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Cercle de Comparació Intermunicipal
de Museus Locals 2018

Resultats 2017

Nombre de municipis participants al Cercle de Museus locals. Anys 2015 a 2017
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Quadre de comandament
Quadre Resum d'Indicadors de BIBLIOTEQUES 2016

81

Encàrrec polític

Facilitar l'accés de la
ciutadania a les biblioteques
públiques

Valorar l'interès / ús /
adequació del fons
documental

2016

Oferir un bon fons documental

M2 per cada 1.000 habitants

50

% de llibres del fons general que han
sortit en préstec

36,39

Fons documental per habitant

1,69

Hores de servei de la biblioteca central
(setmana estàndard)

41

% de novel·les que han sortit en
préstec

39,08

Llibres infantils per habitant de 0 a 14
anys

1,67

Mijtana de les hores de servei de les
biblioteques de proximitat (setmana
estàndard)

37

% de llibres de fons infantil que han
sortit ebn préstec

55,1 %

40,6

% de CD's que han sortit en préstec

27,0 %

% de DVD, Blu-Ray que han sortit en
préstec

% de renovacions en línia sobre el
total de renovacions

2016

indicadors
Usuari / Client

Fomentar l'ús de les
biblioteques

Valors Organitzatius / RRHH

5

Fomentar la lectura
% de la població d'entre 5 i 14 anys
que ha fet ús dels serveis de la
biblioteca
% de la població d'entre 15 i 24 anys
que ha fet ús dels serveis de la
biblioteca
% de la població d'entre 25 i 39 anys
que ha fet ús dels serveis de la
biblioteca
% de la població d'entre 40 i 64 anys
que ha fet ús dels serveis de la
biblioteca

2016

28 %

26 %

Índex de renovació del fons

5,8 %

53,1 %

Fomentar l'ús de les TIC

2016

% de la població de 65 anys i més que
ha fet ús dels serveis de la biblioteca

5%

% de fons documental que ha sortit en
préstec

34,0 %

Ordinadors d'ús públic dedicats a
l'accés a Inernet per cada 1.000 hab.

0,5

% de la població estrangera que ha fet
ús dels serveis de la biblioteca

15 %

% de documents ingressats l'any X-1
prestats durant l'any X

51,2 %

% de visites que fan ús del servei
d'internet + ofimàtica

% de la població que ha fet ús dels
serveis de la biblioteca

14 %

Oferir un servei de qualitat als
ciutadans
Queixes i suggeriments per cada
10.000 visites

2016
1,30

8,8 %

13 %

13 %

% de visites que fan ús del servei de
Wi-Fi

10,2 %

Nombre d'assistents a cursos TIC per
cada 1.000 habitants

5,4

Difondre la biblioteca a través
de les xarxes socials

2016

Realitzar activitats de
dinamització cultural

2016

Seguidors de Facebook per cada
1.000 habitants

31,05

% de visites per assistir a activitats de
dinamització cultural

4,3 %

20,79

Assistents per activitat de dinamització
cultural

19,6

9,67

Sessions d'activitats de dinamització
cultural per cada 10.000 habitants

68,3

16,78

Incrits en clubs de lectura per 1.000
habitants

1,7

40,7

Visites presencials per habitant

3,1

Visites al web per habitant

0,5

Seguidors de Twitter per cada 1.000
habitants

Préstecs per habitant

1,9

Posts de Facebook per cada 100
usuaris actius

% de població inscrita l'any X-1 amb
alguna activitat registrada l'any X

47,1 %

% d'escolars de primària que han
realitzat una visita a la biblioteca

29,2 %

Participants en activitats d'inscripció
obligatòria per cada 1.000 habitants

% d'escolars d'ESO que han realitzat
una visita a la biblioteca

10,6 %

% de sessions d'activitats amb
inscripció obligatòria sobre el total de
sessions d'activitats

68,4 %

2016

Piulades per cada 100 usuaris actius

Gestionar el servei amb les
diverses formes de gestió

2016

Oferir un servei de qualitat
(model de gestió)

2016

Promoure un clima laboral
positiu pels treballadors

2016

Millorar les habilitats dels
treballadors

% Gestió directa

100 %

Visites per treballador i hora

6,9

% Hores de baixa sobre hores de
conveni

3,4 %

Hores anuals de formació per
treballador

Treballadors a temps complert per
10.000 habitants

2,4

Sou brut dels tècnics auxiliars de
biblioteca

22.284

% Gestió indirecta

0%

% d'hores acumulades per
treballadors no de plantilla s/total
d'hores

Fomentar la participació del
voluntariat

4,1 %

Hores de voluntariat per cada 100
usuaris actius

Disposar dels recursos
adequats

2016

Despesa corrent per habitant

16,0

Despesa corrent municipal per
habitant
% despesa corrent s/ el pressup.
corrent municipal
Despesa en fons documental per
habitant

Gestionar els recursos
adequadament

2016

Oferir el servei a uns costos
unitaris adequats

0,1 %

% de la despesa destinada a personal

63,1 %

Despesa corrent per visita

1,1 %

% d'autofin. per aportacions d'altres
institucions

1,0 %

1,2

Despesa en fons documental per m2

23,6

% de la despesa en fons documental
finançada per l'ajuntament

21,7 %

Població

51.011

2016

2016

39,1 %

% de finançament per part de
l'ajuntament
Valor de les aportacions per patrocini
per 1.000 € de despesa corrent

% de la despesa destinat a fons
documental

7,4 %

Despesa en activitats de dinamització
cultural per assistent

% de la despesa per a activitats de
dinamització cultural

1,8 %

Despesa en fons documental per
préstec

59,9 %

% de la despesa destinada a
manteniment

27,8 %

0,5

% de la despesa de personal
finançada per l'ajuntament

60,8 %

3,2

1,2 %

% d'autofin. per Taxes i preus públics
% d'autofinançament per part de la
Diputació

2016

% d'hores acumulades per voluntaris
sobre el total d'hores

Finançar el servei
adequadament

9,6

17,5

5,2

2,2

0,63

-2016

Entorn

Encàrrec polític
Usuari / Client
Valors org. i RRHH
Economia
Entorn

Economia

Dimensions

2016

2016

Densitat de població

2.361

2016
Renda per càpita

Taxa d'atur

14.824

14 %

2016
% de dones respecte el total de
treballador/res

84 %

2016
Nombre de biblioteques

1,7

Habitants per biblioteca

30.007

% de fons documental en lliure accés
de préstec

84 %

Quadre de comandament
Dimensió econòmica

Despesa corrent per habitant

€
7,11

per habitant

Finançament del servei

11,0% 15,3% 73,7%
Ingressos museu

Altres institucions

ajuntament

Quadre de comandament
Dimensió econòmica

Despesa corrent per habitant

€
7,11

12,1%

en exposicions temporals

12,7 %
en activitats i tallers

per habitant

5,0%

en comunicació i publicitat

7,7%
en recerca, conservació,
restauració i documentació

Quadre de comandament
Dimensió econòmica
Despesa corrent

€
21,91

per visita

0,52 €
Ingressos mitjans per visita

Quadre de comandament
Dimensió usuari / client

visites
32

presencials per 100 habitants

54

visites
virtuals per 100 habitants

Gràfic 2:
Visitants presencials als museus per cada 1.000 habitants i
Despesa corrent total per habitant. Any 2017.

Visitants presencials als museus
per cada 1.000 habitants
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80,00

Quadre de comandament
Dimensió usuari / client

usos
55

Per 100 habitants

%
37,6

%
27,7

%
16,3

Usos de l’exposició
permanent

Usos de l’exposició
temporal

Usos d’activitats
exscolars

Quadre de comandament
Dimensió usuari / client

8,7 grau de
satisfacció
dels visitants

8,4
Puntuació usuaris Google

8,7
Puntuació usuaris Tripadvisor

Quadre de comandament
Dimensió encàrrec polític

sobre total estimat d’objectes del fons

%
74,5

registrat

sobre total d’objectes registrats

%
68,5

documentats

Quadre de comandament
Dimensió encàrrec polític

sobre total d’objectes registrats

%
6,6

exposats a la exposició
permanent

sobre total d’objectes registrats

%
28,1

accessible en línia

Despesa per habitant (2017)

Els municipis inverteixen, de mitjana, 7 € per habitant en els Museus
locals

79 €
67 €

61 € 61 €
58 €
43 €
27 €
23 € 21 €

Dades any 2017

18 € 15 €

11 € 11 €

7€ 6€ 6€
3€ 1€ 1€ 1€

Costos unitaris de diferents serveis

Quant costa un…?

5.531 €

(2017)

1.585 €
1.221 €
883 €
108 €103 € 94 € 73 € 34 € 32 € 24 € 22 € 18 € 6 € 1 €
Despesa Despesa Despesa Despesa
per alumne
per
per alumne
per
persona
de ll/d
expositor
inserida

Escoles
bressol
Dades any 2017

SLO

Escoles
música

Despesa
per tona
recollida

Fires Residus

Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
per
per
per hora
per
per cas atès per hora
làmpada establiment d'obertura assistent
d'activitat
alimentari

Enllumenat

SAM Mercats

Despesa
per visita

Despesa
per metre
lineal

Despesa
per visita

Despesa
per m2
d'espais
verds

Espais
Neteja Biblio- Verd
OMIC Esports Museus
escènics
viària teques urbà

Indicadors transversals de gènere

Diferències de gènere en els càrrecs de comandament (2017)
98%99%

92%
86%86% 83%

81%79%

81%
72% 71%
64%
52%

70% 68%
59%

65%

61%64%

49%
48%
43% 45%

38% 36%
28%
12%
6%

% de dones

+1% +0,5% +10% -2%
Dades any 2017

% dones amb comandament s. total comandaments

-11% -26% -15% +18,5% +6% -11% +8% -27% +80% -48%

Enquesta als participants en els
Cercles de comparació
intermunicipals

Enquesta: El quadre resum d’indicadors

 Amb relació al QRI, valori el seu grau d’acord amb els aspectes següents (% molt + bastant):
100,0
%
82,4%

Hi ha indicadors suficients per mesurar tots els
aspectes rellevants del servei
Els indicadors mesuren bé el que es vol mesurar

94,1%

Els indicadors són fàcils d’entendre
0%

20%

40%

60%

80%

100%

que els valors dels indicadors del quadre de comandament reflecteixen la realitat del servei
 Creu
en el seu municipi? (% molt + bastant)
Més del 80% dels
participants creuen
que els indicadors
reflecteixen la realitat
dels museus locals al
seu municipi

82,4%

Museus locals

87,7%

Total Cercles
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Enquesta: els tallers de millora
als tallers de millora, valori de 0 a 10 en quina mesura és important per a vostè cadascun
 Respecte
d’aquests aspectes:

1r Intercanvi d’experiències en grup

8,7

2n Suport a l’hora d’analitzar les dades del meu servei

8,1

3r Endur-se algun aspecte concret a millorar en el

8,0

4t Presentació dels resultats globals dels cercles

7,9

5è Presència d’experts externs al servei

7,8

municipi

Enquesta: utilitat i transferència de les dades
participació en els cercles de comparació en els darrers anys li ha servit per millorar el seu
 Laservei?
Més del 80% afirma que
participar en els
Cercles li ha servit per
millorar el servei al seu
municipi

82,4%

Museus locals

85,7%

Total Cercles
0%

20%

40%

60%

80%

100%

 La informació dels Cercles arriba als nivells de decisió política i estratègica de l’ajuntament?
47,1%

Museus locals

56,9%

Total Cercles
0%

20%

40%

60%

80%

En un 47% dels
municipis la
informació del cercle
de Museus locals
arriba als nivells de
decisió política o
estratègica

100%

A més €/habitant, més
repercussió a nivell polític o
estratègic

