Un nou model d’atenció a la
ciutadania

El COVID ens ha posat a prova

Desafiaments clau en la transformació de l'administració pública:
Dificultat en el desenvolupament: Del procediment en paper al procediment
digital. De l'assistència presencial a la telemàtica
Falta d'agilitat digital : Usabilitat de les eines.
Resistència cultural : Interna i externa. Necessitat d’acompanyament.
Experiència d'usuari: Mesura de satisfacció. Oferta multicanal.
.

El COVID ens ha posat a prova

Ens hem hagut d’adaptar (per força) a aquesta nova situació
407 unitats de VPN per teletreball
Implantació cita prèvia
Implantació de nous tràmits telemàtics
Simplificació de requeriments (declaració responsable)
Normalització de videoconferències
Normalització de la signatura digital
……...
I ens hem sortit

Cap a un nou model d’atenció. Situació actual
Protecció dels treballadors/res
•Creació de equips (teletreball, presencial) per garantir les
mesures de seguretat.

Augment de tramitacions telemátiques
•Ajuts IBI, Beques menjadors, Sol·licituds relacionades amb
el PH,
•Identificador digital IdCAT, idCat mòbil necessari per
tramitació telemàtica

Incorporació cita prèvia
Entre maig i juny el volum de cites
ascendeix, a data 9 de juny, a 1192 cites
reservades en la OAC. En la mateixa data, el
primer dia amb hores disponibles és el 30 de
juny.

Limitació d’atenció presencial
La reducció d’efectius per a realitzar atenció
presencial (personal vulnerable, conciliació
familiar...)

Cap a un nou model d’atenció. Nou canal
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Cap a un nou model d’atenció. El futur és més aprop

Videotrucada

Assistència per Videoconferència
Permeten la identificació a través del DNI
Validació de la documentació presentada
Lliurament de la documentació tramitada
Traçabilitat de tot el procés

Cap a un nou model d’atenció. Proposta durant la crisi
Telefònic/
Vídeo
trucada

Procés urgència
INFORMACIÓ GENERAL
Continuem amb gestió telefònica i es
tanca la cita

Personal
de l’OAC:
Farà la
primera
trucada al
ciutadà per
determinar
el motiu de
la cita

TRAMITACIÓ AMB
IDENTIFICACIÓ
Informar
de
la
possibilitat de fer el
tràmit per Videotrucada.
S’informa al ciutadà que
rebrà un emai amb les
instruccions per realitzar
la connexió i els enllaços
per pujar o descarregarse la documentació.
A més, segons el tipus de
tràmit, s’informarà de la
documentació que haurà
de tenir preparada i
l’hora
de
la
cita
(connexió)

Personal
de
Floss:
Donarà
suport al
ciutadà
per
realitzar
la vídeo
trucada

1) VALIDACIÓ
IDENTITAT del
ciutadà (serà
gravada)
2)Acompanyament al
ciutadà

Personal
de l’OAC
Personal
de Floss

Si es requeriment de dades
personals (Volants, certiificats,
etc…)
Aquesta informació esta en la
Carpeta Ciutadana
Suport per treure l’ idCat mobil
Si es “Presencial”
(Videotrucada):
Comprovació dels documents
que ha pujat el ciutadà (carpeta
ENTRADA)
1.Pujada de documents al ciutadà
(carpeta de SORTIDA)
Si es Telemàtic: Tràmits on line
. SEU Electrònica
Suport per treure l’ idCat mobil

Cap a un nou model d’atenció. Procés telefònic previ a la vídeo trucada

Enllaç per Videotrucada: https://videotrucada……………………
Enllaç Pujada de documentació: https://bustia_up………….
Enllaç Baixada de documentació: https://bustia_down……
Contrasenya :El seu movil

Cap a un nou model d’atenció. Proposta final
Cita
prèvia
Vídeo
trucada
El
ciutadà/na
demanarà
la Cita
Prèvia en
format
vídeo
trucada

El ciutadà\na rebrà un
emai amb les
instruccions per realitzar
la connexió i els enllaços
per pujar o descarregarse la documentació.
A més, segons el tipus de
tràmit, s’informarà de la
documentació que haurà
de tenir preparada i
l’hora
de
la
cita
(connexió)

AMB IDENTIFICACIÓ
VALIDACIÓ IDENTITAT del
ciutadà/NA (serà
gravada)

SENSE IDENTIFICACIÓ
Si es Telemàtic: Tràmits on line
Suport per treure l’ idCat mobil i
tramitació en la SEU
Informació General

Si es requeriment de dades
personals (Volants, certiificats,
etc…)
Comprovació dels documents que
ha pujat el ciutadà (carpeta
ENTRADA)
1.Pujada de documents al ciutadà
(carpeta d SORTIDA)

Cap a un nou model d’atenció. Eines
NextCloud: Pujada i baixada
de documents

NextCloud DECK: Seguiment citas

Jitsi:
Videotrucada

Cap a un nou model d’atenció. Procés de vídeo trucada
https://cloudnext.ajrubi.cat/

Identificació
del Ciutadà

Compartició
d’arxius

Cercador número cita

Acceptació
de la
descàrrega
d’arxius

Clic carpeta entrada
documents (comprovació)

Aturada
Enregistrament

Tancament
Videotrucada

Cap a un nou model d’atenció. Eines
•S’ha establert un mateix protocol de missatge als ciutadans
•Acompanyament i formació en les eines i protocols als informadors/res
de l’OAC
•Acompanyament als ciutadans

En aquesta primera fase s’ha hagut de treballar conjuntament amb
l’empresa Floss degut a d'urgència.
S’ha format al personal sobre la marxa.
S’ha donat suport i es donarà fins que no s’integri el format del nou
canal.
En la fase de “estabilització” del nou canal, tots/totes les operadores de
l’OAC tindran assistència tècnica i funcional de l’empresa Floss.

Cap a un nou model d’atenció. Experiències similars

Cap a un nou model d’atenció. Em d’estar preparats

Del 25 de setembre fins 8 d’octubre

Todo ha salido
perfecto,
calificación de 10
sobre 10.Facil de
conectarse,
atención rápida,
todo excelente.
Excelente manera de
explicar el manejo de
las aplicaciones y muy
buen servicio, rápido y
muy amables.
Felicitaciones.
Todo excelente, el
proceso fue muy fácil, y
buenísima atención por
parte del personal .

Espero el
resultado

gracias a ustedes por la
adaptación tan eficaz a
las circunstancias
actuales
Ha funcionat
perfecte, pubtual i
molt ben ates per
la persona
encarregada. Un
exit!! Moltes
gracies
Estaría bien no
recibir más de un
email con la
información sobre
cómo hacer la
videollamada

Gracies

