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Indicadors Total Estàndard Observacions 

Percentatge de jornades  compromeses de promoció, difusió i defensa de la igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones, respecte al total de jornades  realitzades (anual).  

125% 100% 
Els estàndards s'han calculat de la suma  

de les dades del 2012 fins 2015 

Percentatge de jornades compromeses de promoció, difusió i defensa del dret a la diversitat sexual, 
respecte al total de jornades realitzades (anual).  

100% 100%   

Percentatge de tallers compromesos  de formació per la igualtat, respecte al total de tallers realitzats 
(anual). 

133% 100%   

Percentatge de persones ateses en menys de 10 dies als serveis d'assessoria jurídica a les dones, 
respecte al total de les persones usuàries que hi han demanat hora (semestralment).  

100,00% 100%   

Percentatges de persones ateses en menys de 15 dies als serveis d’atenció psicològica a les dones, 
respecte al total de les persones usuàries que hi han demanat hora (semestralment). 

100% 100%   

Nombre de persones assistents a les activitats de formació per la igualtat. 2082 1418    

Nombre de persones ateses en el punt d’informació. 81 120   

Nombre de persones ateses en el Servei d’Atenció Psicològica. 205 154   

Nombre de persones ateses en el Servei d’Atenció Jurídica 191 155   

Nombre de convocatòries del Consell Municipal de les Dones. 4 6   

Nombre de presentacions per a la concurs  prevenció de la violència de gènere. 19 29   

Nombre de participants a la formació per a la realització de presentacions per a la prevenció de la 
violència de gènere. 

38 57   

Nombre de curtmetratges d’igualtat i usos del temps. 47 38   

Nombre de participants a la formació per a la realització de curtmetratges d’igualtat i usos del temps. 62 65   

Percentatge  de projectes subvencionats respecte al nombre de finançats. 100% 100%   

Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les 
accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).  

4 1   

Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les 
accions correctores consegüents realitzades (anual).  

0 0   

 


