
Una Una propostaproposta optimista per optimista per 
a una a una gestigestióó eficienteficient

XICEPXICEP

XarxaXarxa dd’’informaciinformacióó de centres i equipaments de centres i equipaments 
de proximitat de Mollet del Vallde proximitat de Mollet del Vallèèss



DesprDesprééss de la de la pedrapedra ququèè? ? 



DemoliciDemolicióó? ? 



XarxaXarxa de de centrescentres de de 
proximitatproximitat

La La xarxaxarxa estestàà formadaformada per 13 per 13 equipamentsequipaments



UsosUsos totals de la totals de la XarxaXarxa de de 
centrescentres de de proximitatproximitat

601.241 601.241 usosusos anualsanuals



LL’’eficieficièènciancia ss’’assoleixassoleix per per 
mitjmitjàà de lade la……..

InnovaciInnovaci óó



InnovaciInnovacióó

InnovaciInnovacióó en la en la gestigestióó delsdels recursos recursos 
humanshumans

InnovaciInnovacióó en recursos en recursos tecnològicstecnològics

InnovaciInnovacióó en la en la gestigestióó cultural cultural 



Recursos Recursos humanshumans

La La queixaqueixa Zona de Zona de comfortcomfort

SovintSovint estemestem instal.latsinstal.lats enen……



La La construcciconstruccióó dd’’unauna xarxaxarxa
mmééss enllenllàà de la de la pedrapedra??..

•• PodemPodem tenirtenir un un grupgrup
dd’’edificisedificis peròperò no no tindremtindrem
unauna xarxaxarxa sisi cadascunacadascuna
de les de les personespersones queque la la 
formenformen no sno s’’hi hi sentensenten
part: part: sentiment de sentiment de 
pertinenpertinen ççaa



La nostra La nostra identitatidentitat, , elsels
nostresnostres valorsvalors

““ Per a tots Per a tots ééss molt important el molt important el sentitsentit de de 
pertinenpertinen ççaa al al grupgrup de de treballtreball de la de la xarxaxarxa , , afrontarafrontar el el 
treballtreball ambamb un un esperitesperit dd ’’ ilil ··lusilusi óó per la per la feinafeina benben
feta, a feta, a mmééss de saber de saber adaptaradaptar --se se alsals canviscanvis i ser i ser 
flexible flexible ambamb les les propostespropostes delsdels altresaltres ..””

ILIL··LUSILUSIÓÓ -- FLEXIBILITAT FLEXIBILITAT -- SENTIMENT DE SENTIMENT DE 
PERTINENPERTINENÇÇAA



Dues Dues necessitatsnecessitats......

TEMPS: TEMPS: la la construcciconstruccióó dd’’unauna xarxaxarxa en la en la queque cadascuncadascun delsdels
seusseus membresmembres se se sentisenti part i part i coopericooperi ambamb elsels altresaltres requereixrequereix
de temps. de temps. AquestAquest cal entendrecal entendre’’l com a un l com a un procprocééss, no , no ttéé un un 
principiprincipi i un final i un final sinsinóó queque estestàà en constant en constant movimentmoviment i i canvicanvi. . 
Per Per tanttant, s, s’’ha dha d’’invertirinvertir temps per temps per crearcrear--la; la; peròperò tanttant o o mmééss, per , per 
mantenirmantenir--la.la.

ESPAI: ESPAI: cal cal treballartreballar per per generargenerar espaisespais de de trobadatrobada establesestables on on 
elsels membresmembres delsdels equips se equips se sentinsentin còmodescòmodes per per taltal queque
aprenguinaprenguin i i aportinaportin el el mmààximxim de de cosescoses possiblespossibles. La . La cooperacicooperacióó
no no eses pot pot imposarimposar des de des de forafora, , sinsinóó queque ss’’ha de ha de construirconstruir des de des de 
dintredintre. . 



InnovaciInnovacióó en en recursosrecursos
tecnològicstecnològics



InnovaciInnovacióó en en recursosrecursos
tecnològicstecnològics

EinesEines eficientseficients i i eficaceseficaces ::

LL’’any 2008 any 2008 inicieminiciem el el dissenydisseny dd’’un software un software 
informinformààtictic XICEP XICEP queque ensens permetipermeti la la gestigestióó de la de la 
informaciinformacióó de de totatota la la xarxaxarxa en temps real:en temps real:

DemocratitzaciDemocratitzaci óó del del coneixementconeixement



InnovaciInnovacióó en en recursosrecursos
tecnològicstecnològics

13.871 13.871 usuarisusuaris de la de la xarxaxarxa al al 
software  XICEPsoftware  XICEP



Un software Un software eficienteficient

--EspaisEspais -- InformesInformes
--EntitatsEntitats -- CalendariCalendari
--PersonalPersonal -- MaterialMaterial
--UsuarisUsuaris -- WebWeb
--ÀÀmbitsmbits -- ArxiusArxius
--ActivitatsActivitats -- ComunicatsComunicats
--CessionsCessions -- OnOn lineline
--InscripcionsInscripcions



LL’’estandaritzaciestandaritzacióó de de 
processosprocessos comunscomuns

Protocols, Protocols, normativesnormatives , , processosprocessos , etc, etc

FitxaFitxa dd’’usuariusuari

ValoraciValoracióó de les de les activitatsactivitats

FitxaFitxa de de sol.licitudsol.licitud dd’’espaisespais

ProgramaciProgramacióó de les de les activitatsactivitats

ProcessosProcessos dd’’inscripcionsinscripcions

DifusiDifusióó de les de les activitatsactivitats



UnaUna xarxaxarxa mmééss enllenllàà del del 
nostrenostre departamentdepartament

-- NivellNivell internintern : : economiaeconomia, , alcaldiaalcaldia, obres i , obres i 
serveisserveis, , mantenimentmanteniment, , serveisserveis personalspersonals, , 
oficina doficina d’’atenciatencióó ciutadana, serveis jurciutadana, serveis juríídics, dics, 
comunicacicomunicacióó, relacions institucionals., relacions institucionals.

-- NivellNivell externextern : : empresesempreses i i entitatsentitats que que 
ofereixenofereixen serveisserveis alsals centres (centres (gestigestióó i i 
programaciprogramacióó, , serveisserveis de so i de so i llumllum, , serveisserveis
de de netejaneteja, , serveisserveis de de consergeriaconsergeria o o 
vigilvigilàànciancia, , etcetc).).



InnovaciInnovacióó en en gestigestióó culturalcultural



BenchmarkingBenchmarking
DefiniciDefinicióó::

ÉÉss el el procproc ééss sistemsistem ààtictic i i continucontinu de de mesurarmesurar i i 
compararcomparar productesproductes , , serveisserveis i i prpr ààctiquesctiques
dd ’’ unauna organitzaciorganitzaci óó ambamb les les organitzacionsorganitzacions
ll íídersders per per obtenirobtenir informaciinformaci óó ambamb el el propòsitpropòsit
de de realitzarrealitzar milloresmillores organitzacionalsorganitzacionals . . 



BenchmarkingBenchmarking

ConceptesConceptes bbààsicssics::

ContinuContinu ïïtattat : : el el benchmbenchmààrkingrking no tan sols no tan sols ééss un un 
procprocééss queque eses fafa unauna vegadavegada i si s’’oblidaoblida, , sinsinóó queque
ééss un un procprocééss continucontinu i constant.i constant.

MesuraMesura :: cal cal mesurarmesurar elsels processosprocessos propispropis i i elsels
dd’’altresaltres equipamentsequipaments per per poderpoder compararcomparar--loslos..

ComparaciComparaci óó: : en un primer en un primer nivellnivell cal cal durdur a a termeterme
comparacionscomparacions internes per internes per passarpassar a a compararcomparar--se se 
ambamb standartsstandarts externs dexterns d’’equipamentsequipaments reconegutsreconeguts
com a com a llíídersders..



BenchmarkingBenchmarking

TresTres tipustipus::

Benchmarking intern Benchmarking intern 

Benchmarking Benchmarking competitiucompetitiu

Benchmarking Benchmarking gengen èèricric



Benchmarking InternBenchmarking Intern

DefiniciDefinicióó::

Les Les operacionsoperacions de de comparacicomparaci óó queque podempodem
efectuarefectuar dins la dins la mateixamateixa organitzaciorganitzaci óó
((AjuntamentAjuntament ), entre ), entre diversosdiversos departamentsdepartaments
((equipamentsequipaments del del mateixmateix ààmbitmbit o o diferentdiferent ).).

LL ’’ objectiuobjectiu ééss veureveure quinsquins processosprocessos dins la dins la 
mateixamateixa organitzaciorganitzaci óó ssóónn mmééss eficientseficients i i 
eficaefica ççosos ..



Benchmarking InternBenchmarking Intern

DefiniciDefinicióó::

SS’’establiranestabliran patrons de patrons de comparacicomparaci óó entre entre diversosdiversos
departamentsdepartaments ((equipamentsequipaments del del mateixmateix ààmbitmbit o o 
diferentdiferent ) ) prenentprenent --les com a les com a estest ààndardndard per per iniciariniciar
processosprocessos de de milloramillora contcont íínuanua .  .  



El El procprocééss de de milloramillora
contcontíínuanua

FasesFases::

11-- FaseFase de de dissenydisseny : : 

consensuaciconsensuacióó delsdels indicadorsindicadors..

22-- FaseFase de de mesuramesura : : 

recollidarecollida de de dadesdades..



El El procprocééss de de milloramillora
contcontíínuanua

33-- FaseFase dd’’avaluaciavaluaci óó: : identificaciidentificacióó de punts forts i de punts forts i 
oportunitatsoportunitats de de milloramillora..

44-- FaseFase de de milloramillora : : ananààlisilisi dd ’’ oportunitatsoportunitats de de 
milloramillora i de bones i de bones prprààctiquesctiques..

55-- FaseFase de de comunicacicomunicaci óó i i implementaciimplementaci óó: : plapla
de de milloramillora..



BENCHMARKING APLICAT BENCHMARKING APLICAT 
A LES VALORACIONS DE A LES VALORACIONS DE 

LA XARXA LA XARXA 

((unauna valoracivaloracióó qualitativaqualitativa))



CENTRES CCENTRES CÍÍVICS VICS 
COMPARATS AMB LA COMPARATS AMB LA 
MITJANA DE LA XARXA MITJANA DE LA XARXA 
20112011--20122012



VALORACIVALORACI ÓÓ GENERAL SOBRE LES GENERAL SOBRE LES 
ACTIVITATSACTIVITATS



VALORACIVALORACI ÓÓ SOBRE EL CONTINGUT DE SOBRE EL CONTINGUT DE 
LES ACTIVITATSLES ACTIVITATS



VALORACIVALORACI ÓÓ SOBRE EL PERSONAL DELS SOBRE EL PERSONAL DELS 
CENTRESCENTRES



ConeixementConeixement sobresobre la la restaresta de la de la 
programaciprogramaci óó del centre del centre 



BENCHMARKING APLICAT BENCHMARKING APLICAT 
ALS USOS DE LA XARXA ALS USOS DE LA XARXA 

((unauna valoracivaloracióó quantitativaquantitativa))



QuinaQuina ééss la la ffóórmularmula delsdels
usosusos??

(XIFRA TOTAL DIVIDIDA PER 2 MENYS UN 10%)(XIFRA TOTAL DIVIDIDA PER 2 MENYS UN 10%)



USOS TOTALS DE LA XARXAUSOS TOTALS DE LA XARXA

601.241 601.241 usosusos



USOS PER CENTRES USOS PER CENTRES 



USOS MATUSOS MATÍÍ I TARDAI TARDA



El El queque no no eses pot pot mesurarmesurar
no no eses pot pot avaluaravaluar i el i el queque
no no eses pot pot avaluaravaluar , no , no eses
pot pot millorarmillorar

http://www.enginydigital.cat/mollethttp://www.enginydigital.cat/mollet



Reptes Reptes futursfuturs



CreaciCreaci óó dd’’un quadre de un quadre de 
comandament amb suport comandament amb suport 
dd’’altres ajuntaments i/o la altres ajuntaments i/o la 

diputacidiputaci óó
Quadre Resum d'Indicadors de BIBLIOTEQUES 2007-2009

<

Oferir un bon fons documental 2007 2008 2009
Fomentar les tecnologies de la 
informació

2007 2008 2009
Facilitar l'accés dels ciutadans 
a les biblioteques públiques

2007 2008 2009
Fomentar la lectura en tots els 
trams de població

2007 2008 2009

Fons documental per habitant 0,99 1,06 1,12 �
Punts d'informàtica per al públic per 
cada 1000 hab.

0,40 0,42 0,45 � Habitants per biblioteca 45.244 45.416 43.927 �
% de població inscrita de més de 65 
anys (s/ la població del mateix tram)

10 % 12 % 16 % �

% de fons documental en lliure accés 
de préstec

87 % 85 % 86 % % d'ordinadors amb servei d'ofimàtica 29 % 34 % 38 % � M2 per cada 1.000 habitants 29 30 32 �
% de població inscrita d'entre 40 i 64 
anys (s/ la població del mateix tram)

23 % 26 % 30 % �

Índex de renovació del fons 10,9 % 12,2 % 9,6 %
Ús del servei d'ofimàtica + internet per 
cada 1.000 hab.

317 325 357 �
Hores de servei de la biblioteca central 
(setmana estàndard)

48 48 48 �
% de població inscrita d'entre 25 i 39 
anys (s/ la població del mateix tram)

46 % 50 % 54 % �

% de visites que fan ús del servei 
d'internet + ofimàtica

11,0 % 10,3 % 10,7 % �

Mijtana de les hores de servei de les 
biblioteques de proximitat (setmana 
estàndard)

37 37 37 �
% de població inscrita d'entre 15 i 24 
anys (s/ la població del mateix tram)

66 % 70 % 75 % �

% de visites que fan ús del servei de 
Wi-Fi

2,2 % 3,2 % 4,2 % �
% de població inscrita de menys de 15 
anys (s/ la població del mateix tram)

35 % 37 % 38 % �

% de població inscrita 33 % 36 % 39 % �

Oferir un servei de qualitat als 
ciutadans

2007 2008 2009
Fomentar l'ús de les 
biblioteques

2007 2008 2009
Realitzar activitats de 
dinamització cultural

2007 2008 2009

Grau de satisfacció amb els serveis 
bibliotecaris

7,8 7,9 7,9 � Visites per habitant 2,9 3,1 3,3 �
% de visites per assistir a activitats de 
dinamització cultural

1,9 % 2,1 % 1,9 % �

Queixes i suggeriments per cada 
10.000 visites

1,26 1,25 1,58 Préstecs per habitant 2,1 2,3 2,3
Assistents per activitat de dinamització 
cultural

35,2 35,3 30,5

Préstecs per document de préstec en 
lliure accés

2,4 2,5 2,4 �
Activitats de dinamització cultural per 
cada 10.000 habitants

15,6 18,4 20,7 �

% de població que fa ús del servei de 
préstec

12,0 % 11,8 % 12,5 % �
Nombre de places en clubs de lectura 
per 1.000 habitants

1,1 1,3 1,8 �

% d'escolars que han realitzat una 
visita a la biblioteca

20,2 % 23,8 % 22,3 %

Gestionar el servei amb les 
diverses formes de gestió

2007 2008 2009
Oferir un servei de qualitat 
(model de gestió)

2007 2008 2009
Promoure un clima laboral 
positiu pels treballadors

2007 2008 2009
Millorar les habilitats dels 
treballadors

2007 2008 2009

Gestió directa (%)
(Ajuntament, OOAA, Emp. municipal)

100 % 100 % 100 % Visites per treballador i hora de servei 8,2 8,4 8,8 �
% Hores de baixa sobre hores de 
conveni

4,3 % 2,7 % 4,6 %
Hores anuals de formació per 
treballador 

13,0 20,7 25,7 �

Gestió indirecta (%)
(concessió, altres...)

0 % 0 % 0 % Préstecs per treballador i hora de servei 5,9 6,0 6,1 �
Sou brut dels tècnics auxiliars de 
biblioteca

20.570 23.581 23.581

% de personal pagat per 
administracions diferents de 
l'ajuntament

30 % 28 % 28 %
% de dones respecte el total de 
treballadors/res

-- 76 % 77 %

% de personal en els serveis centrals 3,3 % 7,1 % 8,6 %

Disposar dels recursos 
adequats

2007 2008 2009
Finançar adequadament el 
servei

2007 2008 2009
Gestionar adequadament els 
recursos

2007 2008 2009
Oferir el servei a uns costos 
unitaris adequats

2007 2008 2009

Despesa corrent per habitant 11,9 13,5 13,8 �
% d'autofinançament per taxes i preus 
públics

0,0 % 0,2 % 0,2 % % de la despesa destinada a personal 56,7 % 53,2 % 55,0 % � Despesa corrent per visita 4,1 4,3 4,2 �

Despesa corrent municipal per habitant 7,1 7,7 8,0 �
% d'autofinançament per part de la 
Diputació

36,7 % 40,5 % 39,2 %
% de la despesa per a activitats de 
dinamització cultural

4,7 % 4,7 % 4,1 %

% de la despesa corrent municipal 
sobre el pressupost corrent municipal

0,8 % 0,8 % 0,9 % �
% d'autofinançament per aportacions 
d'altres institucions (Generalitat, etc.)

3,3 % 2,6 % 3,2 %
% de la despesa destinat a fons 
documental

12,9 % 13,3 % 12,1 %

% d'autofinançament per part de 
l'ajuntament

60,0 % 56,9 % 57,6 %
% de la despesa en fons documental 
finançada per l'ajuntament

25,1 % 22,7 % 21,7 % �

--

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Població 103.938 105.562 106.849 �
Densitat de població 

(hab. / km2 municipi)
5.505 5.591 5.658 � Renda per càpita 15.668 15.787 15.202 � Nombre de biblioteques 2,3 2,3 2,4 �

Variació contínua Variació contínua

Quan puja l'indicador consecutivament els 3 anys (i més d'un 5%), és Negatiu -  Empitjora � Quan puja l'indicador consecutivament els 3 anys (i més d'un 5%), és Positiu -  Millora �

E
nt

or
n

E
nc

àr
re

c 
po

lít
ic

U
su

ar
i /

 C
lie

nt
V

al
or

s 
O

rg
an

itz
at

iu
s 

/ R
R

H
H

E
co

no
m

ia



CerclesCercles de de milloramillora de centres de centres 
ccíívicsvics i i culturalsculturals




