
Indicadors Gent Gran 2017

Indicadors 1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Estandards Total Observacions

Nombre de persones assistents a les activitats que s'organitzen  des 

del Programa de Salut i Diversió. 
510                              

(+ 98 altres activ.)

510                              

(+ 153 altres activ.)

98                          

(+56 alt. Aciv.)

510                              

(+ 110 altres activ.)

510 durant el curs 

escolar

Nombre d’inscripcions subvencionades als cursos de natació. tancada 51 (juny) - 65
Piscina tancada (fins 

després de l'estiu)

Nombre de cursos d'informàtica i persones assistents per curs. 2  (20 p.) 3  (30 p.) tancat obres 2  (20 p.)
7 cursos anuals/10 

persones per cuirs)

Nombre d’altres cursos, tallers i activitats organitzats al Mompou 

per a la gent gran i nombre de persones assistents.
10  (372 p.) 52  (2.836 p.) 6  (337 p.) 11  (815 p.)

10 trimestral 

exceptuant 2n 

trimestre (Jornades de 

la Gent Gran)

2n trimestre 

Jornades de la 

Gent Gran + 4t 

Trimestre Festa 

de Nadal

Nombre d'aportacions que han fet arribar persones grans per 

incloure-les a la web.
1 - 1 1

Actualització 

telèfons 

informació

Nombre de persones que utilitzen els ordinadors de l'aula Ciber-

Gran d'accés lliure 
358 304 tancat obres 115  (2 mesos) 300 (trimestral)

Nombre de persones que participen als balls de saló dels diumenges 

i  festius
1.123  (12 balls)          -

93,58 p/ball mitj.-

1.371  (14 balls)          -

97,92 p/ball mitj.-

815  (9 balls)           -

90,55 p/ball mitj.-

1.205  (11 balls)          -

109,54 p/ball mitj.-
95 per ball

Nombre d'excursions anuals i places ocupades per excursió. 3  (304 p.) 3  (306 p.) 1  (82 p.) 2  (216 p.) 9  (100 p./mitjana)

Nombre de persones subvencionades al Programa de “Turismo 

Social para mayores”  respecte al  nombre  de persones que ho 

sol·licita (anual). 

- - -

Aquest any no es va 

presentar cap 

sol·licitud

0

Nombre de reunions del Consell de la Gent Gran. 1 - - 1 2

Resultats d’enquestes de mesura de la satisfacció d’usuaris/es de les 

activitats de gent gran.
- - - -

Millora sistema 

de pre-inscripció 

participants anys 

anteriors al 

programa Salut i 

Diversió 

Resultats d’enquestes sobre activitats del casal de la gent gran del 

Centre Frederic Mompou.
- - - -

Resultats d’enquestes de satisfacció i millora dels usuaris/es del 

Programa Salut i Diversió. 
- - - -

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).

- - - -




