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Carta de Compromisos
Emergències de les
Illes Balears 112

ENS COMPROMETEM A:
COMPROMISOS

INDICADORS

COMPROMISOS

INDICADORS

Atendreel 85 % de les
telefonades abans que
transcorrin 10 segons i
la resta, abans que en
transcorrin 60.
Avisar i coordinar el 100
% dels organismes remots
(ambulàncies, policia,
bombers, etc.) en un temps
mitjà inferior a 4 minuts
des de la recepció de l’avís
d’un incidentd’emergència
vital i no vital.
Fer el seguiment del 95 %
dels incidents d’emergència
vital i no vital. El 5 % restant no requereix seguiment perquè l’emergència
s’autoresol a causa de
les circumstàncies(ex.
anul·lació del servei).
Transmetre als organismes, per correu electrònic, el 100 % de les
alertes de fenòmens meteorològics adversos des
de la recepció de la informació a l’112.

% de telefonades ateses
abans que transcorrin 10 segons/telefonades rebudes.

Informar, en el 100 %
dels casos, els organismes corresponents
de les activitats esportives notificadesprèviament i de l’hora prevista
d’acabament.
Canalitzar el 100 % de la
informació rebuda del
ciutadà en relació amb
riscs i accidents en l’àmbit
laboral des de la confirmació.
Oferir, en el 100 % dels
casos procedents, segons
el conveni vigent, atenció psicològica davant
una emergència comunicada pel ciutadà, mitjançant una petició d’un
organisme oficial, les 24
hores.
Emetre almenys un comunicat informatiu de
l’activitat feta en el SEIB
112 trimestralmentals
mitjans de comunicació.

100 % d’incidentsen què
l’112 ha confirmat
l’acabament de l’activitat esportiva del total de notificacions rebudes.

100 % de sol·licituds en què
transcorre un temps màxim
de 4 minuts des del registre de la incidència fins que
s’avisen els organismes.

% d’incidentsd’emergència
vital i no vital en què es fa
seguiment.

% d’alertes transmeses del total d’alertes rebudes.

100 % d’incidentscomunicats al tècnic de Prevenció de
Riscs Laborals en funciódels
avisos rebuts del ciutadà.

% d’incidentscomunicats al
psicòleg en funcióde les peticions rebudes de l’organisme.

Nombre de comunicats
emesos.

Conselleria
d’Ad minist racio ns
Públiques

Aquesta Carta de Compromisos, es troba en la pàgina web de la Direcció General de F u n c i ó P ú b l i c a , A d m i n i s t r a c i o n s P ú b l i q u e s i Qualitat dels
Serveis del Govern de les Illes Balears:www.cartesciutadanes.illesbalears.cat
QUEIXES I SUGGERIMENTS: Sobre el funcionament general dels serveis que presta el Govern de les Illes Balears i especialment sobre els compromisos
recollits en aquesta Carta ens podeu fer arribar suggeriments, queixes i agraïments per via:
- Adreça electrònica: administracion@112ib.com
- Pàgina web: <http://www.illesbalears.cat>
- Fax: 971 422 034- Telefònica: 871 114 274 (dies laborals, de 8 a 15h)
- Presencial: en qualsevol de les oficines d’informació i registre de les conselleries.
El Servei d’Emergències 112 disposa d’un termini de 15 dies hàbils per respondre i especificar les mesures adoptades.

