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Situació inicial: cita prèvia d’ús generalitzat

La necessitat de demanar cita prèvia amb els serveis 
municipals és una realitat amplament consolidada a la 
majoria de les organitzacions.

Problemàtiques dels sistemes de cita 

prèvia:

- Donem unes 36.000 cites/any, 

amb més de 7.000 no presentats.

- El percentatge de no presentats

oscil·la entre el 12% i el 31%, 

depenent del servei, amb una 

mitjana del 18,86%.

- Pels ciutadans, és molt difícil 

aconseguir cites per l’endemà. Per 

alguns tràmits la propera cita 

disponible és a varis dies vista.

- No tenim cap mecanisme per 

preveure quants no presentats

tindrem i dimensionar els serveis.



El servei de cita prèvia va arrencar amb 

recordatoris per SMS, esperant obtenir un baix 

nombre de no presentats.

Sabem d’altres ajuntaments que, sense enviar 

SMS, tenen entre  un 26 i un 50% de no 

presentats.

Considerem que, en el nostre cas, el 18,86% de 

no presentats és encara massa elevat, tenint 

en compte l’esforç que fa l’ajuntament enviant 

més de 3.000 SMS al mes.

No tenim cap mecanisme per saber si han vist 

els recordatoris o no.

Volem millorar aquesta situació.

Solució inicial: enviar recordatoris per SMS

Exemple de recordatori per SMS



Nou escenari: interacció amb el ciutadà

Com a millora, hem implementat 

recordatoris interactius de cita prèvia.

Creiem que simplificant el procés de 

cancel·lació, podem reduïr el nombre 

de no presentats.

El ciutadà reb un WhatsApp amb tota 

la informació de la seva cita: amb un 

sol clic, pot confirmar o cancel·lar la 

cita.

Alhora, reforcem la comunicació amb 

els usuaris (enviem més informació), 

fomentem el compromís dels 

ciutadans, i els hi permetem 

interactuar amb el xat bot que 

incorpora el servei.

Recordatoris interactius de cita prèvia amb Whatsapp

http://www.youtube.com/watch?v=3fLzEEV4Wtk




El servei de recordatoris interactius s’ha iniciat 

el passat 21 de setembre.

- Entre el 60% i el 63% dels ciutadans 

responen si assistiran o no a la seva cita 

de l’endemà.

- Amb aquest sistema, es cancel·len un 

12,7% de les cites programades.

- El 20,16% de totes les respostes, són per 

anul·lar la cita.

- La meitat de les respostes es produeixen 

a menys de 2 h de l’enviament, 

permetent deixar cites lliures per 

l’endemà.

Resultats preliminars



Actualment

Incrementar la resposta dels ciutadans:

- Un 62% és un bon nivell, però ens 

hem marcat un objectiu del 67% de 

resposta, pel que estem fent  proves 

modificant l’hora i la plantilla del 

missatge.

Reentrenar el xatbot:

- Les interaccions amb els ciutadans 

que tenen cita per un tràmit en 

concret ens ajuden a entrenar els 

models d’interpretació del llenguatge 

natural.

Recollir més indicadors:

- Hora de resposta de l’enviament

- Necessita suport pel tràmit?

- Té prou amb el Xat Bot?

Consolidació del servei

Identitat corporativa i seguretat de marca:

- Tenim verificada la identitat de 

l’Ajuntament del Prat a Facebook for 

Business, millorant la seguretat de la 

marca a Facebook i Instagram, però 

no hem pogut autoritzar encara  

l’ajuntament com a compte 

empresarial de WhatsApp for 

Business. L’objectiu és poder emprar 

el número de telèfon de l’ajuntament 

com a remitent dels WhatsApps, des 

d’un compte de WhatsApp for 

Business propi de l’ajuntament.

- Integració del xatbot amb el sistema 

de recordatori interactiu. Si els 

ciutadans continuen escrivint, els hi 

respon el xat bot que de l’ajuntament, 

actualment té en proves.



Properes pases

Creuament i explotació de dades

Aquests recordatoris son un complement ideal dels indicadors de servei que ja tenim 

gràcies al cita prèvia.

En 6 mesos realitzarem un creuament de dades per tal de determinar necessitats no 

evidents  i punts de millora de la comunicació dels serveis.

Volem saber, globalment, per oficina, per tràmit i per dia i hora de la setmana:

- Quin % de ciutadans que confirma la cita, finalment és no presentat

- Quin % de ciutadans que no respòn, finalment és no presentat

Segons servei i tràmit:

- Quin % de ciutadans amb cita, requereix de més informació

Reponent aquestes preguntes podem realitzar una previsió més acurada del nivell 

d’assistència diària de cada servei i anticipar-nos a la necessitat d’informació addicional 

per part dels ciutadans.
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Gràcies per la vostra atenció


