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Informe de la Diputació de Barcelona 

• L'any 2013 la Diputació de Barcelona va posar en marxa un Projecte de transformació del Catàleg de serveis, un dels seus 
principals instruments de concertació amb els governs locals de la Província, en una Carta de serveis d'acord amb la norma 
UNE 93200:2008. 

 

• En el marc del Projecte  es va implantar un sistema corporatiu per detectar de forma estable, periòdica i participativa, les 
expectatives i necessitats dels usuaris del Catàleg de serveis, a través d’una enquesta anual a secretaris municipals i 
d’enquestes periòdiques als referents tècnics de cada assistència finalitzada del Catàleg de serveis. 

 

• Aquest informe presenta els resultats de les quatre primeres preguntes incorporades a l’enquesta de satisfacció de les 
assistències finalitzades dels recursos del Catàleg de serveis 2014: 

 

– Com valoraria en una escala de 0 a 10, on 0 és la puntuació més baixa i 10 la més alta, la qualitat del servei o 
producte lliurat?* 

 

– Com valoraria en una escala de 0 a 10 l’atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona? 

 

– I com valoraria en una escala de 0 a 10 la competència professional del personal que l’ha assistit?  

 

– Com valoraria en una escala de 0 a 10 la simplicitat administrativa del procés de tramitació de la sol·licitud del recurs 
del Catàleg? 

 

* Aquesta pregunta no es formula pels recursos econòmics. 

 

 

 

 

 

Presentació 

https://prezi.com/uwxqimxulj7l/projecte-de-confeccio-i-certificacio-del-cataleg-de-serveis-2014-de-la-diputacio-de-barcelona/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Informe de la Diputació de Barcelona 

• L’univers de l’enquesta és el nombre d’actuacions realitzades per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis 
2014. Aquesta dada és difícil de precisar ja que és un valor que pot canviar quan hi ha renúncies i revocacions (que es poden 
donar en qualsevol moment) o quan la sol·licitud està pendent de valorar. És per això que per calcular el marge d’error s’ha 
considerat com a univers la darrera dada disponible (31/07/2015) corresponent al total d’actuacions estimades o pendents 
de valorar, i excloent per tant, les actuacions desestimades, les renúncies i les revocacions.  

 

• L’Informe presenta els resultats segons el nivell de desagregació orgànica: un per la Diputació de Barcelona (que inclou els 
informes de les seves àrees: Àrea de Desenvolupament Econòmic Local -ADEL-; Àrea d’Atenció a les Persones -AAP-; Àrea de 
Territori i Sostenibilitat -ATS-; Àrea de Presidència -AP-; Àrea d’Hisenda i Recursos Interns -AHRI-) i un per cadascuna de les 
àrees (que inclou els informes de les seves gerències o direccions de serveis). 

 

• El Servei de Planificació i Avaluació es compromet a confeccionar, com a mínim, un cop l’any i prèvia confecció del Catàleg de 
serveis el present Informe d’anàlisi de les valoracions atorgades pels ens locals. Aquest informe és complementari i no 
substitutiu de la anàlisi que pugui fer cada centre gestor o unitat prestadora. Un cop aprovat el Catàleg, es confeccionarà i 
difondrà una anàlisi de l’impacte de la participació dels ens locals en la millora de l’assistència i cooperació de la Diputació 
de Barcelona. 

 

• L’Informe serà accessible a l’apartat web d’Avaluació i Millora 

 

• Si teniu qualsevol dubte o suggeriment podeu contactar amb el Servei de Planificació i Avaluació al correu 
s.planif.avaluacio@diba.cat. 
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Resultats de la Diputació de Barcelona 



A data 31/07/2015 s’han enviat 5.860 
enquestes de satisfacció per  un univers 
total de 11.495 assistències del Catàleg de 
serveis 2014. El 45,8% de les enquestes 
enviades han estat respostes pels ens 
locals (23% del total d’assistències).  
En els gràfics d’aquesta pàgina es mostren 
els percentatges respecte a l’univers 
(actuacions estimades + pendents de 
valorar) i s’indica entre parèntesi el 
nombre d’enquestes respostes. Així, 
l’ADEL és l’àrea amb un percentatge més 
alt tant de resposta com d’enquestes 
enviades.  

Respostes i enviaments 

Respostes i enviaments per àrea 

Univers i marge d’error 
DIBA i àrees 

DIBA 11.495 1,7%

ADEL 3.008 2,3%

AAP 4.522 2,8%

ATS 2.699 6,0%

AP 905 5,3%

AHRI 361 28,4%



Nre. de respostes 

Nre. d’enviaments 

Una mica més de la meitat dels municipis 
han rebut entre 11 i 20 enquestes i més 
del 65% n’han contestat entre 1 i 10. Poc 
més d’una vintena de municipis n’han 
rebut més de 30 i prop d’una vintena no 
n’han contestat cap tot i haver-ne rebut 
alguna. 

0 (1) 

1-10 (67) 

11-20 (158) 

21-30 (63) 

31-40 (19) 

>40 (3) 

0 (20) 

1-10 (203) 

11-20 (72) 

21-30 (13) 

31-40 (2) 

>40 (1) 



Mitjana de les valoracions 

L’atenció personalitzada i la competència professional són els atributs més 
ben valorats pels ens locals amb un 8,7 de mitjana. 
La simplicitat administrativa és l’atribut menys ben valorat amb un 8,1 de 
mitjana. 



Mitjana de les valoracions de l’ATENCIÓ PERSONALITZADA per àrea 

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local obté la millor mitjana de 
valoracions (8,8) en l’atenció 
personalitzada rebuda, mentre l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns obté la més 
baixa (8). 



Mitjana de les valoracions de la COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per àrea 

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local i l’Àrea de Presidència obtenen la 
millor mitjana de valoracions (8,8) en la 
competència professional del personal, 
mentre l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns obté la més baixa (8,1). 



Mitjana de les valoracions de la QUALITAT DEL SERVEI* per àrea 

L’Àrea de Presidència obté la millor 
mitjana de valoracions (8,8) en la qualitat 
del servei, mentre l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns obté la més baixa (8,2). 

* Només per recursos tècnics o materials 



Mitjana de les valoracions de SIMPLICITAT ADMINISTRATIVA per àrea 

L’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns obté 
la valoració mitjana més baixa (6,8) de la 
simplicitat administrativa del procés de 
tramitació de la sol·licitud. 
Les altres àrees obtenen la mateixa 
valoració mitjana. 



Resultats de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones (AAP) 



A data 31/07/2015 s’han enviat 2.261 
enquestes de satisfacció de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones per un univers 
total de 4.522 assistències del Catàleg de 
serveis 2014.  
El 43,4% de les enquestes enviades han 
estat respostes pels ens locals (22% del 
total d’assistències).  
La Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania i la Gerència de Serveis de 
Salut Pública i Consum són les gerències 
amb un percentatge més alt tant de 
resposta com d’enquestes enviades.  

Respostes i enviaments 

Respostes i enviaments per gerència 

Univers i marge d’error 
AAP i gerències 

2.261 
50% 

1.280 
28% 981 

22% 

2261 
50% 

No enviades Enviades No respostes Respostes

18,2% 

3,6% 

34,0% 29,7% 

18,2% 

3,7% 

42,3% 
42,3% 

63,7% 

92,7% 

23,7% 27,9% 

GSBS (169) GSEDU (38) GSIC (171) GSSPC (603)

Respostes No respostes No enviades

AAP 4.522 2,8%

GSBS 930 7,0%

GSEDU 1.060 15,9%

GSIC 503 6,2%

GSSPC 2.029 3,4%



Mitjana de les valoracions 

L’atenció personalitzada i la competència professional són els atributs més 
ben valorats pels ens locals amb un 8,6 de mitjana. 
La simplicitat administrativa és l’atribut menys ben valorat amb un 8,1 de 
mitjana. 



Mitjana de les valoracions de l’ATENCIÓ PERSONALITZADA per àrea 

L’a Gerència de Serveis de Salut Pública i 
Consum obté la millor mitjana de 
valoracions (8,7) en l’atenció 
personalitzada rebuda, mentre la 
Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania obté la més baixa (8). 



Mitjana de les valoracions de la COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per àrea 

La Gerència de Serveis de Slut Pública i 
Consum obté la millor mitjana de 
valoracions (8,7) en la competència 
professional del personal, mentre la 
Gerència de Serveis d’Educació obté la 
més baixa (8,4). 



Mitjana de les valoracions de la QUALITAT DEL SERVEI* per àrea 

La Gerència de Serveis d’Educació obté la 
millor mitjana de valoracions (8,4) en la 
qualitat del servei, mentre la Gerència de 
Serveis de Benestar Social i la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania obtenen la 
més baixa (8,2). 

* Només per recursos tècnics o materials 



Mitjana de les valoracions de SIMPLICITAT ADMINISTRATIVA per àrea 

La Gerència de Serveis d’Educació obté la 
millor mitjana de valoracions (8,7) de la 
simplicitat administrativa del procés de 
tramitació de la sol·licitud, mentre la 
Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania obté la més baixa (7,7). 



Resultats de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local (ADEL) 



A data 31/07/2015 s’han enviat 2.306 
enquestes de satisfacció de l’Àrea de 
Desenvolupament Local per un univers 
total de 3.008 assistències del Catàleg de 
serveis 2014.  
Una mica més del 50% de les enquestes 
enviades han estat respostes pels ens 
locals (39% del total d’assistències).  
La Gerència de Serveis d’Esports és la 
gerència amb un percentatge més alt tant 
de resposta com d’enquestes enviades, la 
segueixen la de Comerç i la de Promoció 
Econòmica i Ocupació. La Gerència de 
Serveis de Turisme no n’ha enviat cap. 

Respostes i enviaments 

Respostes i enviaments per gerència 

Univers i marge d’error 
AAP i gerències 

702 
23% 

1.124 
38% 

1.182 
39% 

2306 
77% 

No enviades Enviades No respostes Respostes

ADEL 3.008 2,3%

GSC 504 6,0%

GSESP 1.642 2,9%

GSPEO 814 4,5%

GSTUR 48 100,0%

35,3% 
42,3% 38,0% 

38,1% 

43,2% 

27,3% 

26,6% 
14,4% 

34,8% 

100,0% 

GSC (178) GSESP (695) GSPEO (309) GSTUR (0)

Respostes No respostes No enviades



Mitjana de les valoracions 

L’atenció personalitzada i la competència professional són els atributs més 
ben valorats pels ens locals amb un 8,8 de mitjana. 
La simplicitat administrativa és l’atribut menys ben valorat amb un 8,1 de 
mitjana. 



Mitjana de les valoracions de l’ATENCIÓ PERSONALITZADA per àrea 

L’a Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació obté la millor 
mitjana de valoracions (8,9) en l’atenció 
personalitzada rebuda, mentre la 
Gerència de Serveis de Consum obté la 
més baixa (8,6). 



Mitjana de les valoracions de la COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per àrea 

La Gerència de Serveis d’Esports i 
Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació obtenen la millor 
mitjana de valoracions (8,8) en la 
competència professional del personal, 
mentre la Gerència de Serveis de Consum 
obté la més baixa (8,7). 



Mitjana de les valoracions de la QUALITAT DEL SERVEI* per àrea 

La Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació obté la millor 
mitjana de valoracions (8,6) en la qualitat 
del servei, mentre la Gerència de Serveis 
d’Esports obté la més baixa (8,3). 

* Només per recursos tècnics o materials 



Mitjana de les valoracions de SIMPLICITAT ADMINISTRATIVA per àrea 

La Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació obté la millor 
mitjana de valoracions (8,6) de la 
simplicitat administrativa del procés de 
tramitació de la sol·licitud, mentre la 
Gerència de Serveis de Consum obté la 
més baixa (7,7). 



Resultats de l’Àrea d’Hisenda i  
Recursos Interns (AHRI) 



A data 31/07/2015 s’han enviat 31 
enquestes de satisfacció de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns per un 
univers total de 361 assistències del 
Catàleg de serveis 2014.  
Prop del 40% de les enquestes enviades 
han estat respostes pels ens locals (3% 
del total d’assistències).  
L’únic centre gestor de l’AHRI amb 
recursos al Catàleg de serveis 2014 és la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius i per tant els 
resultats a nivell d’àrea són els de la 
DSTiSC. 

Respostes i enviaments 

Respostes i enviaments per gerència 

Univers i marge d’error 
AHRI 

330 
92% 

19 
5% 

12 
3% 

31 
8% 

No enviades Enviades No respostes Respostes

AHRI 361 28,4%



Mitjana de les valoracions 

La qualitat del servei és l’atribut més ben valorat pels ens locals amb un 
8,2 de mitjana. 
La simplicitat administrativa és l’atribut menys ben valorat amb un 6,8 de 
mitjana. 



Resultats de l’Àrea de  
Presidència (AP) 



A data 31/07/2015 s’han enviat 560 
enquestes de satisfacció de l’Àrea de 
Presidència per un univers total de 905 
assistències del Catàleg de serveis 2014.  
Gairebé la meitat de les enquestes 
enviades han estat respostes pels ens 
locals (29% del total d’assistències).  
Les Gerències de Serveis de Cultura i 
d’Assistència al Govern Local són les 
gerències amb un percentatge més alt 
tant de resposta com d’enquestes 
enviades. La Direcció de Relacions 
Internacionals i la de Serveis de Formació 
no han rebut cap resposta. 

Respostes i enviaments 

Respostes i enviaments per gerència 

Univers i marge d’error 
AP i gerències 

345 
38% 

302 
33% 

258 
29% 

560 
62% 

No enviades Enviades No respostes Respostes

36,0% 
28,7% 

1,8% 5,0% 

30,4% 42,2% 98,2% 95,0% 

33,5% 29,1% 

DRI (0) DSF (0) GSAGL (129) GSCUL (129)

Respostes No respostes No enviades

AP 905 5,3%

DRI 57 100,0%

DSF 40 100,0%

GSAGL 358 7,1%

GSCUL 450 7,4%



Mitjana de les valoracions 

La competència professional és l’atribut més ben valorat pels ens locals 
amb un 8,8 de mitjana. 
La simplicitat administrativa és l’atribut menys ben valorat amb un 8,1 de 
mitjana. 



Mitjana de les valoracions de l’ATENCIÓ PERSONALITZADA per àrea 

L’a Gerència de Serveis d’Assistència al 
Govern Local obté la millor mitjana de 
valoracions (9) en l’atenció personalitzada 
rebuda, mentre la Gerència de Serveis de 
Cultura obté la més baixa (8,4). 



Mitjana de les valoracions de la COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per àrea 

La Gerència de Serveis d’Assistència al 
Govern Local obté la millor mitjana de 
valoracions (9,1) en la competència 
professional del personal, mentre la 
Gerència de Serveis de Cultura obté la 
més baixa (8,4). 



Mitjana de les valoracions de la QUALITAT DEL SERVEI* per àrea 

La Gerència de Serveis d’Assistència al 
Govern Local obté la millor mitjana de 
valoracions (8,7) en la qualitat del servei, 
mentre la Gerència de Serveis de Cultura 
obté la més baixa (7,5). 

* Només per recursos tècnics o materials 



Mitjana de les valoracions de SIMPLICITAT ADMINISTRATIVA per àrea 

La Gerència de Serveis d’Asssistència al 
Govern Local obté la millor mitjana de 
valoracions (8,3) de la simplicitat 
administrativa del procés de tramitació 
de la sol·licitud, mentre la Gerència de 
Serveis de Cultura obté la més baixa (7,9). 



Resultats de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat (ATS) 



A data 31/07/2015 s’han enviat 702 
enquestes de satisfacció de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat per un univers 
total de 2.699 assistències del Catàleg de 
serveis 2014.  
El 35,6% de les enquestes enviades han 
estat respostes pels ens locals (9% del 
total d’assistències).  
Les Gerències de Serveis d’Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic, d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats i de Medi Ambient són les 
úniques que han enviat enquestes i 
mostren percentatges similars tant 
d’enviament com de resposta. 

Respostes i enviaments 

Respostes i enviaments per gerència* 

Univers i marge d’error 
ATS i gerències 

1.997 
74% 452 

17% 

250 
9% 702 

26% 

No enviades Enviades No respostes Respostes

10,5% 8,7% 14,3% 

21,1% 26,2% 19,3% 

68,4% 65,1% 66,4% 

100,0% 100,0% 100,0% 

GSEIUPA (103) GSHUA (28) GSMA (119) GSIViM (0) GSESN (0) OTPMIF (0)

Respostes No respostes No enviades

ATS 2.699 6,0%

GSEIUPA 981 9,3%

GSHUA 321 18,1%

GSMA 834 8,5%

GSIViM 152 100,0%

GSESN 5 100,0%

OTPMIF 406 100,0%
*La GSESN té 
desvinculat 
l’enviament de 
l’enquesta transversal 
pels seus recursos. 
Envia la seva pròpia 
enquesta.   



Mitjana de les valoracions 

L’atenció personalitzada i la competència professional són els atributs més 
ben valorats pels ens locals amb un 8,7 de mitjana. 
La simplicitat administrativa és l’atribut menys ben valorat amb un 8,1 de 
mitjana. 



Mitjana de les valoracions de l’ATENCIÓ PERSONALITZADA per àrea 

L’a Gerència de Serveis de Medi Ambient 
obté la millor mitjana de valoracions (9) 
en l’atenció personalitzada rebuda, 
mentre la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats obté 
la més baixa (8,4). 



Mitjana de les valoracions de la COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per àrea 

La Gerència de Serveis de Medi Ambient 
obté la millor mitjana de valoracions (8,9) 
en la competència professional del 
personal, mentre les altres dues 
gerències amb enquestes obtenen un 8,5 
de mitjana. 



Mitjana de les valoracions de la QUALITAT DEL SERVEI* per àrea 

La Gerència de Serveis de Medi Ambient 
obté la millor mitjana de valoracions (8,6) 
en la qualitat del servei, mentre la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats obté la més baixa 
(7,8). 

* Només per recursos tècnics o materials 



Mitjana de les valoracions de SIMPLICITAT ADMINISTRATIVA per àrea 

La Gerència de Serveis de Medi Ambient 
obté la millor mitjana de valoracions (8,5) 
de la simplicitat administrativa del procés 
de tramitació de la sol·licitud, mentre la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats obté la més baixa 
(7,2). 




