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

Queixes de la ciutadania relatives a la informació actualitzada 

que contenen els diversos mitjans de comunicació d'aquesta 

Administració. 

Sense queixes Sense queixes Sense queixes

Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes 

(de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat 

i innovació consegüents implantades al servei (anual).

GENERAL ÀREA:

- Esborrany Cronograma_Guia Actuacions Organització i 

Qualitat (v1)

- Esborrany Cronograma_Guia Funcions Tresoreria (v1)

COMPTABILITAT I PATRIMONI:
-Formació noves companyes A2

GESTIÓ DE TRIBUTS I SIT:
- Nou formulari declaració jurada IIVTNU

- Acordar amb la notaria de Castelldefels incloure en les 

escriptures el sistema de càlcul que triïn els subjectes passius 

de l’IIVTNU (dins del seguiment del conveni que tenim 

subscrit amb ells)

- Millora fiscalització ingressos (relacions setmanals, padrons)

GENERAL ÀREA:

-Cronograma Transparència (v3)

GESTIÓ DE TRIBUTS I SIT:
- IT01-PR02GT-04-Procediment sancionador abreujat 

IIVTNU (v7)

- PR02GT-04-Liquidacions IIVTNU (v3)

- Millora fiscalització ingressos (relacions setmanals, 

padrons)

GENERAL ÀREA:

-Posada en marxa conveni FEMP i estructura banària 

(comptes-datafons) per al cobrament de multes a 

estrangers.

COMPTABILITAT I PATRIMONI:
-Control intern interventor: nou formulari bestretes de 

caixa fixa

- Col·laboració en procés selectiu A1 Economista 

(temari)

- Col·laboració en processos Cap UI Fiscalització i Costos 

i Cap UB Comptabilitat i Patrimoni

- IT03-PR0201 Comptabilització factures i certificacions 

d'obra

GESTIÓ DE TRIBUTS I SIT:
-Control intern interventor: informe de conformitat de 

les àrees gestores per a la tramitació i aprovació de 

liquidacions i autoliquidacions practicades

- IT01-PR03GT-15 Instrucció sobre procediment 

sancionador abreujat IIVTNU

- Col·laboració en procés selectiu Lliure A1 Advocat 

(temari)

ORGT:
-Nou conveni amb Correus per afegir nou sustema de 

pagament: Correus Pay

- Increment tràmits presencials sense cita prèvia

GENERAL ÀREA:

- Finalització Cronograma Guia Actuacions 

Organització i Qualitat (v1)

Finalització Cronograma Guia Funcions Tresoreria

COMPTABILITAT I PATRIMONI:

- Nous impresos en tràmits web de subvencions, 

en format autoemplenable (sol·licitud + 

justificació econòmica)

- Col·laboració en procés selectiu A1 Economista 

(examen)

GESTIÓ DE TRIBUTS I SIT:

- Tramitació electrònica escrits de fermesa de 

deutes per a subhastes.

- Tramitació electrònica càlcul orientatiu IIVTNU 

(plusvàlua).

- Col·laboració en procés selectiu Lliure A1 

Advocat (examen).

- Col·laboració en procés selectiu Estabilització A1 

Advocat (temari + examen)

- PR05CP-01 Memòria de costos i rendiments dels 

serveis municipals

- IT01-PR05CP-01 Càlcul de costos i rendiments 

dels serveis municipals

Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes 

(de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions 

correctores consegüents realitzades (anualment).

Sense suggeriments i queixes Sense suggeriments i queixes Sense suggeriments i queixes

Altres indicadors i dades d'interès continguts en la Memòria 

Anual de Gestió de l'Àrea d'Economia i Hisenda (Serveis 

Econòmics)
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