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 Nombre total d'establiments alimentaris controlats sanitàriament, 

respecte al quinquenni anterior i respecte el nombre d’establiments 

alimentaris del municipi (anual) 

30 61 125 38 254 222

Nombre total de queixes i denúncies ciutadanes relatives a temes 

sanitaris (anual)  
98 242 260 113 713 499

Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries relatives a 

plagues
31 127 103 32 293 193

 Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre 

d’actuacions relatives a animals
54 56 48 35 193 174

 Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre 

d’actuacions relatives a mosquits
4 28 40 9 81 78

Nombre de denúncies i nombre d’actuacions per insalubritat 4 10 6 7 27 26

Nombre de denúncies i nombre d’actuacions alimentàries 5 21 63 30 119 41

Percentatge d'animals recuperats pels propietaris (trimestral), 

respecte any anterior i respecte nombre d’habitants. 
65% 56% 54% 77% 62% 47%

 Percentatge de gossos recollits per l'Ajuntament que hagin estat 

adoptats (semestral). 
61% 68%

Percentatge de denúncies en què s'hagi utilitzat la mediació com a 

eina per a la resolució de conflictes (trimestral).
95% 93%

Percentatge d'alumnat vacunat a l'escola (anual). 82,82% 82,82% 50%

Percentatge d'alumnat al qual  s'ha fet la revisió bucodental (anual). 89,37% 89,37% 50%

Nombre d'enterraments i altres actes funeraris realitzats (inhumació

de cendres, exhumacions, autoritzacions, buidats, renovació de

nínxols, trasllats, canvis de titularitat, liquidacions ...) (trimestral).

86 59 145 150

Nombre de persones assistides pel servei de salvament i socorrisme

(anual).
1.148 1.148

>2000

Percentatge d'alumnat de la ciutat, tant de primària com de

secundària, que hagi participat en una o més activitats de promoció

de la salut  (setembre-juny).

66,37% 66,37% 50%

Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de la platja en relació amb

el servei de salvament i socorrisme. (Font: enquesta de satisfacció de

Q de platges. Anualment)

Valoració de l’atenció:       

Bona: 16,29%.                            

Molt bona: 83,71%                  

Visibilitat del servei:             

No els ha vist: 7,90%               

Poca: 3,53%               

Suficient: 7,84%               

Molta: 80,73%

Valoració de l’atenció:       

Bona: 16,29%.                            

Molt bona: 83,71%                  

Visibilitat del servei:             

No els ha vist: 7,90%               

Poca: 3,53%               

Suficient: 7,84%               

Molta: 80,73%

Valoració de 

l´atenció: 70% 

bona o molt 

bona.      

Visibilitat del 

servei 70% 

suficient o 

molta

38% 88%


