
A qui l’enviem?

Al contacte tècnic 
dels ens locals

6.937

83,2 %
ens valoren amb 
  8 o més!

Quan l’enviem?

A mesura que 
es finalitzen els 
recursos

11.061
ENVIADES!

Qualitat del producte

8,55

Simplicitat tràmit justificació

8,85

8,86 8,42 8,20

Competència professional

Atenció personalitzada Simplicitat tràmit 

Ajust necessitats

8,45

enquesta

1
assistència  
del catàleg

1 =

detecció 
d’expectatives

certificació 
del catàleg

assistències
per ens local!

34,2 

enviades respostes

1.445
942

8.400
5.312

1.092
622

95
50

29
11 % respostes

65,2 %

63,2 %

57,0 %

52,6 %

37,9 %

catàleg de la xarxa     
de governs locals

L’ens local al centre               
de la presa de decisions!

63

EINES 

107

ALTRES 

P Facilitar material divulgatiu reutilitzable  
       i adaptable per a cada municipi.

P Cursos presencials i poder treballar els 
      continguts a les sessions.

P Canviar el format de les medalles      
       i/o trofeus.

109

PERSONAL

P Facilitar el tràmit, que sigui més àgil.

P Millor que les adjudicacions es fessin   
       a finals de l’any anterior.

P Sincronitzar les dates del recurs ofert       
       amb les de l’actuació realitzada a l’escola 
       de música.

P Incrementar el finançament.

P Assegurar el finançament durant 4 anys.

P Més recursos de finançament en matèria 
      de joventut.

P Facilitar el tràmit, que sigui més àgil.

P Millor que les adjudicacions es fessin a finals
       de l’any anterior.

P Sincronitzar les dates del recurs ofert 
       amb les de l’actuació realitzada a l’escola.       

P Que el mitjà telemàtic sigi més senzill.

P La plataforma per enviar la sol·licitud 

       i la justificació és poc intuïtiva.

P Millorar el sistema de consultes al portal  
       de tràmit sobre el recurs sol·licitat.

i
 1.645 

PROPOSTES 
dels ens locals 

sobre...

Sistema de detecció de necessitats i expectatives dels ens locals

CARTA DE SERVEIS DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS

Com ens adaptem més i millor als ens locals?

Quantes enquestes hem enviat? I quantes n’han respost?

Què preguntem i com ens valoren?

Propostes de millora formulades pels ens locals

Juny 2019                              

885

CONTINGUT 
DEL RECURS

275

TRAMITACIÓ

206

DOTACIÓ 
ECONÒMICA

RESPOSTES!

Gabinet de la Presidència. Servei de Planificació i Avaluació
https://intradiba.diba.cat/web/planificacio-i-avaluacio

62,7 %

Breu anàlisi de les enquestes enviades entre 1 de gener i 31 de desembre de 2018


