el llistat. Si cliquem sobre l’escut de
l’Ajuntament, ens obrirà un mapa territorial de la
ciutat amb totes les fitxes entrades, si cliquem
sobre incidència ens obrirà la fitxa IRIS
corresponent

També podem millorar la consulta si introduïm una
adreça en concret. Iris ens mostrarà tots les fitxes
d’aquesta adreça

ANUL·LACIÓ PER CADUCITAT O VALIDACIÓ PER ERROR
Quan cliqueu ANUL·LAR en una fitxa, tant si és
troba a PENDENTS DE VALIDAR, com a LES
MEVES TASQUES, s’obre la finestra d'
ANUL·LACIONS
Quan seleccionem aquest motiu IRIS anul·la la fitxa mostrada i en crea una que deriva al mateix perfil que està
anul·lant la fitxa (1). La fitxa anul·lada queda com a fitxa PARE (2), i a més a més envia al ciutàdà un email indicant
que s’ha reobert la seva petició amb un nou codi (3)

3
1

2
Un cop fet això, ja podem reassignar la fitxa a qui
correspongui

RESPOSTA CARTA PER SICON (SISTEMA CENTRALITZAT DE CARTERIA)
Al respondre una carta, us
pareixerà el següent
desplegable, on podeu triar la
vostre plantilla de resposta (si
teniu logo)
Si voleu veure la carta ampliada, i modificar
el seu contingut, heu de clicar la LUPA

Si voleu veure la carta, com quedarà quant
s’imprimeixi, heu de clicar el símbol del PDF

Un cop feta la revisió, feu GUARDAR ESBORRANY, i
cliqueu RESPONDRE, us sortirà el següent quadre de
diàleg. Quant cliqueu d’acord, el sistema enviarà la
carta pel servei centralitzat de carteria i tancarà la fitxa

Alguns operadors autoritzats tindran
l’opció de NO ENVIAR resposta, per la
carteria centralitzada (cas d’una carta
certificada). Hauran de marcar el
camp de NO ENVIAR.

Un cop marcat, el sistema li demanarà que imprimeixi la fitxa
abans de tancar-la per a poder fer l’enviament manual

RESOLUCIÓ DE FITXES QUE NO SON DEL PROPI PERFIL
Al prémer RESOLT el sistema comprova que la
temàtica de la fitxa que vols resoldre sigui una
temàtica del teu departament o àmbit (sector,
districte o empresa), si no ho és,
automàticament, el sistema et mostra el ventall
de temàtiques del teu departament o àmbit, per
a que triïs la que més s’adequa a la teva fitxa, i a
la demanda del ciutadà.

Un cop has triat la temàtica, la fitxa queda en
PENDENT DE RESPOSTA, per a que la gestionis
amb normalitat. Si no canvies la temàtica, no la
podràs gestionar

Si és una temàtica de DISTRICTE, sempre ha de tenir ple el camp UBICACIÓ, i ha de ser una
UBICACIÓ del Districte

NOVA ICONA FITXES RECLAMADES PER UN CIUTADÀ

1.- Hem fet una millora per tal de que a la pestanya de fitxes pendents de validar i de les meves tasques, quant la fitxa hagi
estat reclamada per un ciutadà, la icona que mostri sigui diferent a la que hi ha ara, que és la mateixa per a tot tipus de
reclamació, o alarma de la fitxa. S’ha afegit una nova icona per representar les reclamacions ciutadanes, i un nou filtre per fer
la cerca:

El filtre d’alarmes tal i com funcionava fins ara s’ha desglossat:
•Per una banda, es podrà cercar per reclamacions del ciutadà amb el nou filtre Reclamació ciutadà.
•Per altra banda, es podrà cercar per la resta d’alarmes (reclamacions internes, peticions d’anul·lació) amb el filtre
d’Alarmes.
•Per fer una cerca que ho inclogui tot, caldrà marcar els dos checks (Reclamació ciutadà i Alarmes).

NOVA ICONA I AVÍS RESPOSTA INTERMÈDIA

Quant fem una COMUNICACIÓ INTERMÈDIA que IRIS avisi a l’operador de que la fitxa a la que s’ha fet una resposta
intermèdia (tant si està a pendents de validar, com a les meves tasques) i ja han passat 7 dies de l’avís.
S’ha afegit una nova icona per representar les fitxes que han esgotat el termini de resposta del ciutadà (els 7 dies) i un nou
filtre per fer la cerca:

Pel que fa als filtres que s’apliquen:
•El filtre Termini resposta esgotat mostrarà aquelles fitxes o processos que estan pendents de resposta del ciutadà, i que porten més de 7
dies (paràmetre administrable) sense resposta.
•El filtre Pendent de resposta ciutadà mostrarà totes aquelles fitxes o processos que estan pendents de resposta del ciutadà, incloses les
anteriors.

RECORDATORI ALTRES FUNCIONALITATS
El ciutadà ens pot annexar arxius a la resposta intermèdia
No es poden anul•lar fitxes per duplicitat si no són del mateix ciutadà (mateix NIF)
No és pot validar fitxes contra processos similars que no siguin del teu àmbit de treball
Quant una fitxa te més de 10 dies sense validar en el teu àmbit, no es pot canviar la temàtica si el destí es fora del
mateix. IRIS et mostra l’arbre filtrat per les teves temàtiques per poder fer el canvi. Si vols canviar a una temàtica
que no sigui del teu àmbit, primer l’has d’anul·lar per caducitat, i un cop a pendents de validar, fer el canvi de
temàtica
Quan una fitxa te més de 90 dies d'antiguitat o te més de xxxx-5 fitxes pare quan es clica enviar (resposta) es
grava un esborrany, i només et deixa reassignar al coordinador per respondre. A l’usuari li surt un missatge que
l’informa.
Quan una fitxa té més de xxxx-5 fitxes pare, si es vol reassignar fora de l’àmbit, només es pot reassignar als perfils
del seu propi àmbit, al seu coordinador, o al DAIR-R. El coordinador conserva tots els seus drets de reassignació
Quant es reclama una fitxa per caducitat o validació per error, la nova fitxa que genera aquesta reclamació (la
fitxa fill), automàticament carrega com CANAL D’ENTRADA, SUPORT, i TIPUS DE SOL.LICIANT el concepte
RECLAMACIÓ INTERNA. Aquests camps no és poden modificar

10.1. Introducció a la qualitat
Concepte universal de “qualitat”
“La qualitat és el grau amb el que un producte o servei compleix els
requisits especificats i satisfà les expectatives del client o usuari”.

Expectatives: conjunt de necessitats, desitjos, valors,.... que el ciutadà
espera rebre o percebre a canvi d’un preu raonable, i que, segons la
seva adequació, jutja per decidir entre les diverses opcions al seu abast.
Requisits: normes, especificacions o criteris, que, relacionats
directament amb expectatives raonables, han estat tàcita o explícitament
determinades / acordades entre ciutadà i proveïdor. Exemple: carta de
serveis.
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10.1. Introducció a la qualitat
Bases d’un sistema de gestió de la qualitat
• Un sistema de gestió estableix les bases per homogeneïtzar els
circuits interns –tècnics i administratius-, formalitzar les
responsabilitats, i els compromisos de qualitat dels serveis.
• Cada organització ha de dissenyar el seu vestit “a mida” i establir
un programa de millora continua amb la finalitat d’optimitzar els
processos i recursos.
• L’objectiu final és augmentar la confiança i satisfer les expectatives
dels ciutadans.
• ISO 9001 proporciona la sistemàtica i les eines per aconseguir-ho.

“Compromís de tota l’organització”
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10.1. Introducció a la qualitat
Organització Internacional per a la Estandarització: ISO

• ISO: Internacional Organization for Standarization.
• L’acrònim coincideix amb la paraula grega ‘ISO’ = ‘Igual’.
• És un organisme no gubernamental encarregat de promoure el
desenvolupament de normes internacionals de fabricació, comerç i
comunicació.
• El seu objectiu: facilitar l’intercanvi de productes i serveis creant
estàndars comuns internacionals.

250

10.2. Normes de la Série ISO 9000
Principals característiques de les normes ISO 9000
• Normes internacionalment reconegudes.
• Determinen i descriuen els requisits mínims que ha de complir un
sistema de gestió de qualitat.
• Son genèriques i aplicables a qualsevol organització.
• La implantació depèn de les necessitats específiques de cada
organització.
• Sistema basat en documents i evidències.
• Cada organització defineix els documents del seu sistema,
orientats a la satisfació de les necessitats dels ciutadans i a la
millora continua.
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10.2. Normes de la Série ISO 9000
Principals característiques de les normes ISO 9000

ISO 9000:2005

FONAMENTS I VOCABULARI

ISO 9001:2008

SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT- REQUISITS

ISO 9004:2000

SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT RECOMANACIONS PER A DUR A TERME LA
MILLORA
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10.3. Esquema general ISO 9001:2008
MILLORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

CIUTADANS

RESPONSABILITAT
DE LA DIRECCIÓ

MESURAMENT,
MESURAMENT,
ANÀLISI
ANÀLISI II MILLORA
MILLORA

GESTIÓ
DELS RECURSOS

Satisfacció

CIUTADANS

Entradas

Requisits
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REALIZACIÓ
DEL SERVEI

Sortides

Servei

10.3. Esquema general ISO 9001:2008

DOCUMENTACIÓ

DIR EL QUE ES
FA
(INCLUINT ELS
REQUISITS DE LA
NORMA)



IMPLANTACIÓ

FER EL QUE ES
DIU

Elaboració de la
documentació


MILLORA
CONTINUA
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Estudiar i assimilar
els documents que
corresponguin
Treballar seguint les
directrius marcades
Generar els registres
establerts i necessaris

AUDITORIA

PODER-HO
DEMOSTRAR


Analitzar que es
treballa segons el
sistema de
qualitat definit i
si cal identificar
millores

10.4. Terminologia
ISO 9000:2005

RELATIUS
A LA
CONFORMITAT

 Conformitat/
no
conformitat.
incompliment d’un requisit.

Compliment/

 Acció correctiva. Acció presa per a eliminar la causa
d’una no conformitat detectada o una altra situació
indesitjable.
 Acció preventiva. Acció presa per a eliminar la causa
d’una no conformitat potencial o una altra situació
indesitjable potencial.
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IRIS

Qüestionari

Sortir

Tornar a l’inici
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