
Servei: Servei d'Esports

Període: Gener - Desembre 2019

Servei ofert Compromís Indicador
Indicador de 

mesura
Objectiu Resultat

Diferència 
respecte la 

previsió

Grau de 
compliment

Netejar i desinfectar diariament els espais
complementaris (vestidors, lavabos, etc.) dels
equipaments esportius municipals que gestiona el
Servei d'Esports per mantenir les condicions de
neteja adequades per a l'activitat física i l'esport.

% d'espais dels equipaments netejats i
desinfectats diariament.

%

Netejar i desinfectar 
diariament el 70% dels 
espais dels equipaments 
esportius municipals.

90% 20% 100%

Promig

Obrir els equipaments 
esportius municipals un 
promig de 350 hores 
setmanals durant la 
temporada esportiva.

Promig d’hores 
d’obertura en 
temporada 

esportiva: 370 
hores  

20 100%

Promig
Promig 600 hores 
setmanals durant la 
temporada d'estiu.

Promig hores 
d’obertura 
temporada 
d’estiu: 610 

hores

10 100%

Concertar i garantir anualment una oferta esportiva
per a persones amb capacitats diverses.

Oferir diversitat d'activitats esportives
dins el programa municipal per a
persones amb capacitats diverses.

Nº
Programar un mínim de 6 
activitats anuals diferents.

8 2 100%

Garantir l'accés al sistema esportiu mitjançant el
programa de l'esport escolar i donar suport a les
escoles que promocionin l'esport de base a la
nostra ciutat.

Nombre de participacions per
temporada.

Nº
18.000 participacions per 
temporada.

19.604 1.604 100%

Obrir a la ciutadania la participació en els eixos
estratègics de l'esport de la ciutat mitjançant el
Consell Municipal d'Esports.

Nombre de reunions anuals del Consell
Municipal d'Esports.

Nº
4 reunions del Plenari del 
Consell Municipal 
d'Esports.

2 -2 50%

Promocionar l'esport femení de la ciutat al web i al
Facebook del Servei d'Esports.

Publicació mensual de promoció
d'activitats i/o notícies esportives
femenines.

Nº
Mínim 1 publicació 
mensual a la Web i al 
Facebook.

5 4 100%

  

SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE LES CARTES DE SERVEIS

Servei d'Esports

Facilitar a la ciutadania i als clubs l'ús dels 
equipaments esportius municipals que gestiona el 
Servei d'Esports.

Promig d'hores d'obertura dels 
equipaments esportius municipals.


