ZERBITZUEN KARTA
2014

HERRITARRENDAKO
ARRETA
9 KONPROMISO

Herritarrek eskubide dituzten zerbitzuen
eta kalitate konpromisoaren berri
ematen dute zerbitzuen kartek, eta,
hartara, herritar horiek laguntzea eta
parte hartzea bultzatzen dute.
Iruñerriko Mankomunitatea 50
udale-rrik osatzen duten tokiko
erakundea da, eta ondoko zerbitzuak
kudeatzen ditu: uraren ziklo integrala,
hiri hondakinak, eskualdeko hiri
garraioa, taxia eta eskualdeko ibai
parkea. Zerbitzu horiek 350.000
biztanleri baino gehiagori ematen
zaizkie, eta helburua, betiere, horien
premiak eta itxaropenak ahalik eta
gehiena betetzea da.

%100 BIRZIKLATUTAKO PAPEREAN INPRIMATUA

Herritarren Arretarako Zerbitzua –arreta telefonoz,
aurrez aurre, idatziz eta Internetez emateko kanalen
bidez– Iruñerriko Mankomunitaterako sarbide puntua
da, hau da, mankomunitate horrek ematen dituen
zerbitzuekin lotutako edozein alderdiri irtenbidea
emateko herritarrek duten bidea. Zerbitzuak hauek
dira, hain zuzen:
• Izapideak kudeatzea.
• Emandako zerbitzuei buruzko informazio orokorra.
• Eskaerak, erreklamazioak, iradokizunak eta abisuak.
• Uraren, hondakinen eta garraioaren tarifa
hobaridunak kudeatzea.
• Iruñerriko Mankomunitateak bultzatutako
kanpainetan eta jardueretan izena ematea.

LEGEZKO ARAUDIA
Zerbitzuak arautzeko ordenantzak: uraren ziklo
integrala, hiri hondakinak, hiri garraioa, taxia eta ibai
parkea.
Prezioen ordenantzak.
Euskararen ordenantza.
Datuak babesteko legea.
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ZERBITZUAREN ERABILPENA
08:30 eta 15:00 bitarteko ordutegian, Bezeroaren
Arretarako Zerbitzuan hartuko dira jasotzen diren
telefono deien %90 baino gehiago. Horietariko %85
baino gehiago hartuko dira 15 segundo iragan
baino lehen.

Erakundeko bulegoetan ematen den aurrez aurreko
arretaren batez besteko itxaronaldia 5 minutu baino
laburragoa izango da.

Kanal telematiko bat jarriko da martxan, EGOITZA
ELEKTRONIKOA (www.mcp.es webgunean eskuragarri), bertan herritarrek kudeaketak egin ahal izateko,
beren izapideak zertan diren jakiteko, iradokizunak
bidaltzeko, eta beren kontratu eta fakturei buruzko
datuak kontsultatu eta eguneratzeko.

KONPROMISO
KONPROMISO
KONPROMISO

4
5
6

BULEGOEN ERABILPENA
Erakundearen instalazioei buruzko inkestetan
ondoko alderdi hauek baloratuko dituzte herritarrek:
ordutegia, bulegoen kokapena, erosotasuna eta
irisgarritasuna erraza ote den. Izan ere, iritzi edo
balorazio hori ona izango da, gutxienez, %85ean.

ARRETAREN KALITATEA
Eskaerak kudeatzean izandako adeitasun eta
profesionaltasunari dagokionez, inkestatutako
herritarrek atzematen duten kalitatea 8 baino handiagoa izango da (0 eta 10 puntu bitarteko eskala
batean)*.

Ohiko ordutegian, Herritarren Arretarako Zerbitzuak
gaztelaniaz eta euskaraz emango du arreta.
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ARRETAREN ERAGINKORTASUNA
Herritarren Arretarako Zerbitzuak emandako zerbitzuei buruzko eskaeren %75i bilatuko zaie irtenbidea,
haietako bakoitzerako finkatzen den epean.

Kontsultari edo kudeaketari irtenbidea bilatzeko
eraginkortasunari dagokionez, inkestatutako herritarrek atzematen duten kalitatea 7 baino handiagoa
izango da (0 eta 10 puntu bitarteko eskala batean)*.

Eskaerei irtenbidea bilatzeko denborari dagokionez,
inkestatutako herritarrek atzemandako kalitatea 7,5
baino handiagoa izango da (0 eta 10 puntu bitarteko
eskala batean)*.

(*) Herritarren gogobetetze maila jakiteko bi urtean behin egiten den
azterketa. Hain zuzen, Mankomunitatearekin harremanetan jarri diren
herritarren gogobetetze maila aztertzen da.

Herritarren Arretarako Zerbitzua
Navas de Tolosa kalea, 29, behealdea
NEGUKO ORDUTEGIA
astelehenetik ostiralera, 08:30etik 18:00etara.
UZTAIL ETA ABUZTUKO ORDUTEGIA
astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:00etara.

948 423 242

@
sac@mcp.es

www
www.mcp.es
Izapide bati buruzko edozein zalantza argitzeko,
komenigarria da aurretik webgunea kontsultatzea edo
telefonoz deitzea, hartara, kudeaketa arintzeko eta
beharrezkoak ez diren joan-etorriak ez egiteko.

