Indicadors de Gestió de Serveis Municipals 2018
Llar d’Infants “la Muntanyeta”
Entorn
Població: 1.485 habitants
Renda per càpita:
Taxa d’atur:

Densitat de població: 90,55 habitants/km2
Població 0 – 3 anys:
0 – 3 anys estrangers:

Indicadors
Encàrrec Polític

Adequar el servei a la demanda
ciutadana

Planificar adequadament l’oferta
escolar

Potenciar la igualtat d’oportunitats

Sol·licituds (preinscripcions) per cada plaça vacant
Demanda de places de llar d’infants municipal
% cobertura de places
% d’oferta de serveis complementaris
% d’oferta d’altres serveis d’atenció a la petita infància i a les
seves famílies
% d’hores de serveis complementaris sobre el total d’hores
d’obertura anuals
% d’oferta d’altres serveis d’atenció a la petita infància i a les
seves famílies sobre el total d’hores d’obertura anuals
% de places municipals sobre el total de places al municipi
(municipals, Generalitat i privades)
% de places públiques sobre el total de places al municipi
(municipals, Generalitat i privades)
% de places concertades i/o subvencionades pe l’Ajuntament
sobre el total de places al municipi (municipals, generalitat i
privades)
% d’infants de 0 a 3 anys que són alumnes en la llar d’infants
municipal
% d’infants de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera que són
alumnes en la llar d’infants municipal

Usuari / Client
Oferir un servei de qualitat als
usuaris/clients
Oferir un servei accessible als
usuaris

Garantir l’accés a tots els usuaris

Facilitar la participació

Grau de satisfacció dels usuaris
Mitjana d’hores d’obertura diària
Mitjana d’hores d’obertura anual
% d’hores d’obertura en horari escolar sobre el total de dies
d’obertura anual
% d’alumnes que han rebut ajuts
% d’alumnes que han rebut ajuts sobre el nombre d’ajuts
sol·licitats
% d’alumnes amb necessitats educatives especials
% d’alumnes amb necessitats educatives socials
Nombre d’associats a l’AMPA sobre 100 alumnes

Forma de Gestió
Gestió directa
Gestió indirecta

Oferir un servei de qualitat (model
de gestió)

%
%
Alumnes per educador/a
Nombre de personal educador de suport per cada
educador/a
% hores direcció dedicades a la gestió del centre sobre
el total d’hores de direcció
% d’alumnes que utilitzen el servei de menjador de

forma habitual
Alumnes del menjador per professional del menjador

Economia
Disposar dels recursos i del
finançament adequats
Finançar adequadament el servei

Despesa corrent per habitant
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal
% d’autofinançament per aportació de les famílies
% d’autofinançament per aportació d’altres institucions
% d’autofinançament per part de l’Ajuntament

