
Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària i participació ciutadana

Dinamització associativa 2.0

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 50% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària i participació ciutadana

Mediació comunitària itinerant

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 95% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 30 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 30 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 30 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària i participació ciutadana

Projectes d'acció comunitària

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

La primera presa formal de contacte amb el 75% dels  ens locals es realitzarà en un termini màxim de 2 mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud de l recurs i mai en més de 3 mesos.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini màxim de 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini superior a 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària i participació ciutadana

Projectes de participació ciutadana

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

La primera presa formal de contacte amb el 75% dels  ens locals es realitzarà en un termini màxim de 2 mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud de l recurs i mai en més de 3 mesos.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini màxim de 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini superior a 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Acció comunitària, participació, igualtat i joventu t

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la se va formulació i mai en més de 5 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 5 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques respostes en més de 5 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Animals de companyia

Animals de companyia (gossos i gats)

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció a les persones grans

Els serveis socials més a prop

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció a les persones grans

Prevenció, detecció i intervenció dels maltractamen ts de les persones grans

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció a les persones grans

Programes per a les persones grans

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció domiciliària, dependència i suport a person es cuidadores

Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció domiciliària, dependència i suport a person es cuidadores

Projectes en l'àmbit de la dependència

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Atenció domiciliària, dependència i suport a person es cuidadores

Serveis d'atenció domiciliària

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Consum

Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informa tiu en establiments comercials

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 80% d'informes seran lliurats a l'ens local en u n termini màxim d' 1 mes des de la finalització de la campanya i mai en més d'1 mes i mig.

Percentatge d'informes lliurats en un temps màxim d'1 mes des de la data de finalització de la campanya.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat d'1 mes i mig, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'informes lliurats en més de 1 mes i mig des de la data de finalització de la campanya.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Consum

Exposició: "Consum. Com som?"

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió de recursos es realitzaran per correu electrònic  en un termini màxim de 22 dies hàbils des de la se va resolució i mai en més de 35 dies 
hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 22 dies hàbils des de la seva resolució.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la seva resolució.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Consum

Serveis municipals de consum

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Igualtat i drets civils

Projectes d'igualtat i drets civils

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 85% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 8 punts sobre 10 i mai menys  de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Igualtat i drets civils

Suport als centres d'informació i recursos per a do nes

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 85% de recursos materials seran lliurats en un t ermini màxim de 6 mesos des de la resolució i mai e n més de 9 mesos.

Percentatge de recursos materials lliurats en un termini màxim de 6 mesos des de la seva resolució.

●

Mesura correctora: En el cas de no cumplir amb el valor de compromís fixat de 9 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i donar 
l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de recursos materials lliurats en més de 9 mesos des de la seva resolució.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Igualtat i drets civils

Suport en l'abordatge integral de la violència masc lista

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 85% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistint amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10 i mai menys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistint amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren  la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Inclusió social

Constitució de taules de coordinació per a l'atenci ó de necessitats bàsiques

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Inclusió social

Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'hab itatge

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Inclusió social

Gestió de prestacions econòmiques de caràcter socia l

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Inclusió social

Plans d'inclusió social

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Inclusió social

Projectes i serveis d'alimentació d'urgència

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Inclusió social

Projectes i serveis d'allotjament d'urgència i d'in clusió social

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Infància i adolescència en risc i atenció a les dro godependències

Exposició per a la prevenció del consum de drogues:  "Controles?"

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Infància i adolescència en risc i atenció a les dro godependències

Planificació i projectes locals de prevenció de con sum de drogues

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Infància i adolescència en risc i atenció a les dro godependències

Projectes per a infants i adolescents en situació d e risc

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Infància i adolescència en risc i atenció a les dro godependències

Taules, xarxes locals i protocols d'infància i d'ad olescència en situació de risc

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

PENSA-Jove

PENSA-Jove als instituts (tallers)

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Millorar la simplicitat administrativa del procés d e tramitació de sol·licituds, assolint que el 80% d els ens locals valorin l'agilitat del procés amb un a puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren l'agilitat del procés de sol·licitud de recursos amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'agilitat del procés de sol·licitud de recursos amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

PENSA-Jove

PENSA-Jove, suport tècnic específic

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Millorar la simplicitat administrativa del procés d e tramitació de sol·licituds, assolint que el 80% d els ens locals valorin l'agilitat del procés amb un a puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i 
mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren l'agilitat del procés de sol·licitud de recursos amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'agilitat del procés de sol·licitud de recursos amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Control d'establiments de tatuatge i pírcing

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 100% d'informes seran lliurats en un termini màx im de 15 dies hàbils des de la finalització de l'ac tivitat en municipis amb menys de 5 establiments in speccionats, i en un termini màxim d'1 mes 
en municipis amb 5 o més establiments inspeccionats .

Percentatge d'informes lliurats en un temps màxim de 15 dies hàbils des de la data de la darrera inspecció en el municipi amb menys de 5 establiments inspeccionants.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en els valors de compromís fixat de 15 dies hàbils i d'1 mes, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per 
disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'informes lliurats en un temps màxim d'1 mes des de la data de la darrera inspecció en el municipi amb 5 o més establiments inspeccionants.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Control sanitari de l'aigua de consum humà

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 100% de butlletins analítics seran lliurats en u n termini màxim de 5 dies hàbils des de la seva res olució

Percentatge de butlletins analitics lliurats en un temps màxim de 5 dies hàbils des de la data de resolució.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 5 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Control sanitari de piscines d'ús públic

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 100% dels informes seran lliurats a en un termin i màxim d'1 mes des de la finalització de l'activit at en municipis amb menys de 5 piscines inspecciona des, i en un termini màxim de 3 mesos en 
municipis amb 5 o més piscines inspeccionades.

Percentatge d'informes lliurats en un temps màxim d' 1 mes des de la data de la darrera inspecció en el municipi amb menys de 5 piscines inspeccionades.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat d'1 i 3 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'informes lliurats en un temps màxim de 3 mesos de la data de la darrera inspecció en el municipi amb 5 o més piscines inspeccionades.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Exposicions de promoció de la salut

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

El 100% de les comunicacions de la concessió/denega ció dels recursos es realitzaran per correu electrò nic en un termini màxim de 22 dies hàbils des de la  recepció de la sol·licitud.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 22 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 22 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Millora de les condicions de seguretat i salubritat  a les platges

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Promoció de la salut

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Sanitat ambiental

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Seguretat alimentària

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Salut pública

Vigilància i control d'establiments alimentaris

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 100% d'informes seran lliurats en un termini màx im d'1 mes des de la finalització de l'activitat en  municipis amb menys de 20 establiments inspecciona ts i en un termini màxim de 3 mesos en 
municipis amb 20 o més establiments inspeccionats

Percentatge d'informes lliurats en un temps màxim d'1 mes des de la data de la darrera inspecció en municipis amb menys de 20 establiments inspeccionants.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat d'1 i 3 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'informes lliurats en un temps màxim de 3 mesos de la data de la darrera inspecció en municipis amb 20 o més establiments inspeccionants.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

Acompanyament a la gestió per processos en els serv eis socials bàsics

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:

Pàgina 41 de 214



Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

Constitució dels consells municipals i dels consell s de participació en serveis socials

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

Finançament de l'àmbit de benestar social

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Fons de prestació

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 
6.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entrada en l a Diputació, bé de l'acceptació, en cas 
de pagaments avançats, bé de la justificació, en ca s de pagaments contra justificació, considerant a a quests efectes la data en què la documentació es re bi per primera vegada en un registre de la 
Diputació; sempre que la documentació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al corrent d el pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'h agin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

Millora organitzativa dels serveis socials bàsics

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Suport als serveis socials municipals

Supervisió d'equips dels serveis socials bàsics

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 80% d'ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació  igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de  6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Catàleg d'activitats de suport a la funció educativ a de les famílies

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la seva resolució i mai en més de 35 dies 
hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la seva resolució.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la seva resolució.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Eina Educ@entorn per a la gestió de l'oferta educat iva extraescolar

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 35 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Espais de debat educatiu

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 35 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Exposició: "Escoles d'altres mons"

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 35 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Millora de l'èxit escolar i de la participació educ ativa

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques en el termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hà bils.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Projectes d'acompanyament a l'escolaritat

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 35 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud..

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Acompanyament a l'escolaritat

Tallers de suport a les competències clau

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la seva resolució i mai en més de 35 dies 
hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la seva resolució.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la seva resolució.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Arxius municipals i patrimoni documental local

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Desenvolupament de polítiques educatives en municip is de menys de 5.000 habitants

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Fons de prestació

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques en el termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hà bils.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entrada en l a Diputació, bé de l'acceptació, en cas 
de pagaments avançats, bé de la justificació, en ca s de pagaments contra justificació, considerant a a quests efectes la data en què la documentació es re bi per primera vegada en un registre de la 
Diputació; sempre que la documentació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al corrent d el pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'h agin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Funcionament de centres i serveis municipals de for mació de persones adultes

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques en el termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hà bils.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Funcionament d'escoles bressol municipals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques  en el termini màxim d'1 dia hàbil  des de la seva formulació i mai en més de 3 dies h àbils.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Funcionament d'escoles i serveis municipals de músi ca i arts

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques  en el termini màxim d'1 dia hàbil  des de la seva formulació i mai en més de 3 dies h àbils.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Programació i manteniment d'equipaments educatius

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 35 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Projectes de suport a la gestió i al funcionament d e centres i serveis educatius municipals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 35 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Centres i serveis educatius municipals

Suport al servei de menjador de les escoles bressol  municipals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Fons de prestació

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s o telefòniques en el termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hà bils.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entrada en l a Diputació, bé de l'acceptació, en cas 
de pagaments avançats, bé de la justificació, en ca s de pagaments contra justificació, considerant a a quests efectes la data en què la documentació es re bi per primera vegada en un registre de la 
Diputació; sempre que la documentació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al corrent d el pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'h agin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Desenvolupament cultural local

Plans i projectes per al desenvolupament cultural l ocal

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

La primera presa formal de contacte amb el 100% del s ens locals es realitzarà en un termini màxim de 4  mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud d el recurs.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini màxim de 4 mesos des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Desenvolupament cultural local

Suport a projectes culturals per a municipis i ens supramunicipals de més de 20.000 habitants

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Desenvolupament cultural local

Suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i e ns supramunicipals de menys de 20.000 habitants

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Desenvolupament cultural local

Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurades" a "en curs") en un te rmini màxim de 10 dies hàbils i mai en més 
de 22 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurades" a "en curs") en un termini màxim de 10 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 22 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per disculpar-se 
i donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en menys de 22 dies hàbils.

Indicador/s:

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s en el termini màxim de 12 dies hàbils des de la s eva formulació i mai en més de 22 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques respostes en un termini màxim de 12 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 22 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per disculpar-se 
i donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques respostes en més de 22 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Difusió artística als municipis

Festivals artístics

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Activitats esportives per a petits municipis

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 8 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Assessoraments d'activitats esportives

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 6 p unts sobre 10 i mai en menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Cessió de trofeus i medalles

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 8 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Dinamització de programes esportius locals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 8 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de pa rticipació oberta

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 8 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Esport adaptat i cicle de passejades per a la gent gran

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 8 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Esport per prevenir el risc d'exclusió

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 8 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Instruments tècnics d'esdeveniments esportius

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 6 p unts sobre 10 i mai en menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Pàgina 73 de 214



Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Préstec de material esportiu

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 8 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 8 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: equipaments esportius

Assessoraments d'equipaments esportius

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 6 p unts sobre 10 i mai en menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: equipaments esportius

Instruments tècnics d'instal·lacions esportives

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 90% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 6 p unts sobre 10 i mai en menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Esport local: equipaments esportius

Millora del material esportiu inventariable

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:

Garantir que com a màxim el 6,5% de les justificaci ons siguin rebutjades en primera instància i mai si guin rebutjades en tercera instància.

Percentatge de justificacions rebutjades en primera instància durant tota la convocatòria.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge de justificacions rebutjades tercera o més instàncies durant tota la convocatòria.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Museus i patrimoni cultural moble

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Museus i patrimoni cultural moble

Mapes de patrimoni cultural

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

La primera presa formal de contacte amb el 100% del s ens locals es realitzarà en un termini màxim de 3  mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud d el recurs.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini màxim de 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional

Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional (FP)

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s i telefòniques  en el termini màxim d'1 dia hàbil  des de la seva formulació i mai en més de 3 dies h àbils.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim d'1 dia hàbil des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques i telefòniques respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Orientació, transició escola-treball i formació pro fessional

Projectes d'orientació, transició escola - treball i formació professional (FP)

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 35 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Planificació educativa

Planificació i participació educativa

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

El 90% de les comunicacions de la concessió/denegac ió dels recursos es realitzaran per correu electròn ic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud i mai en més 
de 35 dies hàbils.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 35 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de comunicacions de la concessió/denegació realitzades per correu electrònic en un termini superior a 35 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Accions de foment de fires locals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 85% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Accions de foment de mercats de venda no sedentària

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Accions de foment de mercats municipals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Assessorament als paradistes per a la modernització  del mercat municipal

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7 p unts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren  la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Modernització de les estructures dels mercats de ve nda no sedentària

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament de mercats i fires locals

Servei de préstec de carpes

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 7 dies hàbils i mai en més de 
15 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 15 dies hàbils.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

Actuacions per a la dinamització comercial d'un cen tre comercial urbà

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

Actuacions per a la gestió integral del teixit come rcial urbà

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

Actuacions per al foment de l'ocupació de locals bu its

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

Gestió de la dinamització en un centre comercial ur bà

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:

Pàgina 92 de 214



Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Desenvolupament del teixit comercial urbà

Servei d'acompanyament a ens locals i associacions de comerciants i empresaris

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 7 dies hàbils i mai en més de 
15 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 15 dies hàbils.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires locals

Anàlisi de l'estratègia física i comercial dels mer cats municipals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 7 dies hàbils i mai en més de 
15 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 15 dies hàbils.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires locals

Anàlisi del teixit comercial urbà, dels mercats i l es fires locals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 85% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 7 dies hàbils i mai en més de 
15 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 15 dies hàbils.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires locals

Censos d'activitats comercials i de serveis

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 7 dies hàbils i mai en més de 
15 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 3 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 15 dies hàbils.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires locals

Dinamització i promoció del teixit comercial a les comarques

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 85% de les incidències electròniq ues en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 15 dies hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques respostes en més de 15 dies hàbils des de la seva formulació

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i  les fires locals

Suport a l'estratègia comercial

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 7 dies hàbils i mai en més de 
15 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 15 dies hàbils.

Indicador/s:

Pàgina 98 de 214



Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Gestió i planificació estratègica territorial

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Informació estadística territorial

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Informes estratègics de desenvolupament econòmic lo cal

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Iniciatives territorials innovadores per al desenvo lupament econòmic

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Estratègies per al desenvolupament econòmic local

Observatoris del desenvolupament econòmic local

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Fons de prestació

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entrada en l a Diputació, bé de l'acceptació, en cas 
de pagaments avançats, bé de la justificació, en ca s de pagaments contra justificació, considerant a a quests efectes la data en què la documentació es re bi per primera vegada en un registre de la 
Diputació; sempre que la documentació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al corrent d el pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'h agin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal (agències)

Agències de desenvolupament econòmic local

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 2 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 3 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal (agències)

Millora de la competitivitat d'empreses de producte s alimentaris locals i de qualitat

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Fons de prestació

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entrada en l a Diputació, bé de l'acceptació, en cas 
de pagaments avançats, bé de la justificació, en ca s de pagaments contra justificació, considerant a a quests efectes la data en què la documentació es re bi per primera vegada en un registre de la 
Diputació; sempre que la documentació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al corrent d el pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'h agin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal (agències)

Optimització de la gestió de les polítiques de merc at de treball en l'àmbit supramunicipal

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Els recursos tècnics seran lliurats en el 90% en un  termini màxim de 10 mesos des de la resolució i ma i en més de 12 mesos.

Percentatge de recursos tècnics lliurats en un termini màxim de 10 mesos des de la seva resolució.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 12 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de recursos tècnics lliurats en més de 12 mesos des de la seva resolució.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Optimització de la gestió i la concertació supramun icipal (agències)

Optimització de la gestió de les polítiques de teix it productiu en l'àmbit supramunicipal

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una puntu ació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Finançament d'accions per al foment de l'ocupació

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 100% de les consultes electròniqu es, telefòniques i presencials en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Finançament dels serveis locals d'ocupació

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Fons de prestació

Donar resposta al 100% de les consultes electròniqu es, telefòniques i presencials en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entrada en l a Diputació, bé de l'acceptació, en cas 
de pagaments avançats, bé de la justificació, en ca s de pagaments contra justificació, considerant a a quests efectes la data en què la documentació es re bi per primera vegada en un registre de la 
Diputació; sempre que la documentació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al corrent d el pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'h agin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Indicadors bàsics del mercat de treball

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Integració laboral de persones amb discapacitat (Ad apta)

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Els recursos tècnics seran lliurats en el 90% en un  termini màxim de 10 mesos des de la resolució i ma i en més de 12 mesos.

Percentatge de recursos tècnics lliurats en un termini màxim de 10 mesos des de la seva resolució.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 12 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de recursos tècnics lliurats en més de 12 mesos des de la seva resolució.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Integració sociolaboral de persones amb malalties m entals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Fons de prestació

Donar resposta al 100% de les consultes electròniqu es, telefòniques i presencials en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entrada en l a Diputació, bé de l'acceptació, en cas 
de pagaments avançats, bé de la justificació, en ca s de pagaments contra justificació, considerant a a quests efectes la data en què la documentació es re bi per primera vegada en un registre de la 
Diputació; sempre que la documentació es presenti c orrectament, es tracti d'ens que estan al corrent d el pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'h agin incorporat al pressupost els 
romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de mercat de treball

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupac ió: persones i empreses

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Informes sobre projectes de desenvolupament local ( Mentor)

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Projectes singulars de dinamització del teixit prod uctiu

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques de teixit productiu

Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques locals de turisme

Actuacions de senyalització turística

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7 p unts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques locals de turisme

Estudis de planificació i gestió turística

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Polítiques locals de turisme

Projectes tècnics de senyalització turística

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7 p unts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Ciutats i regions digitals

Estudis de provisió de banda ampla al territori

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en  més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Comunicació local

Auditoria de comunicació

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 6,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren l'assistència tècnica rebuda amb una puntuació igual o superior a 6,5 sobre 10 punts.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

El 100% de les comunicacions de la concessió/denega ció dels recursos tècnics es realitzaran per correu  electrònic o via telefònica en un termini màxim de  5 dies hàbils des de la data de 
finalització del termini de sol·licitud.

Percentatge de comunicacions de concessió/denegació realitzades per correu electrònic o via telefònica en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la data de finalització del termini de sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 5 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Educació per al desenvolupament (EpD)

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Informes per a la projecció internacional del terri tori

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Plans directors de cooperació al desenvolupament

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Projecció internacional del territori

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació al desenvolupament i projecció internaci onal

Projectes de cooperació al desenvolupament

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 90% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Formació

Assistència tècnica integral en formació

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

La primera presa formal de contacte amb el 90% dels  ens locals es realitzarà en un termini màxim de 10  dies hàbils des de la data d'entrada de la sol·lic itud del recurs i mai en més de 20 dies 
hàbils.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 20 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte amb correu electrònic en un termini màxim de 3 dies 
hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini superior a 20 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

Indicador/s:

Pàgina 129 de 214



Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Formació

Consultoria en el desenvolupament de projectes form atius

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

La primera presa formal de contacte amb el 80% dels  ens locals es realitzarà en un termini màxim de 15  dies hàbils des de la data d'entrada de la sol·lic itud del recurs i mai en més de 20 dies 
hàbils.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini màxim de 15 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 20 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte amb correu electrònic en un termini màxim de 3 dies 
hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'ens locals amb els que s'ha contactat en un termini superior a 20 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud del recurs.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de la gestió pública

Anàlisi de les competències i els serveis municipal s

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de la gestió pública

Gestió estratègica de les plantilles

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de l'organització dels ens locals

Millora de processos i optimització de la gestió de  documents electrònics

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de l'organització dels ens locals

Oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de l'organització dels ens locals

Planificació, seguiment i avaluació de plans i prog rames locals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Millora de l'organització dels ens locals

Transparència i reutilització de la informació públ ica

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Assessorament jurídic en la gestió de recursos huma ns

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Assistència als tribunals i òrgans de selecció

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Auditoria de l'administració de personal

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una puntu ació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Informes jurídics

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una puntu ació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Instrucció d'expedients disciplinaris

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una puntu ació igual o superior a 7 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Instruments de planificació, gestió i desenvolupame nt de recursos humans

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Prevenció de riscos laborals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Processos de negociació de les condicions de trebal l

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Representació i defensa davant d'altres institucion s

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans

Representació i defensa en processos judicials

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Regulació de la societat de la informació

Auditories biennals de protecció de dades personals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en  més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Regulació de la societat de la informació

Plans especials d'auditoria per a la protecció de d ades personals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en  més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Sistema d'informació del padró d'habitants

Gestió del padró d'habitants

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Donar resposta al 90% de les incidències electròniq ues i telefòniques en el termini màxim de 2 dies hà bils des de la seva formulació i mai en més de 7 di es hàbils.

Percentatge d'incidències electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 7 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge d'incidències electròniques i telefòniques respostes en més de 7 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Sistemes d'informació municipals

Diagnosi i elaboració de plans directors TIC

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en  més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Sistemes d'informació municipals

Integració dels sistemes d'informació locals amb se rveis supramunicipals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en  més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Sistemes d'informació municipals

Presència institucional a Internet

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Donar resposta al 95% de les consultes i incidèncie s electròniques i telefòniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en  més de 6 dies hàbils.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 2 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes i incidències electròniques i telefòniques respostes en més de 6 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Accessibilitat i mobilitat

Estudis i plans d'accessibilitat

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una puntu ació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Accessibilitat i mobilitat

Estudis i plans de mobilitat urbana

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una puntu ació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activació temporal d'espais sense ús

Adequació i activació d'espais buits per a usos tem porals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activació temporal d'espais sense ús

Estudis per a l'adequació d'espais buits per a usos  temporals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activitats i establiments

Cens d'activitats

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activitats i establiments

Estudis en matèria d'activitats i establiments

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activitats i establiments

GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Activitats i establiments

Plans d'autoprotecció

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

Elaboració d'informes d'anàlisi i valoració dels es pais lliures en el marc del projecte SITxell

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 9 punts sobre 10 i mai menys  de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 9 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

El 100% de les comunicacions de la concessió/denega ció dels recursos es realitzaran per correu ordinar i en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció  de la sol·licitud.

Percentatge de comunicacions de concessió/denegació realitzades per correu ordinari en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 5 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 100% de les sol·licituds de recursos passin a tràmit o a instrucció (canvi d 'estat "lliurada"" a "en curs") en un termini màxim  de 10 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 10 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

Plans d'acció per a la infraestructura verda local

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 9 punts sobre 10 i mai menys  de 7.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 9 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 7 punts sobre 10.

Indicador/s:

El 100% de les comunicacions de concessió/denegació  es realitzaran per correu ordinari en un termini m àxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitu d.

Percentatge de comunicacions de concessió/denegació realitzades per correu ordinari en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 3 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 5 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 100% de les sol·licituds de recursos passin a tràmit o instrucció d'expedien t (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un term ini màxim de 10 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 10 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Anàlisi i planificació viària municipal

Suport al manteniment de ponts municipals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequ ació acústica de locals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Anàlisi d'aigües

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Avaluació del soroll

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat a cústica i plans d'acció

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Estudis de la qualitat de l'aire

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Mesures dels camps electromagnètics

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Plans de millora de la qualitat de l'aire

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Avaluació i gestió ambiental

Verificació de l'estanquitat de la xarxa urbana de distribució d'aigua

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Canvi climàtic i sostenibilitat

Cessió de bicicletes

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Canvi climàtic i sostenibilitat

Eines de gestió del consum d'energia

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Pàgina 174 de 214



Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Canvi climàtic i sostenibilitat

Implantació de mesures de gestió sostenible ambient al i econòmica

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Canvi climàtic i sostenibilitat

Promoció de la mobilitat sostenible

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Canvi climàtic i sostenibilitat

Promoció de mesures contra el canvi climàtic i per a l'eficiència energètica

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Canvi climàtic i sostenibilitat

Promoció de mesures per a una gestió ambiental i ec onòmica sostenible dels recursos locals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys  de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Cartografia i sistema d'informació geogràfica

Actualització de la cartografia d'adreces postals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 9 dies hàbils i mai en més de 
15 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 9 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 15 dies hàbils.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Cartografia i sistema d'informació geogràfica

Elaboració o actualització de la cartografia topogr àfica urbana digital 3D E = 1:1.000

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 7 dies hàbils i mai en més de 
10 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 7 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 10 dies hàbils.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Cartografia i sistema d'informació geogràfica

Gestió de la informació geogràfica local

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Garantir que un mínim del 90% de les sol·licituds d e recursos passin a tràmit o a instrucció d'expedie nt (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un ter mini màxim de 9 dies hàbils i mai en més de 
12 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en un termini màxim de 9 dies hàbils.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 12 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de sol·licituds de recursos que passen a tràmit o a instrucció d'expedient (canvi d'estat "lliurada" a "en curs") en més de 12 dies hàbils.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Disseny de polítiques locals d'habitatge

Estudis sectorials per al disseny de les polítiques  locals d'habitatge

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Disseny de polítiques locals d'habitatge

Plans locals d'habitatge

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Planificació de la intervenció en els fons i les co l·leccions d'imatges locals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Planificació de la intervenció en monuments

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Projectes d'intervenció en monuments

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Protecció del patrimoni arquitectònic

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal

Recerca historicoarqueològica

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

Plans directors de xarxes de serveis

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

Projectes d'implantació i renovació de serveis urba ns

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

Suport a la gestió dels serveis del cicle de l'aigu a i l'enllumenat públic

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Estudis de programació d'equipaments i espai públic

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Estudis d'optimització funcional i energètica d'equ ipaments

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Gestió dels cementiris municipals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Plans directors d'equipaments i espai públic

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Millora dels equipaments i de l'espai públic

Projectes d'equipaments i espai públic

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5  punts sobre 10 i mai menys de 7,5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 8,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 7,5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 6.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 6 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Mobiliari urbà

Bancs i papereres

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

El 50% de recursos materials seran instal·lats en u n termini màxim de 2 mesos des de l'acceptació de l a sol·licitud i mai en més de 4 mesos.

Percentatge de recursos materials instal·lats en un màxim de 2 mesos des de l'acceptació de la sol·licitud.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de recursos materials instal·lats en més de 4 mesos des de l'acceptació de la sol·licitud.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Mobiliari urbà

Espais lúdics i de salut per a la gent gran

Compromisos de qualitat

Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

El 65% de recursos materials seran instal·lats en u n termini màxim de 2 mesos des de l'acceptació de l a sol·licitud i mai en més de 4 mesos.

Percentatge de recursos materials instal·lats en un màxim de 2 mesos des de l'acceptació de la sol·licitud

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de recursos materials instal·lats en més de 4 mesos des de l'acceptació de la sol·licitud

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Prevenció d'incendis forestals

Obertura de la franja perimetral de baixa combustib ilitat en urbanitzacions

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 10 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Prevenció d'incendis forestals

Plans per a la implantació de franges en nuclis hab itats: urbanitzacions o nuclis urbans

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 10 dies hàbils des de la seva formulació

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Prevenció d'incendis forestals

Simulacres d'activació del Pla d'Actuació Municipal  d'Emergències per Incendis Forestals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Donar resposta al 75% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 3 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 8 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques respostes en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 8 dies hàbils, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 8 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 60% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7 p unts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Pàgina 201 de 214



Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Prevenció d'incendis forestals

Tractament de vegetació en les parcel·les no edific ades dels ens públics locals

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Donar resposta al 95% de les consultes electrònique s, telefòniques i presencials en el termini màxim d e 4 dies hàbils des de la seva formulació i mai en més de 10 dies hàbils.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en un termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 10 dies hàbils, la unitat responsable del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i 
donar l'explicació pertinent del succeït.

Percentatge de consultes electròniques, telefòniques i presencials respostes en més de 10 dies hàbils des de la seva formulació.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Promoció i gestió local de l'habitatge

Estudis aplicats per a l'ampliació de l'oferta muni cipal d'habitatges destinats a polítiques socials

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Promoció i gestió local de l'habitatge

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatge s destinats a polítiques socials

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Promoció i gestió local de l'habitatge

Serveis locals d'habitatge

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Regeneració de barris i àrees urbanes

Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbane s

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Regeneració de barris i àrees urbanes

Estudis i projectes de regeneració urbana

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Sensibilització, participació i divulgació ambienta l

Activitats de sensibilització i educació ambiental

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Sensibilització, participació i divulgació ambienta l

Exposicions d'educació ambiental

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Sensibilització, participació i divulgació ambienta l

Tallers ambientals

Compromisos de qualitat

Recurs material

Realització de serveis i activitats

Garantir que un mínim del 70% dels ens locals consi derin que han rebut una atenció satisfactòria a les  consultes efectuades amb una puntuació igual o sup erior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 
5.

Percentatge d'ens locals satisfets amb l'atenció rebuda amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren l'atenció rebuda amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Urbanisme

Estudis i suport en matèria urbanística

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Urbanisme

Planejament urbanístic

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in la competència professional del personal que l'h a assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5  punts sobre 10 i mai menys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 80% dels ens locals valor in el resultat del servei (producte) amb una puntua ció igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i mai men ys de 5.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Xarxa viària de titularitat municipal

Camins municipals

Compromisos de qualitat

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin la competència professional del personal que l' ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren la competència professional del personal que l'ha assistit amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:

Garantir que un mínim del 100% dels ens locals valo rin el resultat del servei (producte) amb una puntu ació igual o superior a 6 punts sobre 10.

Percentatge d'ens locals que valoren el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

●

Mesura correctora: S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Indicador/s:
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Compromisos de qualitat
Catàleg de serveis 2015

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Xarxa viària de titularitat municipal

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principa l del municipi (hivern 2015-2016)

Compromisos de qualitat

Recurs econòmic

Ajut econòmic

Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs  en un termini màxim de 28 dies naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació  en la Diputació, considerant a aquests 
efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació, semp re que la justificació es presenti correctament, es  tracti d'ens que estan al corrent del pagament 
dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorpo rat al pressupost els romanents de crèdit de l'exer cici anterior.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini màxim de 28 dies naturals.

●

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2 mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l'interventor/a de l'ens destinatari en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.

Percentatge de pagaments realitzats en un termini superior als 2 mesos.

Indicador/s:
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