
Àrea econòmica 2019

Indicadors 1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Estandards Total Observacions

Queixes de la ciutadania relatives a la informació actualitzada que contenen els diversos 
mitjans de comunicació d'aquesta Administració. 

Sense queixes Sense queixes

Altres indicadors i dades d'interès continguts en la Memòria Anual de Gestió Veure Memòria de Gestió anual Veure Memòria de Gestió anual

Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de 
qualitat i innovació implantades al servei (anualment).

GENERAL ÀREA:
*Nova versió Catàleg de procediments, 
instruccions i tràmits, amb inclusió 
d’afecció a transparència i inclusió d’un nou 
procediment i una nova instrucció.

COMPTABILITAT I PATRIMONI:
* PR02CP-07- Aprovació comptes 
recaptació ORGT.

GESTIO TRIBUTS I SIT:
* Formació GTWin nous treballadors 
Ajuntament.
* Col·laboració pla inspecció Guals.

ORGT:
* Campanya domiciliacions, cita prèvia i 
altres serveis.

COMPTABILITAT I PATRIMONI:
* Gestions totes les àrees per supressió efectiu bestretes caixa fixa (ara targeta pre-
pagament), revisió i recordatori bon ús d'aquest instrument i passar caixes 
habilitades efectiu a datàfons.
* Redefinició estudis de costos per adaptació a nou programa comptabilitat GEMA.
* PR06-CP01 Gestió i manteniment BBDD Inventari/Patrimoni (v1)
* IT04-PR06CP-01  Rectificació anual inventari (v1)

GESTIÓ TRIBUTS I SIT:
* Capsules formatives GtWin personalitzades resta àrees.
* Revisió dels models del procediment sancionador en materia tributària per manca 
de comunicació transmissió finques i adaptació del procediment a la gestió amb 
Epac
* IT01-PR02SIT-01 - Altes al Cadastre d’alteracions físiques resultat de concessió de 
llicències d’obra major (v1).
PR02GT-08 - Aprovació de liquidacions, autoliquidacions, baixes i suspensions 
(relacions setmananls) (v2).

GESTIÓ TRIBUTS I SIT:
* Capsules formatives GtWin personalitzades resta àrees.

Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania relatives 
al servei i les accions correctores realitzades (anualment).

Sense suggeriments i queixes Sense suggeriments i queixes


