PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ PER CONCURS
PUBLIC D’UN CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE
PUNT DE TROBADA.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte es la prestació del Servei de Punt de Trobada de
l'Ajuntament de Granollers.
Definició del servei:
El servei tècnic Punt de trobada (a partir d’ara STPT) és un espai neutral i transitori que
afavoreix i fa possible el manteniment de la relació entre l'infant i els seus progenitors
quan, en una situació de separació o divorci, l'exercici del dret de visita s'interromp o be
és de compliment difícil o conflictiu, amb la finalitat d'assegurar la protecció del menor.
Els STPT treballen amb personal qualificat per a la normalització dels drets de relació i
comunicació dels i les menors amb els seus progenitors i/o familiars, en situacions de
conflictivitat, sempre que sigui possible i d'acord amb l'evolució de l'infant i d'acord amb
el marc legal existent.
A Granollers aquest servei existeix des de 2004, depenent de serveis socials de
l'Ajuntament de Granollers.
El funcionament del STPT està regulat pel DECRET 357/2011, de 21 de juny, dels
serveis tècnics de punt de trobada.
Aquest decret s'emmarca en la Llei 5/2008, del 24 d'Abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, que defineix el servei i el situa com un dels serveis que
integren la Xarxa d'Atenció i Recuperació integral per a les dones en situacions de
violència masclista. Així mateix , la Llei 18/2003, de 4 de Juliol, de suport a les famílies
que estableix que les Polítiques de suport a les famílies han d'integrar la perspectiva
dels infants i han de garantir el seu interès superior i que han de ser objecte d'atenció
especial personalitzada les situacions familiars especials que poden agreujar la
vulnerabilitat dels infants;
Cal fer esment també a dues normes civils que incorporen els serveis tècnics de punt
de trobada, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència (LDOIA), que situa els punts de trobada en els drets de relació i
convivència , i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de
Catalunya que situa els punts de trobada com un dels instruments per a la supervisió
de relacions personals en situació de risc.
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2. IDENTIFICACIÓ DEL PROGRAMA
2.1. OBJECTIUS:
L’objectiu general és garantir el dret de l’infant a relacionar-se amb els seus progenitors
i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència masclista de les
persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o divorci dels
progenitors o pels supòsits d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública.
Objectius específics:
•
•
•

•
•
•
•

Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la
família extensa, oferint un espai i context adequat a aquesta finalitat.
Garantir la seguretat del menor, durant l’estada.
Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels
membres de la família i dels i les menors en cassos de situacions de risc de
violència durant el compliment del regim de visites.
Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels
progenitors i/o enfrontaments amb la família extensa per al o la menor.
Oferir als organismes derivants el coneixement sobre el desenvolupament de les
visites i la incidència d'aquestes en els i les menors.
Compliment de les mesures judicials d’estada o d’intercanvi
Fer l’entrega i el retorn dels fills entre pares que tenen problemes pel compliment
del règim de visites

2.2. CONCRECIÓ D’ACTUACIONS QUE COMPONEN EL STPT:
Les activitats que s'inclouen en la prestació del STPT son les següents.
•
•
•
•
•

Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al
pare o mare no custodi o no guardador/a
Realització de la visita entre fills i filles i pare o mare no custodi o no guardador/a
supervisada per les persones professionals del punt de trobada.
Cessió de l'espai i del material sota el control i la tutela del personal tècnic, per
poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles
Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment als familiars
implicats en el regim de visites
Facilitar la informació sobre l'existència d'instruments específics per treballar la
problemàtica familiar existents, com la mediació i altres sempre que sigui
possible.

•
•

Seguiment de l'expedient on es farà constar el compliment o incompliment i les
incidències que es puguin donar en la utilització del servei
Informar a al organisme derivant, amb periodicitat trimestral, recollint la
descripció objectiva del desenvolupament del servei, la valoració professional del
cas i, si s'escau, propostes en relació amb la continuïtat, modificació o
finalització de la utilització del servei i recomanacions per la modificació de
l'exercici del drets de relació i comunicació amb els fills i filles acordat.

2.3. PERSONES DESTINATÀRIES DEL STPT:
•

•
•

Els infants que, per resolució administrativa o judicial , hagin de supervisar el
dret de relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès
primordial, s'escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada
en un espai neutral amb intervenció de personal professional.
Pares i mares d'aquests infants.
Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació.

2.4. EN RELACIÓ A L’ATENCIÓ: Protocols i procediments (susceptible propostes de
millora àrea 1):
2.4.1. Servei d'estada. Són visites que es duen a terme en les instal·lacions dels
STPT , sense que la persona adulta pugui sortir amb el o la menor fora
d'aquestes.
Poden ser de dos tipus:
•

Visites tutelades: Requereixen la presencia constant d'una persona
professional dins la sala, en la mesura que es tracta de situacions d'alt
risc per als i les menors i son de caràcter excepcional. Poden tenir una
durada màxima d'una hora.

•

Visites supervisades. L'observació, per part del o la professional, es pot
dur a terme dins o fora de la sala. Es tracta de situacions de menys risc
per als i les menors que les anteriors i son les de caràcter habitual. Poden
tenir una durada màxima de dues hores.

2.4.2. Servei d'intercanvi. Faciliten la realització de l'exercici dels drets de relació
i comunicació amb els fills i filles mitjançant el lliurament i la recollida del o
la menors sota supervisió de personal tècnic. En aquest servei no hi
ha permanència en les instal·lacions, excepte el preceptiu període
d'observació inicial i final.
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2.5. ÒRGANS DERIVANTS:
Tal i com marca el decret en l'article 8.1 del Decret 357/2011, de 21 de juny, , els STPT
només atenen les peticions de derivació provinents de:
•

Dels jutjats i tribunals competents, mitjançant ofici o sentència, de mesures
cautelars o definitives, que estableixi l'exercici dels drets de relació i comunicació
amb els fills i les filles a desenvolupar en els serveis tècnics de punt de trobada.

•

Dels òrgans competents en matèria de protecció a la infància i adolescència,
mitjançant resolució administrativa d'acolliment en família extensa o aliena, o
acolliment en centres residencials, un cop considerada la proposta efectuada per
l' EAIA, que haurà d'incloure tipus de servei i temporalitat.

•

Des dels centres d'intervenció especialitzada de la Xarxa d'Atenció i
Recuperació Integral a les dones en situació de violència masclista es pot
sol·licitar l'exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles als i a
les menors sota la tutela de dones en situació de violència masclista, mitjançant
un acord entre els progenitors, i amb la prèvia avaluació de l'equip tècnic.

2.6. PERSONAL QUALIFICAT:
D'acord amb l'Article 22 del DECRET 357/2011, de 21 de juny, , el servei ha de
disposar obligatòriament d'un/a professional amb funcions de coordinació i altres
professionals amb funcions de tècnic referent.
L'equip de professionals ha de ser multidisciplinari i estarà format per psicòlegs/es
(Grau en Psicologia), educadors/es socials (Grau en Educació Social o Homologació
del Col·legi Professional) i/o treballadors/es socials (Grau en Treball Social).
El nombre mínim de professionals serà de quatre, incloent-hi la persona que realitza
tasques de coordinació, i professionals de dues disciplines diferents, i com a mínim 2
han de tenir la titulació de Grau en Psicologia.
Horari dels tècnics/ques: Amb el següent horari mínim i que es concreta de la manera
següent:

•
•
•
•

1 Persona amb categoria professional d´Educador/a Social a 33 hores setmana
amb funcions de coordinació de l'equip (10h/setmana) i amb funcions tècniques
(23 h/setmana).
1 persona amb categoria professional d'Educador/a Social a 23 hores setmana
amb funcions tècniques.
1 persona amb categoria professional de Psicòleg/a a 23 hores setmana amb
funcions tècniques.
1 persona amb categoria professional de Psicòleg/a a 5 hores setmana amb
funcions tècniques.

En cas de necessitat la substitució del personal, aquesta haurà de ser immediata sense
deixar de prestar el servei, garantint que les substitucions disposin de la titulació i
formació adequada per prestar el servei.
2.7. TASQUES I FUNCIONS PROFESSIONALS:
2.7.1. En relació a l'atenció individual i familiar (susceptible de propostes de millora
àrea 2).
Tasques i funcions dels/les tècnics/ques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisar la visita del o de la menor amb el progenitor o progenitors no custodis
i/o la família extensa.
Supervisar les entregues i recollides dels o de les menors amb el progenitor no
custodi i/o família extensa
Vetllar per la seguretat de l menor i facilitar que l'espai sigui lúdic, ric , educatiu i
positiu
Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades en l'exercici
dels drets i de comunicació amb els fills /es
Tractar de minimitzar les repercussions negatives mentre duri la situació
Informar regularment als òrgans de derivació de l''evolució del règim de visites,
incidències i/o propostes,mitjançant informes tècnics
Realització d'entrevistes, registres de les actuacions , elaboració d'informes ,
assistència a judicis,
Realització de memòries , recull de dades i avaluacions del funcionament del
servei.
Organitzar i arxivar internament la documentació que genera el servei.
Anualment o en el seu defecte a requeriment de l'Ajuntament organitzar la
derivació de documentació a l'Arxiu Municipal.
Altres funcions noves que es puguin anar incorporant
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Tasques funcions de la coordinació de l’equip (10h/setmana):
•
•
•
•
•
•
•
•

Realitza les entrevistes inicials i de seguiment a les persones adultes implicades.
Efectua entrevistes de reconducció de conflictes i de tancament.
Coordina les reunions externes amb els òrgans de derivació o altres
professionals i internes am el personal del STPT.
Assignar els casos als diferents professionals, segons les característiques
concretes de cada cas.
Revisa i tramet els informes d'inici, seguiment, tancament i incidència.
Assistència prèvia citació( als jutjats
Està en permanent contacte amb el tècnic dels serveis socials a qui informa de
qualsevol incidència del servei.
El coordinador pot assumir altres tasques derivades de la gestió empresarial que
li encarregui la seva empresa, sempre i quan sigui fora de l’horari destinat a la
coordinació i a les funcions tècniques del servei.

En cap cas es realitzaran peritatges ni intervencions especialitzades (tipus mediació,
diagnòstics, tractaments psicoterapèutics).
2.8. En relació a la supervisió tècnica i mecanismes de control.
•

La supervisió tècnica del punt de trobada de Granollers la realitza un tècnic
referent designat pels serveis socials de l'Ajuntament, que a més, assumeix la
representació del servei

•

La supervisió tècnica es realitza setmanalment i ha de centrar-se entre d'altres
aspectes en: el traspàs d’informació; la unificació de criteris tècnics bàsics pel
bon funcionament del punt de trobada; l’anàlisi i l'adaptació a les noves
situacions plantejades a cada cas; la implantació de sistemes de control de la
informació i confidencialitat de dades dels menors dels centres.

•

El tècnic referent de l'Ajuntament de Granollers supervisa tots els informes
emesos des del punt de trobada i dirigits als òrgans derivants.

•

Com a mínim anualment, el responsable de l'empresa adjudicatària es reunirà
amb el responsable del contracte i el cap de serveis socials per al seguiment de
la prestació del servei.

2.9. LLOC ON ES PRESTA EL SERVEI:
Actualment el servei es presta a
•

A les dependències de centre CAIF, c. Primer Marquès de les Franqueses, 123
de Granollers.

Així mateix, la Ajuntament de Granollers es reserva el dret de poder modificar i adaptar
aquestes ubicacions del lloc d’atenció d´acord a les necessitats del servei i sempre amb
l´objectiu de prestar una millor atenció, avisant a l’empresa adjudicatària amb un mínim
de 30 dies d’antelació.
2.10. HORARI I CALENDARI DE FUNCIONAMENT:
El servei té un horari d'atenció directa inclosos els festius si s'escau (dimecres i
divendres tardes i dissabtes i diumenges matí i tarda ) i un horari intern de treball
preferentment dilluns, dimecres i/o divendres matí.
Es servei estarà obert tots els caps de setmana. Concretament l´horari que es presta
actualment és:
Horari de gestió del servei:
◦ Dilluns, Dimecres i divendres de 10 a 13
Horari d'atenció directa:
◦ Dimecres i divendres de 17 a 21
◦ Dissabtes de 9:30 a 13:30 ; 17 a 21
◦ Diumenges de 10 a 12; 16 a 21
Independentment del calendari i d'acord amb les necessitats del servei els dies festius
el servei romandrà obert , i amb l'assistència rotativa dels professionals.
Així mateix, la Ajuntament de Granollers es reserva el dret de poder modificar i adaptar
aquests horaris d´acord a les necessitats del servei i sempre amb l´objectiu de prestar
una millor atenció i avisant amb un mínim de 30 dies d’antelació.
2.11. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
Les dades de caràcter personal dels usuaris/es del punt de trobada ha d'estar sota la
normativa vigent en matèria de protecció de dades.
2.12. QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS (susceptibles de propostes de
millora àrea 3):
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El STPT, mitjançant els seus treballadors/es, informarà en tot moment de les queixes,
reclamacions i suggeriments.
Majoritàriament les queixes es traspassen en les reunions de coordinació amb la
supervisió tècnica de l'Ajuntament.
Els usuaris/es del punt de trobada sempre tenen la possibilitat d'entrar una instància
dirigida als serveis socials de l'Ajuntament de Granollers. La instància s'ha de presentar
a la Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer Sant Josep, 7 (planta baixa)
de Granollers.
La instància arriba als serveis socials de l'Ajuntament de Granollers que ho posa en
coneixement de la persona responsable de la supervisió tència del servei. S'analitza el
motiu de la instància, si s'escau es contrasta la informació amb els professionals de
l’empresa adjudicatària i el professional de referència i finalment es realitza un retorn a
la persona que ha presentat la instància. El retorn pot ser per escrit o presencial,
mitjançant entrevista.
2.13. EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ I EXPLOTACIÓ DE DADES (susceptible
propostes de millora àrea 4).
Sistemes de recollida de les dades i d’avaluació:
•

L'avaluació es fa de forma continuada, deixant constància del seguiment i
avaluació feta per a cadascun dels infants atesos.

•

Es fa una memòria mensual quantitativa i una anual amb que recollirà indicadors
quantitatius i qualitatius del punt de trobada.

Es procedirà a la recollida de dades que es sol·licitin en els moments que es consideri
pel servei de Serveis Socials.
Es valoraran tant els indicadors quantitatius com els qualitatius, donada la complexitat
del servei, a l'hora d'avaluar.
Indicadors quantitatius mínims recollits de forma mensual al punt de trobada:
En relació a l'assistència:
•
•
•

Número de nens i nenes atesos.
Número de membres familiars atesos (pares, mares, altres)
Número total de persones ateses al servei.

•

Número d'informes emesos.

En relació a persones noves ateses:
•

Número de persones noves (nens, nenes, famílies).

En relació al tancament de casos:
•

Número de casos tancats i motiu de tancament.

En relació a les queixes i suggeriments:
•

Número de queixes presentades per escrit en relació al punt de trobada.

Indicadors qualitatius:
•
•

Grau de satisfacció de les famílies ateses.
Grau de satisfacció de la intervenció conjunta i coordinacions per part dels altres
serveis.

3. OBLIGACIONS DEL ADJUDICATARI:
Per tal de gestionar el STPT, es demana a l'empresa adjudicatària un seguiment
presencial mínim d’2 hores mensuals al servei. Aquesta presència pot ser distribuïda
lliurement per l’adjudicatari i té com a objectiu l’intercanvi d’informació empresatreballadors/es, així com la resolució/exposició que qualsevol aspecte d’interès
relacionat amb la gestió i funcionament del servei.
Aquest seguiment presencial serà complementari a la reunió de seguiment anual del
projecte, amb el cap de servei de serveis socials i la referent tècnica del projecte, amb
l’empresa, amb l’objectiu d’analitzar i valorar el funcionament general del projecte.
Aquesta trobada anual ha de ser promoguda principalment per l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària podrà delegar funcions de gestió empresarial a la coordinadora
del servei sempre hi quan aquestes es produeixin fora de l’horari establert per
desenvolupar les tasques tècniques i de coordinació.
Tasques a desenvolupar (pròpies de l’execució del projecte)
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•
•

•
•
•
•
•
•

Atenció a famílies (estades i/o intercanvis), entrevistes, signatura d’acords i
calendari, tasques d'atenció directa.
Realització d’informes socials de seguiment , de valoració ,de canvis de
situació , notificació d’incidències…Assistència a judicis quan es designi a nivell
judicial,coordinacions altres professionals, memòries, avaluacions, tasques
d'atenció indirecta.
Substitucions, cobertura de les baixes professionals,...
Prestar al servei amb professionalitat i qualitat, fer propostes de millora,....
Facturació i justificació de la depesa de la gestió del servei.
Coordinació amb els serveis socials de l'Ajuntament de Granollers.
Presentar una memòria anual qualitativa i quantitativa sobre l'activitat del servei
o altres dades requerides relacionades amb la prestació del servei.
Totes aquelles tasques descrites anteriorment en l'apartat de funcions i totes
aquelles que siguin necessàries per la correcta prestació del servei.

L'adjudicatari també resta obligat a aportar el certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals de tot el personal adscrit al contracte o compromís de lliurar-lo
abans de l'inici de l'activitat a l’Ajuntament de Granollers, així com mantenir-lo
actualitzat quan hi hagi moviments i canvis relacionats amb el personal tècnic del
STPT.
4. OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
•
•
•
•

Valoració i aprovació del disseny d’activitats presentat.
Seguiment, supervisió tècnica i coordinació del STPT.
L’Ajuntament de Granollers facilitarà l’espai de treball i infraestructura necessària
pel desenvolupament del servei.
No s’establirà cap relació laboral entre el personal que dugui a terme el treball ,
objecte del contracte i l’Ajuntament de Granollers.

5. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE i ANNEX PROPOSTES DE MILLORA
El licitador haurà de presentar com a mínim una (1) presentació general i 1 annex amb
propostes de millora tal i com es descriu tot seguit:
El projecte haurà de respondre de forma general als objectius i plantejaments que
figuren al Plec de clàusules tècniques. Aquest projecte s'avaluarà mitjançant judici de
valor. Les empreses presentaran una presentació que englobi de forma general com
desenvoluparan el servei en cas de resultar guanyadors d'acord a les següent
indicacions:

1. PRESENTACIÓ GENERAL (amb un màxim de 20 pàgines 1, incloent portada, índex i
possibles annexes).
Presentar una proposta general que identifiqui la forma de treballar de l'empresa i que
contingui com a mínim els punts següents:
•
•

Definició i descripció general de com s'interpretaria la gestió del servei per tal
valorar el coneixement del tipus de projecte i de les peculiaritats del mateix.
Descripció funcional i organitzativa general del servei per valorar la capacitat
organitzativa i tècnica per assolir els objectius del servei.
◦ Model d'organització general del temps (activitats, gestió interna,
coordinacions,etc...).
◦ Model organitzatiu general en quan a l'atenció i emissió d'informes.
◦ Model organitzatiu general en quan a la coordinació interna (entre
professionals), professionals-empresa i empresa-ajuntament.

Aquesta presentació general d´aquests aspectes no pretén ser un espai de concreció,
sinó que ha de permetre a l´empresa licitadora donar a conèixer la seva filosofia
empresarial, les seves prioritats i els seus punts forts com a organització. La concreció
dels aspectes organitzatius es podrà abordar en forma de propostes de millora d’aquest
plec tècnic sobretot pel que fa referència a la dedicació de personal per a la gestió dels
treballadors i suports al projecte que donin un plus de qualitat i proximitat de l’empresa
al servei que gestiona
2. ANNEX amb PROPOSTES DE MILLORA (amb un màxim de 20 pàgines
portada, índex i possibles annexes).

2

incloent

Les propostes de millora es presentaran annexes a la proposta d'intervenció. Aquesta
valoració es realitzarà tenint en compte les aportacions per a la millora de 4 àrees
específiques vinculades a l’objecte del contracte.
Aquestes àrees específiques s’avaluaran mitjançant judicis de valor. Les empreses
presentaran un document annex a la proposta d'intervenció on reflectiran les propostes
de millora de cadascuna de les 4 àrees específiques, en cap cas podran ser
redundants del projecte definit.

1
2

El tipus de lletra recomanat seria l' Arial 12 , format DIN A4 a doble cara.
El tipus de lletra recomanat seria l' Arial 12 , format DIN A4 a doble cara.
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Les propostes de millora per a cada àrea han d'estar clarament diferenciades o bé pel
títol o bé pel número corresponent a cada àrea (o per tots dos).
Aquestes 4 àrees de millora es descriuen tot seguit:

Núm.
Àrees sobre els quals es valoraran
propostes de millora.

Número màxim de pàgines de la
proposta

1
Propostes de millora en relació a
l’atenció: Protocols i procediments

5 pàgines

Propostes de millora en relació a
l’atenció individual i familiar

5 pàgines

Propostes de millora en la recollida i
resposta de queixes, reclamacions,
agraïments i suggeriments

4 pàgines

Propostes de millora en l'avaluació i
explotació de dades d'activitat

6 pàgines

2

3

4

Àrea de millora 1: Propostes de millora de l’atenció: protocols i procediments
Per tal de millorar la normalització dels processos de prestació del servei de punt de
trobada i minimitzar desajustaments que facilitin conflictes i confrontacions, és
important que l’empresa identifiqui els processos clau que configuren la prestació del
servei i que s'ajustin als objectius i finalitats del punt de trobada i a les directrius del
marc legal vigent. Cal que els processos clau estiguin normalitzats mitjançant protocols
i/o procediments d’atenció, en els que es farà la descripció de les principals actuacions
així com dels mecanismes de seguiment que han de permetre disposar d'informació
objectiva per valorar el grau de compliment dels objectius per a cada cas.
Per tant, l’empresa haurà de presentar:

•

La relació dels protocols que l’empresa utilitzarà en els següents àmbits:
•

Inici de l’atenció.

•

Seguiment de l’atenció.

•

Realització de tasques planificades.

•

Finalització de l’atenció.

A més de com a mínim els protocols per a les tasques següents:
•

Visita de presentació del servei i del treballador d’atenció directa.

•

Estades tutelades.

•

Estades supervisades.

•

Intercanvis.

•

Gestió/Comunicació d'incidències.

•

Emissió d'informes.

* Cada protocol tindrà una breu descripció del seu objectiu.
Àrea de millora 2: Propostes de millora en relació a l'atenció individual i familiar.
És important que les persones usuàries del punt de trobada tinguin coneixement des
d'un bon inici dels objectius del punt de trobada i que les persones ateses percebin en
tot moment que se'ls pot resoldre qualsevol dubte que puguin tenir. És important que
les empreses implantin un sistema d'acolliment i d'informació constant i coordinat entre
els diferents professionals que atenen el cas per tal de minimitzar al màxim les
confusions i possibles interpretacions errònies de la informació.
Cal garantir que hi hagi una comunicació fluïda entre la persona usuària i els
professionals del punt de trobada. Així mateix, és un símptoma de bona praxis el
garantir que els usuaris del punt de trobada disposen de tota la informació que l’afecta
en relació al servei que rep i se la fa partícip de la mateixa (característiques del servei,
canvis que es produeixin, objectius, etc...).
És important definir els sistemes de gestió de la informació i com aquesta es traspassa
i s'emmagatzema per tal de ser utilitzada per a posteriors informes a petició judicial.
L'empresa ha de presentar
•

El sistema d'acollida proposat i els criteris de selecció de la informació rellevant
sobre el punt de trobada que cal treballar amb els usuaris/es.

13

•

Els criteris que justificaran els canvis en l'assignació d'un cas a un altre
professional si s'escau.

•

•

Els criteris i mecanismes que es proposin per minimitzar l'impacte de situacions
conflictives degut a confusions, interpretacions errònies, etc. (a nivell de gestió
interna, organització, comunicació amb la persona usuària, etc.).
Les accions de comunicació previstes per garantir la informació a la persona/es
usuària/es:
Definició dels continguts a comunicar.

•

Definició dels espai i moments on cal comunicació i/o informar.

•

Definició dels formats i suports per la comunicació i/o informació.

•

Àrea de millora 3: Propostes de millora en la recollida i resposta de queixes,
reclamacions, agraïments i suggeriments.
Les empreses han de descriure els mecanismes que proposen per promoure els canals
de comunicació per fer arribar suggeriments, queixes i reclamacions. Igualment, han de
definir el sistema de registre que utilitzaran per facilitar l'anàlisi i identificar les
oportunitats de millora.
És important definir un responsable d'aquests circuits, els terminis per a donar resposta
i com s'articularan les respostes segons cada cas. És important tenir una visió global de
la opinió que tenen els usuaris de punt de trobada sobre l'atenció rebuda.
L'empresa ha de presentar
•

El sistema de gestió dels agraïments, suggeriments, queixes i reclamacions que
proposi l’empresa.

•

El sistema per informar sobre la presentació de queixes i suggeriments.

•

El sistema de notificació, registre, classificació i anàlisi de les mateixes.

•

El sistema de resposta, resolució i comunicació a l'Ajuntament.

•

Sistema que articuli l’anàlisi de les queixes i suggeriments amb actuacions de
millora contínua.

•

Accions pro-actives per potenciar el coneixement de l'opinió dels clients.

Àrea de millora 4: Propostes de millora en l'avaluació i explotació de dades d'activitat.
L'anàlisi de l'activitat del punt de trobada esdevé clau per la planificació i organització
del servei. És important que les empreses defineixin amb claredat quins indicadors cal
recollir per al seu estudi posterior.
És fonamental disposar d'unes dades mínimes d'activitat que puguin reflectir els
diferents tipus d'atencions realitzades i que permetin respondre a les exigències de les
memòries anuals que sol·licitin les diferents administracions.
Per tant l'empresa ha de presentar:
•
•
•

Llistat d'indicadors quantitatiu i qualitatius d'activitat del punt de trobada.
Proposta d’eines o propostes de funcionament que facilitin la recollida de les
dades i indicadors claus del projecte.
Proposta d’eines que facilitin la consulta i accés a les dades i indicadors del
projecte.
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