
Indicadors Comerç 2019

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

castrum fidelis 1024

fira nadal 1057

Consell consultiu comerç 85 sant ponç 89 consell consultiu 
comerç 85 

preparat per fer negoci
1131

formacio baix llobregat
1131

open night 1656 subvencions 1024

mercat del mar 552 campanya nadal 1131

mostra cuina 1024

Nombre de persones participants a les accions de formació realitzades 0

sant ponç 25 i 26 desembre mercat del mar 12, 13 i 14 juliol
castrum fidelis
5,6,7 i de
desembre

Mercat Artesà de reis 2 al 5 de
gener 

trip trap beach market 14,15 
i 16 de junio

mercat de nadal
19 al 24 de
desembre

slow beach market 2 de junio 
al 1 de septiembre

slow market

(junio,julio, agosto)
mercat de vista 
alegre 15 
desembre

100 100
9

Nombre empreses comercials locals participants a la fires 9

0

400

Nombre de fires comercials realitzades

9

Nombre de empreses participants a les fires

 Nombre de comunicacions realitzades

5000

Nombre d’accions de formació realitzades 0 0 0 0
0



61 40 69

Nombre de projectes subvencionats en relació al total de projectes sol·licitants 
de subvenció

0 0 0 0
10 29/38

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)
00/01/1900

 0

DC

119623 dia 9 des

119616 dia 9 des

DC 118552 dia 7 oct

DC 115752 dia 14 jun 118542 dia 8 oct

114176  dia 7/03 115346 dia 28 mayo

113934 dia 20 feb 115071 dia 13 mayo

Nombre empreses comercials locals participants a la fires 9

200

Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) 
relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual)

117411 dia 20 aug
116853 dia 26 jul

6 12

Nivell de qualitat dels serveis percebut pel ciutadà (anualment).

 No es fan enquestes


