
Indicadors Participació 2016

Indicadors

1r 

Trimestre 

2n 

trimestre

3r 

trimestre 

4t 

trimestre

Estandard

s Total Observacions

Percentatge d'activitats anuals realitzades 

en relació a les planificades.
100,00% 80&% 100,00% 100,00%

Una activitat posposada pel mal temps 

en el segon trimestre

Percentatge anual de participació 

respecte al previst a les activitats obertes 

a la ciutadania.
75,00% 75,00% 100,00% 80,00%

menys participació de l'esperada en dues 

activitats de les ongs(segon 

trimestre).Percentatge més baix de 

l'esperat en alguna activitat del quart 

trimestre.

Percentatge de centres educatius 

participants per curs escolar respecte al 

total de centres educatius de la ciutat.
86,60% 86,60% 86,60% 86,60%

2 escoles no han participat aquest 

curs.Hem fet consulta de perquè i no 

hem rebut resposta

Grau de satisfacció dels/les participants 

de les activitats (anual).

90% 100% 100,00% 100,00%

MOLT ALT. Al primer trimestre alguna 

valoració més fluixa, però que no tenia 

coherència interna ,perquè diferents 

mestres del mateix curs van valorar 

diferent. S'ha valorat molt positivament 

la recuperació d'una activitat per segon 

de primària en el darrer trimestre.

Variació percentual, respecte l'any 

anterior, del nombre de visites anuals a la 

pàgina web www.castelldefels.org/solidaritat.



Percentatge de respostes a les consultes 

arribades per correu electrònic 

efectuades dins de termini (anual).
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Responem a totes les consultes que 

arriben

Percentatge d'entitats que sol·liciten 

subvenció i percentatge d'entitats 

subvencionades respecte al nombre total 

d'entitats de pau i solidaritat que figurin 

inscrites al Registre Municipal d'Entitats 

(anual).

La nova normativa va sortir tard pel canvi 

de directrius estatals i només una entitat 

va demanar subvenció.

Percentatge de subvencions atorgades en 

relació a les sol·licitades d'acord amb les 

Bases reguladores de cada convocatòria 

(anual).
100,00% Només hi havia una petició i es va atorgar

Percentatge anual d'activitats formatives 

organitzades en relació a les planificades.
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Percentatge de sessions ordinàries anuals 

realitzades del Consell Municipal de Pau i 

Solidaritat, en relació a les estipulades al 

seu Reglament.
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Percentatge d'entitats que assisteixen a 

les sessions del Consell en relació a les 

inscrites al mateix (anual). 80,00% 93,30% 80,00% 100,00%

No falten sempre les mateixes 

entitats.Solen justificar absència

Grau de satisfacció de les entitats 

membres del Consell, mesurat mitjançant 

les valoracions en cada sessió.
100,00% 100% 100,00% 100,00%

Positiva en conjunt: és un consell amb 

una trajectòria llarga, amb una dinàmica 

consolidada i molt efectiu.



Relació (enumerada i amb data) dels 

suggeriments i propostes (de la 

ciutadania i/o internes) i les accions de 

millora de qualitat i innovació 

conseqüents implantades al servei (anual)

Relació (enumerada i amb data) de les 

queixes (de la ciutadania i/o internes) 

relatives al servei i les accions correctores 

conseqüents realitzades (anual).

No hem rebut queixes escrites. El que 

comenta la ciutadania durant els actes 

que es realitzen es té en compte en les 

següents reunions de consell i en la 

proposta tècnica.


