Transformació digital: disseny de servei
El concepte de “service design thinking” aplicat al sector públic
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El context
“L’administració pública es mou en una societat canviant que demanda serveis
àgils, simples i de confiança”

Factors de canvi

Ciutadania
digital

Noves
tecnologies

Més de 5 mil milions de
persones estan trucant, enviant
missatges de text, utilitzant
xarxes socials i navegant pel lloc
web amb els telèfons mòbils

Dispositius
mòbils
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Xarxes socials

Facebook té més de 901
milions d'usuaris actius
generant dades
d'interacció social

Cloud

Big data

El model de relació : punt clau
“Els canvis en l’entorn fan necessària la redefinició de les relacions de
l’Administració amb la ciutadania”
Demandes cap a l’Administració

Proactivitat

L’Administració ha de mantenir una actitud proactiva
respecte l’oferiment i prestació de serveis, aprofitant la
informació que ja coneix del ciutadà

Sentit de
l’oportunitat

L’Administració ha d’estar allà on el ciutadà ho necessita,
quan ho necessita, fent fàcil pel ciutadà gaudir dels seus
serveis

Confiança

Cal que el ciutadà percebi en tot moment que l’administració
està darrere els serveis que rep, generant confiança en ells

3

Disseny de servei : una visió holística
“dissenyar el servei globalment amb una visió integradora”
Enfocament tradicional

Service design thinking
Definir i dissenyar serveis que donin resposta
a les necessitats i desitjos dels usuaris
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Concebre
els serveis

Temporalment abasta tot el
cicle de vida del servei

Desenvolupar
noves interfícies

Principis del disseny d’un servei
Simplicitat
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Agents involucrats integra
tots els actors implicats al
llarg del servei

Col·labora
ció

Confiança
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Millorar
incrementalment

Omni-canal defineix un
servei únic adaptat a les
especificitats de cada canal

Facilitat
APORTA
VALOR
Proximitat

Transparèn
cia
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Disseny de servei : aportar valor, millorar l’experiència d’usuari
“Definir i orquestrar l’experiència que viu el ciutadà en interaccionar amb un servei”

grau de atenció i dedicació, entorn
físic, informació prèvia

Emocions

Necessitats

Percepció de la marca,
grau de confiança, actitud

Motivacions, problemàtica
a resoldre

Accions
Com i quan interacciona pel servei,
amb quin canal i dispositiu

Touchpoints

Excel·lent experiència d’usuari

Context

Transformació
Tecnologia

Processos

Legislació

Cultura

“Transformar l’organització per impactar en l’experiència dels serveis que presta ”
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Eficiència

LINIA DE VISIBILITAT

Experiència : preinscripció escolar
Fase descoberta - insights de la situació de partida
 Marc temporal més ampli respecte la visió de la Generalitat
 Poca transparència, accessibilitat i homogeneïtat dels criteris rellevants per
determinar la opció preferent o la probable
 Requereix actitud proactiva de les famílies: utilització de canals informals i interpersonals
 Increment de l’angoixa derivat de factors no deterministes: estratègies de
priorització d’escoles, errors en la sol·licitud, sorteig, rumors...
 Acompanyament presencial de les escoles, com element que dóna confiança a
no equivocar-se.
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Experiència : preinscripció escolar
Nou disseny del servei – principals objectius
 Facilitar informació que complementi els canals informals, i obrir serveis que
donin suport a la proactivitat per part de l’administració
 Fomentar una presa de decisió informada, donant dades rellevants sobre els
centres i ajudant a la priorització
 Disminuir les especulacions relatives al càlcul i assignació de places al llarg de
tot el procés
 Disminuir la sensació d’inseguretat, com a conseqüència d’errors humans a
qualsevol punt del procés
 Retroalimentar el procés obtenint informació estructurada sobre els criteris de
preferència reals.

7

Experiència : impost per estades turístiques
Fase descoberta - insights de la situació de partida
 Actual model excessivament complex d’agents i interaccions
 La comunicació del procediment i dels canvis no és fluida
 Els dubtes que genera i un suport deficient deixa fora a petits establiments
 Manca transparència sobre el motiu de l’impost i com s’inverteix
 El procés deixa espai a errors en la liquidació
 Ineficiències entre agents afebleix la recaptació i verificació
 Els residents de zones amb alta pressió turística no perceben benefici
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Experiència : impost per estades turístiques
Nou disseny del servei
Visió
“Orientació cap a un impost que involucra activament a tots els stakeholders, que
enriqueix i afavoreix de forma tangible al turisme de Catalunya”
Principals objectius
 Simplificar el mapa d’interaccions posant al centre l’administració
 Comunicar multi-direccionalment des de l’administració
 Establir marcs de col.laboració amb tercers per facilitar el canvi de model
 Fomentar el compliment de la llei amb una liquidació proactiva, simplificada i
que limita els errors.
 Fer partícips dels beneficis als turistes, establiments i ciutadans
 Involucrar als ciutadans i turistes en les decisions d’inversió de la recaptació
 Millorar la percepció d’equitat entre els establiments fomentant intercanvis
d’informació destinats a verificar el compliment
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