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Presentació de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Palma treballa amb un model de 
gestió de la qualitat dels serveis basat en la millora 
contínua, les cartes de compromisos, que ens 
permet utilitzar nous mètodes per a servir millor la 
ciutadania, d’una manera més eficaç i eficient.
La gestió de la qualitat dels serveis s’articula a través 
del coneixement del que ens demana la ciutadania, 
per a així poder oferir-li el servei que ens sol·licita i 
millorar-lo de forma continuada.
L’Ajuntament de Palma té com a objectiu estratègic, 
entre d’altres iniciatives de modernització, implantar 
cartes de compromisos com a instruments de 
comunicació i qualitat dels seus serveis. 
La missió fonamental d’aquesta Carta de 
compromisos, que es va implantar el 2010, és, per 
tant, definir i difondre els compromisos de serveis 
que assumeix l’Ajuntament de Palma per a donar 
resposta als requeriments de la ciutadania, fer un 
seguiment del grau de compliment d’aquests 
compromisos per a millorar-los i comunicar-ne els 
resultats.
L’Ajuntament de Palma es defineix com una 
administració orientada a la ciutadania, eficaç, 
eficient i moderna, per la qual cosa dirigeix la seva 
gestió a la millora contínua per a arribar a aquesta 
meta.
Aquest marc es desplega i concreta a través de la 
Carta de compromisos del sistema de gestió de les 
demandes municipals de servei (DMS).

Informació de contacte

• Adreça: Departament de Qualitat i Atenció a la 
Ciutadania (pl. de la Porta del Camp, 2, baixos. 
07001 Palma -no s’hi fa atenció presencial

• Telèfon: 010 

• Adreça electrònica: qualitat@palma.cat

• Web: www.palma.cat

El Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania, 
adscrit a l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, és 
el responsable del compliment del que estableix la 
present Carta de compromisos del sistema de gestió
de les demandes municipals de servei (DMS), el 
contingut íntegre de la qual es pot trobar al web 
municipal.

Les persones usuàries tenen dret a presentar queixes, 
suggeriments, felicitacions o peticions sobre els 
serveis que presta l’Ajuntament de Palma i els seus 
organismes públics. Amb la finalitat d’assegurar-ne el 
control i el seguiment, i de garantir-ne la resposta, 
aquest posa a la seva disposició un sistema de gestió
de les demandes municipals de servei (DMS).

Formes de presentació de 

suggeriments,  queixes  i reclamacions i 

termini de contestació

Per a facilitar l’exercici d’aquest dret, els usuaris i les 
usuàries poden optar per utilitzar:
• Les bústies instal·lades a les oficines municipals, la  
ubicació de les quals es pot consultar al web 
municipal.
• El web de l’Ajuntament de Palma.
• El Servei d’Atenció Telefònica (SAT-010). 
• El Registre municipal.
• La Intranet, per al personal municipal.

A més, presentar demandes municipals de servei no 
condiciona l’exercici d’altres accions o drets que es 
puguin exigir d’acord amb la normativa reguladora de 
cada procediment.

Encara que el servei del DMS té un termini màxim de 
resolució de queixes establert de 10 dies laborables, el 
procediment propi del Sistema de Qualitat de 
l’Ajuntament de Palma, que estableix la gestió de les 
queixes i els suggeriments, disposa que el termini 
màxim és de 45 dies per a la resposta, tant de queixes 
com de suggeriments.



Relació dels serveis prestats

Formes de consulta de la normativa 

aplicable i dels drets i deures concrets 

dels usuaris i usuàries

Mesures d’esmena o compensació

Les DMS relatives a la Policia Local tenen un tractament diferenciat, atesa la particularitat de la gestió d’aquesta àrea, la 
qual cosa suposa uns terminis de tramitació diferents.

Si l’Ajuntament detecta alguna desviació en el 
compliment dels compromisos de qualitat establerts 
s’aplicarà el procés del sistema de qualitat de 
l’Ajuntament de Palma per a esmenar-la. A més, si 
s’escau, es comunicaran a la persona usuària els 
motius i les mesures correctores que s’han d’adoptar.
L’Ajuntament de Palma no pot adoptar mesures 
compensatòries, atès el seu caràcter d’administració
pública. 

Si la persona usuària del servei detecta un 
incompliment dels compromisos establerts en aquesta 
carta, té a la seva disposició els diferents canals per a 
interposar una queixa o fer un suggeriment, tal com  
recull el document matriu publicat al web.

La normativa aplicable i els drets i deures de 
l’usuari o usuària es poden consultar al document 
matriu de la Carta publicat al web.

Periodicitat d’informació pública del 

seguiment
Com a garantia del seguiment del compliment dels 
compromisos establerts en aquesta Carta, es 
publiquen al web municipal els resultats de l’esmentat
seguiment  mes a mes, amb un màxim de retard de 3 
mesos des que finalitza el mes. 

1 Gestió de queixes, suggeriments, felicitacions i          
peticions de la ciutadania.

2 Gestió de queixes i suggeriments de les persones 
de l’organització.

3 Possibilitat de conèixer en qualsevol moment 
l’estat de tramitació de la DMS, a través del 010 o 
del web municipal.

11. El Departament de Qualitat ha d’oferir la formació suficient i necessària per a garantir la 

competència de les persones que treballen amb les DMS, la qual ha de ser almenys d’una hora 
inicial i una hora de reciclatge anual.

12. El 100% de les queixes relatives al servei DMS es respondran en un termini màxim de 10 dies 
laborables. 

10. El 80% de les queixes s’han de respondre atenent els criteris de qualitat en la resposta

establerts pel Departament de Qualitat.

9. El nivell de satisfacció quant a la informació sobre com interposar queixes i suggeriments ha de 
ser igual o superior a un 7 per a un 80% de les persones usuàries. 

8. El Departament de Qualitat elaborarà un informe mensual amb les estadístiques referents a 
enregistrament i tramitació de DMS, el qual es publicarà a la intranet i al web municipal, en el mes 
següent (abans de 22 dies laborables). 

7. El 100% de les DMS ha de ser accessible per a qui les hagi interposades per a conèixer en 
qualsevol moment (24 hores, 365 dies l’any) l’estat en què es troben. Aquesta informació, la pot 
obtenir directament del web (www.queixes.palma.cat) o telefonant al 010.  

6. En un 100% dels casos s’ha de comunicar a les persones usuàries que hagin presentat una 
queixa, suggeriment o petició la resposta a aquests, si hi consta adreça electrònica (amb excepció
de la Policia Local).

5. El termini de tramitació de les queixes ha de ser inferior a 25 dies naturals en el 75% del casos. 

4. El percentatge de queixes  no tramitades en 45 dies naturals no ha de superar el 10%.

3. La mitjana de temps de resposta de les queixes tramitades ha de ser d’entre 10 i 20 dies.

2. El 100% de les DMS arribades al Departament en què la persona usuària ha facilitat una adreça 
electrònica rebran un justificant de recepció del registre amb el número assignat a la DMS.

1. El 95% de les DMS arribades al Departament de Qualitat s’han de registrar sempre el mateix dia

que es rebin al Departament o l'endemà laborable. 

COMPROMISOS DE QUALITAT


