
 OBSIB MUNICIPI DE {A2} 

2. Ens instrumentals, cooperació, col·laboració i coordinació 
administrativa

Per a qualsevol comentari sobre l'enquesta, adreceu-vos a la Fundació a través del 
correu electrònic fcps@pisunyer.org o de forma telefònica al 934.527.115.



2. Ens instrumentals, cooperació, col·laboració i 
coordinació administrativa

B1 Podria indicar si el seu Ajuntament disposa d'Organitzacions Especials Desconcentrades (sense 
personalitat jurídica diferenciada de l'Ajuntament, però amb òrgans diferents al Ple, Junta de 
Govern Local, Alcalde, tinents d'Alcalde, etc.)?

nmlkjSí

nmlkjNo (passi a la pregunta B4)

B2 Indiqui el número d'Organitzacions Especials Desconcentrades:

B3 Quines de les següents funcions realitzen les Organitzacions Especials Desconcentrades?

gfedcÒrgans de govern

gfedcAdministració general

gfedcSeguretat i protecció civil

gfedcAcció social

gfedcPensions

gfedcPromoció social

gfedcPromoció educativa

gfedcPromoció del treball

gfedcPromoció i reinserció social

gfedcSanitat

gfedcEducació

gfedcHabitatge i urbanisme

gfedcSanejament, abastament d'aigües

gfedcRecollida d'escombraries i neteja viària

gfedcCementiris i serveis funeraris

gfedcMedi ambient

gfedcPromoció i difusió de la cultura

gfedcEducació física i esports

gfedcArqueologia i protecció del patrimoni historicoartístic

gfedcComunicació social i participació ciutadana

gfedcCooperació amb el Tercer Món

gfedcInfraestructures bàsiques i transports

gfedcComunicacions

gfedcInfraestructura agrària

gfedcInvestigació científica, tècnica i aplicada

gfedcInformació bàsica i estadística

gfedcRegulació econòmica (tresoreria)

gfedcRegulació comercial

gfedcAgricultura, ramaderia i pesca

gfedcIndústria

gfedcEnergia

gfedcMineria

gfedcTurisme

gfedcTransferències a administracions públiques

gfedcDeute públic

gfedcJoventut



B4 L'Ajuntament participa en alguna Mancomunitat?

nmlkjSí

nmlkjNo (passi a la pregunta B6)

B5 Indiqui el número de Mancomunitats en les quals participa.

B6 S'ha dissolt alguna mancomunitat a causa de l'entrada en vigor de la LRSAL?

nmlkjSí

nmlkjNo (passi a la pregunta B9)

B7 Quantes mancomunitats es van dissoldre a causa de l'entrada en vigor de la LRSAL?

B8 Quines mancomunitats es van dissoldre a causa de l'entrada en vigor de la LRSAL?



B9 L'Ajuntament participa en algun Consorci?

nmlkjSí

nmlkjNo (passi a la pregunta B12)

B10 Indiqui el número de Consorcis en els quals participa.

B11 Quants consorcis van quedar adscrits a l’Ajuntament en l’exercici pressupostari 2017?



B12 L'Ajuntament participa en alguna Fundació?

nmlkjSí

nmlkjNo (passi a la pregunta B16)

B13 Indiqui el número de Fundacions en les quals participa.

B14 Quantes fundacions van quedar adscrites a l’Ajuntament en l’exercici pressupostari 2017?

B15 Quines de les següents funcions realitzen les Fundacions?

gfedcÒrgans de govern

gfedcAdministració general

gfedcSeguretat i protecció civil

gfedcAcció social

gfedcPensions

gfedcPromoció social

gfedcPromoció educativa

gfedcPromoció del treball

gfedcPromoció i reinserció social

gfedcSanitat

gfedcEducació

gfedcHabitatge i urbanisme

gfedcSanejament, abastament d'aigües

gfedcRecollida d'escombraries i neteja viària

gfedcCementiris i serveis funeraris

gfedcMedi ambient

gfedcPromoció i difusió de la cultura

gfedcEducació física i esports

gfedcArqueologia i protecció del patrimoni historicoartístic

gfedcComunicació social i participació ciutadana

gfedcCooperació amb el Tercer Món

gfedcInfraestructures bàsiques i transports

gfedcComunicacions

gfedcInfraestructura agrària

gfedcInvestigació científica, tècnica i aplicada

gfedcInformació bàsica i estadística

gfedcRegulació econòmica (tresoreria)

gfedcRegulació comercial

gfedcAgricultura, ramaderia i pesca

gfedcIndústria

gfedcEnergia

gfedcMineria

gfedcTurisme

gfedcTransferències a administracions públiques

gfedcDeute públic

gfedcJoventut

B16 En el seu municipi s'han establert òrgans territorials de gestió desconcentrada?

nmlkjSí

nmlkjNo (passi a la pregunta B25)



B17 Podria indicar on estan regulats els òrgans territorials de gestió desconcentrada?

gfedcReglament Orgànic Municipal

gfedcNormativa específica

Especifiqueu la normativa



B25 L'ajuntament ha creat algun ens de descentralització territorial o figura anàloga (districte o 
similar)? [En cas afirmatiu, adjunti la documentació que fa referència al seu funcionament]

nmlkjSí

nmlkjNo (fi del qüestionari)

B26 Quants ens de descentralització territorial o figures anàlogues s'han creat al municpi?


