
OBSERVATORI DE GOVERN LOCAL A CATALUNYA: 
 
MUNICIPI:       
CODI DEL MUNICIPI:       
 
 
L’ENQUESTA ALS MUNICIPIS 
 

2. Ens instrumentals, cooperació, col·laboració i c oordinació administrativa 
 

 



2. ENS INSTRUMENTALS, COOPERACIÓ COL·LABORACIÓ I CO ORDINACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
 
 
101. Indiqui les organitzacions especials desconcentrades (sense personalitat jurídica 
diferenciada de l’Ajuntament) que té la seva organització municipal. Detalli quins serveis i 
activitats duen a terme cadascuna d’elles. 
 

 Organització Servei i activitat 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 
102. Podria indicar si l’Ajuntament disposa d’organismes autònoms?  
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 104]  

 
103. Quines són les funcions principals d’aquests organismes autònoms? [Si ho prefereix, 
pot adjuntar la documentació que consideri oportuna per contestar la pregunta.] 
 

 Nom de l’organisme autònom Funcions 

1             

2             



3             

4             

5             

6             

7             

 
104. Podria indicar si l’Ajuntament disposa d’entitats públiques empresarials?  
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 106] 

 
105. Quines són les funcions principals d’aquestes entitats públiques empresarials? [Si ho 
prefereix, pot adjuntar la documentació que consideri oportuna per contestar la pregunta.] 
 

 Nom de l’entitat pública empresarial Funcions 

1             

2             

3             

4             

5             

6             



7             

 
106. L’Ajuntament disposa de societats mercantils amb capital íntegrament públic de 
titularitat municipal ?  
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 108] 

 
107. Quines funcions duen a terme aquestes societats mercantils? [Si la resposta resulta 
massa extensa i disposen dels estatuts o d’algun document informatiu, el poden annexar.] 
 

 Societat mercantil Serveis i activitats 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
108. L’Ajuntament participa en alguna mancomunitat? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 110]  

 
109. Li agrairíem que completés una fitxa per a cadascuna de les mancomunitats en què 
participa l’Ajuntament. 
 



Nom de la Mancomunitat:       

a.- Ens que en formen part: 

      

b.- Objecte: 

      

c.- Serveis i activitats que duu a terme i forma de gestió utilitzada en cada cas 

Servei o activitat Forma de gestió 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

d.- Localitat a la qual està situada la seu 

      

 
110. L’Ajuntament participa en algun consorci (amb excepció del Consorci Localret, 
Consorci Comunicació Local i Consorci per a la Normalització Lingüística)? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 112] 

 
111. Empleni una fitxa per consorci. 
 

a.- Nom del consorci:       

b.- Objecte del consorci:  

      



c.- Altres administracions participants: 

      

d.- Ens que no siguin administracions públiques que en formen part: 

      

e.- Serveis i activitats que duu a terme i forma de gestió en cada cas: 

Servei o activitat Forma de gestió 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
112. Derivat d’un conveni, s’ha creat al llarg d’aquest mandat (2003-2007) una entitat o 
òrgan de gestió? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 115] 

 

113. Podria especificar el número total de convenis que han generat una entitat o òrgan 
de gestió durant aquest període (2003-2007)? 

      
................................................................................................................................................ 
 
114. A part del municipi, podria detallar quins eren els altres subjectes del conveni? 
 

 Conveni i ens Subjectes del conveni 

1             



2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
115. Podria indicar si en el seu terme municipal existeixen entitats municipals 
descentralitzades (nuclis separats de població amb personalitat jurídica pròpia)? 
 

(1) Sí       

(2) No       [passi a la pregunta 117]       

 
116. Podria identificar les entitats municipals descentralitzades que existeixen en el seu 
municipi? 
 

Nom de l’entitat municipal descentralitzada 

      

      

      

      

      

 
117. Està en procés o existeix la voluntat de crear entitats municipals descentralitzades? 
 

(1) Sí       

(2) No       [Fi del bloc 2 ]       

 
118. Podria indicar quines entitats municipals descentralitzades estan en procés de 
creació? 
 



Nom de l’entitat municipal descentralitzada 

      

      

      

      

      

 
 



 


