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Rapidesa en la resolució de la sol·licitud

86,1% de dades disponibles (31 de 36)

58,1% 41.9%

Grau d’assoliment

Competència professional

11,7% de dades disponibles (7 de 60)

Grau d’assoliment

El compromís s’ha complert. El compromís s’ha incomplert parcialment 
(no s’ha assolit 1 dels 2 indicadors).

Grau d’assoliment dels compromisos de qualitat 
 (1r i 2n i 3r trimestre 2017)

  

Sistema de seguiment 
dels compromisos de 
qualitat  

Àrea de Presidència 

s.planif.avaluació@diba.cat 

Gabinet de la Presidència 
Servei de Planificació i Avaluació 

Carta de serveis 
del Catàleg Per a consultar l’informe complet, adreceu-

vos al web d’Avaluació i Millora: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/
concertacio/millora/ 

Àrea de Presidència

Gabinet de la Presidència 
Servei de Planificació i Avaluació

s.planif.avaluacio@diba.cat

Sistema de 
seguiment dels 
compromisos de
qualitat

Atenció personalitzada

17,2% de dades disponibles (5 de 29)

Grau d’assoliment

Simplicitat administrativa del tràmit                       
de sol·licitud

25% de dades disponibles (2 de 8)

Grau d’assoliment

Rapidesa en l’inici de l’assistència 

50% de dades disponibles (3 de 6)

Grau d’assoliment

Rapidesa en el lliurament del treball

35% de dades disponibles (7 de 20)

Grau d’assoliment

Rapidesa en la resolució de consultes i 
incidències 

87,9% de dades disponibles (29 de 33)
Grau d’assoliment

Rapidesa en l’execució de l’assistència 

50% de dades disponibles (17 de 34)

Grau d’assoliment

Qualitat del servei o producte lliurat

12,4% de dades disponibles (11 de 89)

Grau d’assoliment

Simplicitat administrativa del tràmit                       
de justificació

0% de dades disponibles (0 de 1)

Grau d’assoliment

El compromís s’ha incomplert.
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