
MESURA DE GOVERN 
ACCIONS EN MATERIA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA PER FOMENTAR EL 
CIVISME 1 LA COL·LABORACIÓ AMB ELS SER VEIS MUNICIP ALS 

L'Ajuntament de Barcelona va endegar el Pla per a la Promoció del Civisme a inicis de l'any 
2004 arnb l'objcctiu de posar les condicions per a una millora de la convivencia a la ciutat 
basada en un canvi d'habits i en l'exercici de la responsabilitat ciutadana pel que fa al respecte 
pel seu entom i perles altres persones. 

Així, s'han posat en marxa accions dirigides a informar i sensibilitzar sobre els diversos eixos 
tematics abordats (la neteja, el soroll, els espais de convivencia, la mobilitat...) tant des de 
suports publicitaris. com poden ser les grans campanyes, com des de l'acció més directa amb 
les entitats i sobre el territori, que són els plans concrets desenvolupats a cada districte de la 
ciutat. Igualment, s'ha volgut refor9ar el control deis comportaments incívics en cadascun deis 
eixos, de manera que, progressivament, s'adopti una lógica informació-sensibilització-sanció 
pel que fa als aspcctes que volem modificar. 

En una altra dimensió, l'Ajuntament ha treballat també per posar a disposició de la ciutadania 
els elements que facilitin la seva coHaboració amb l'adrninistració per assolir la 
coresponsabilitat en la gestió de l'espai comú. 

En materia d'atenció a la ciutadania, els objectius que el govern s'ha fixat són mantenir i 
millorar contínuament el nivell de servei, tot adequant !'oferta de serveis i canals a les 
necessitats de les persones i altres agents ciutadans per, en definitiva, facilitar el seu accés i 
participació en la vida de la comunitat i en la millora del seus serveis. En aquest camp, les 
possibilitats que ofereixen les tecnologies de la infonnació han suposat una oportunitat per fer 
un gran salt qualitatiu. 

Com també passa en la resta del sectors de la gestió municipal, els serveis d'infonnació i 
atenció a la ciutadania i els sistemes informatics i de comunicacions es perfilen com 
instruments facilitadors claus pera l'execució del pla del civisme. Així, des del comenyament 
del mandat. s'han dut a terme un seguit d'accions de refor9 del pla del civisme, com ara: 

> Informació i comunicació deis continguts i accions del pla, així com la inscripció en la 
xarxa ciutadana pel civismc, a través de tots els canals del sistema municipal d'atenció al 
ciutada. 

);> Llanyament del web del civisme, amb continguts molt innovadors adre9ats a captar 
l'atenció i promoure la participació deis internautes, especialment els més joves, com ara 
els "jocs del civisme". 

> Emissió regular del Butllctí de civisme, informant de tates les accions que es van duent a 
terme. 

En aquest període, s'ha realitzat una amUisi deis canals d'atenció a la ciutadania i de les 
polítiques. processos i sistemcs d'informació, per tal d'orientar-Ios a fomentar el civisme i la 
coHaboració arnb l'acció municipal. 



Coma resultat d'aquest procés, el Govem municipal presenta la següent 
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l. Implantar el "tclefon del civisme 900 226 226", posat en marxa el passat 22 de febrer. El 
seu objectiu és fomentar la coHaboració de la ciutadania amb el funcionament de la ciutat 
i deis serveis municipals, tot eliminant les barreres d'horari i preu. Aquest servei també és 
accessible a través del web municipal permanentment mitjan<;:ant el servei "L' Ajuntament 
t'escolta". El servei ha estat nipidament reconegut i apreciat perla població i, des del seu 
llanyament, ha ates un total de 48.994 trucades (fins 31 de maig) de més de 1.600 
tematiques diferents, la qual cosa representa un augment del 51% sobre el mateix període 
de l'any passat. 

Coma complement d'aquestes accions i seguint les recomanacions del Síndic de Greuges, 
l'Ajuntament analitzara l'evolució de la demanda i el funcionament deis serveis telefónics 
d'atenció a la ciutadania per tal d'introduir la gratultat o bonificacions de preu amb 
l'objectiu de potenciar el civisme i la col·laboració ciutadana i proveir determinats serveis 
públics i també pera la realització de determinades campanyes generals o específiques. 

Així mateix, l'Ajuntament analitzara la utilització del telefon 092 i altres canals d'atenció 
a la ciutadania per tal de traspassar al telefon gratun del civismc les tematiques que li 
siguin própies; estudiara la substitució de !'actual telefon d'atenció a les persones que 
truquen des de fora de l'area metropolitana per un de cost mes reduit; i, en coHaboració 
amb altres administracions públiques de l'entorn de Catalunya, promoura amb els 
operadors i els organismes reguladors del mercat de les telecomunicacions una reducció 
de les tarifes que s'apliquen actualment als serveis telefónics d'atenció al ciutada. 

2. Implantar un nou sistema informatic pera la gestió d'incidencies, reclamacions, queixes i 
suggeriments (IRIS), que permetra gestionar de forma unificada les peticions que arriben 
a través de diferents canals, registrar-les, identificar la persona usuaria i el punt del 
territori geocodificat, emetre respostes automatiques i semiautomatiques, assignar-les 
immediatament als operadors i operadores encarregats de la seva resolució i que la 
persona pugui fer-ne un seguiment telefónico per Internet amb un codi de petició. 

Progressivament s'implantaran protocols de resposta i actuació, de manera que totes les 
peticions quedin ateses i sigui possible establir una garantía de servei amb les persones 
usuaries. D'aquesta manera, es comptara amb un formidable sistema d'informació de ciutat 
i d'orientació encara més gran deis serveis municipals cap a la ciutadania. 

L'Ajuntament, en l'ambit del Pla d'Administració Electrónica, analitzara l'extensió 
progressiva d'aquest sistema en l'ambit deis instituts i empreses municipals i en altres 
tramits i gestions, com ara la tramitació de llicencies i els expedients d'inspeccions i 
sancions. 


