
A qui l’enviem?

Al contacte tècnic 
dels ens locals

7.806

85,1 %
ENS VALOREN AMB 

8 o més!

Quan l’enviem?
A mesura que 
es fi nalitzen els 
recursos

12.252
ENVIADES!

Qualitat del producte

8,67

Simplicitat tràmit justifi cació

8,92

8,92 8,52 8,27

Competència professional

Atenció personalitzada Simplicitat tràmit sol·licitud

Ajust necessitats

8,52

ENQUESTA

1
ASSISTÈNCIA  
DEL CATÀLEG

1 =

DETECCIÓ 
D’EXPECTATIVES

CERTIFICACIÓ 
DEL CATÀLEG

A SSIS TÈNCIES
PER ENS LOCAL!

33,7 

ENVIADES RESPOSTES

1.666
1.133

243
140
42
20

7
0 % RESPOSTES

68,0 %

57,6 %

47,6 %

0,0 %

CATÀLEG DE LA XARXA     
DE GOVERNS LOCALS

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

39

EINES 
TELEMÀTIQUES

118

ALTRES 

S’hauria de poder personalitzar els 
        assessoraments en funció de les necessitats

Més fl exibilitat en el desenvolupament de 
         projectes conjunts amb altres ajuntaments

M’ha mancat intercanvi d’experiencies i una
         mirada més pràctica

79

PERSONAL

És complicat justifi car el recurs

Simplifi car el tràmit digital

Millores en el format del formulari de 
         sol·licitud

Més fi nançament pels ajuntaments petits

Augmentar la quantia de la despesa 
        subvencionable

Poder optar a la totalitat del suport 
        econòmic sol·licitat

La monitora hauria d’arribar abans per poder 
         començar puntuals

Caldria una reunió de seguiment un any 
         després

Per un municipi petit com el nostre estaria 
        molt bé tenir un sol interlocutor per tots els 
        ajuts, programes, subvencions, ...

Aniria molt bé que tots els tràmits es fessin 
         des de la plataforma PMT

Que es puguin utilitzar altres sistemes operatius
         diferents a Windows per fer les trameses via PMT

El portal de tràmits no és intuitiu

1.689 
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?

Propostes de millora formulades pels ens locals

Maig 2020         

871

CONTINGUT
DEL RECURS

299

TRAMITACIÓ

283

DOTACIÓ 
ECONÒMICA

RESPOSTES!

63,7 %

Breu anàlisi de les enquestes enviades entre 1 de gener i 31 de desembre de 2019

Carta de serveis del Catàleg XGL
Sistema de detecció d’expectatives i necessitats dels ens locals 

Per a més informació, adreceu-vos al web de Seguiment i Millora:Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Servei de Planifi cació i Avaluació  /  s.planif.avaluacio@diba.cat  https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/millora/cataleg_satisfaccio-2020.asp

CATÀLEG DE LA XARXA

1.230
674 54,8 %

9.064
5.839 64,4 %

Què preguntem i com ens valoren?


