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1. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT 
 
 
1.1. Estructura i funcionament polític 
 
1. Podria indicar el número de regidors de l’Ajuntament?  

      

 
2. Podria detallar la composició política del Ple de l’Ajuntament? 
 

(1) CIU       

(2) ERC-AM       

(3) ICV-EPM       

(4) PP       

(5) PSC-PM       
(6) Altres 
      

 
      

 
3. Podria especificar la denominació completa de la candidatura? [Només cal que 
respongui a aquesta pregunta en cas que hagi completat la casella “Altres” de la pregunta 
2.] 
 

      

 
4. Podria indicar el número de tinents d’alcalde? 

      

 
 
1.1.1. L’alcalde i els tinents d’alcalde 
 

5. Grup polític de l’actual alcalde: 

      

 
6. Podria indicar quina ha estat la forma d’elecció de l’alcalde actual? 
 

(1) Ordinària (deriva de  les eleccions)   

(2) A través d’una moció de censura a l’alcalde anterior   

(3) Dimissió de l’anterior alcalde  
(4) Altres  
Especifiqui-la:  
      
 
 

 
 

 
 
 



 
 

  
 

 
7. Podria indicar el tipus de govern actual? 
 

(1) Majoria        [passi a la pregunta 13] 

(2) Coalició        [passi a la pregunta 10] 

(3) Minoria       

 
8. Si governa amb minoria, el grup de govern gaudeix d’un recolzament formalitzat o 
d’acords puntuals? 
 

(1) Acord formalitzat  

(2) Acords puntuals  
 
9. Quins grups municipals recolzen l’acció de govern? 

      

............................................................................................................. [passi a la pregunta 13] 
 
10. Si governa en coalició en l’actualitat, podria indicar amb quines forces ho fa? 

      

................................................................................................................................................ 
 
11. Hi ha hagut cap modificació en la composició de la coalició de govern des de les 
darreres eleccions municipals (maig de 2003)? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 13] 

 
12. Quina ha estat la modificació en la composició de la coalició de govern? 

      

................................................................................................................................................ 
 
13. Si us plau, completi la taula següent: 
 

 Grup 
municipal Àrea de responsabilitat 

(1) 1r tinent 
d’alcalde             
(2) 2n tinent 
d’alcalde             
(3) 3r tinent 
d’alcalde             
(4) 4t tinent 
d’alcalde             



 
 

(5) 5è tinent 
d’alcalde             
(6) 6è tinent 
d’alcalde             
(7) 7è tinent 
d’alcalde             
(8) 8è tinent 
d’alcalde             
(9) 9è tinent 
d’alcalde             

 
14. Podria indicar si l’alcalde ha cessat algun tinent d’alcalde durant l’actual mandat? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 16] 

 
15. Podria indicar el grup municipal dels tinents d’alcalde cessats per l’alcalde actual 
durant el present mandat, així com el dels substituts?  
 

 Grup polític dels tinents d’alcalde 
cessats  Grup polític dels tinents d’alcalde 

substituts 

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

 
1.1.2. Junta de Govern Local 
 
16. Podria detallar la composició de la Junta Govern Local en funció del partit al que 
pertanyen els seus membres? 
 

(1) CIU       

(2) ERC-AM       

(3) ICV-EPM       

(4) PP       

(5) PSC-PM       
(6) Altres 
      

 
      

 
17. Podria detallar el repartiment de les responsabilitats entre els membres de la Junta de 
Govern Local? 
 

 Grup municipal del 
responsable polític Àrees sectorials que dirigeix 

1             



 
 

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 
18. Podria indicar si persones que no són membres de la Junta de Govern Local 
assisteixen a les sessions de manera habitual amb caràcter d’oients? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 20] 

 
19. Podria especificar el perfil d’aquest oients? 
 

(1) D’altres regidors de grups de govern      

(2) Regidors de l’oposició          

(2) Altres:  
Especifiqui’l:       
 
  

        

 
20 Algun membre de la Junta de Govern Local ha estat cessat per l’alcalde durant el 
present mandat? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 22] 

 
21 Podria detallar el grup municipal dels membres de la Junta de Govern Local cessats 
per l’alcalde actual durant el present mandat, així com el dels substituts?  
 

 Grup polític dels membres de la 
Junta de Govern Local cessats  Grup polític dels membres de la 

Junta de Govern Local substituts 

1       1       



 
 

2       2       

3       3       

4       4       
 
1.1.3. El Ple 
 
22 Podria especificar la periodicitat de les convocatòries ordinàries del Ple? 
 

(1) Mensual  

(2) Bimestral  

(3) Trimestral  
(4) Altres  
Especifiqui-la:  
      

 
 
 

 
23 Quantes convocatòries extraordinàries del Ple a petició dels grups de l’oposició hi va 

haver al llarg del 2004? 
      
................................................................................................................................................ 
 

24 Podria indicar si cap regidor/a ha canviat de grup polític municipal durant l’actual 
mandat? 
 

(1) Sí      

(2) No        [passi a la pregunta 26] 

 
25 Podria detallar en cada cas el grup d'origen i el grup al qual es van integrar? 
 

 Grup polític originari  Grup polític de destí 

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

 
26 Podria enumerar les comissions informatives permanents que existeixen en 
l’actualitat? 
 

 Nom de la Comissió 

1       

2       



 
 

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
27 Podria assenyalar si tenen en l’actualitat comissions informatives especials? 
 

(1) Sí      

(2) No        [passi a la pregunta 32] 

 
28 Podria enumerar les comissions informatives especials que existeixen en l’actualitat? 
 

 Nom de la Comissió 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
29. Existeix cap normativa que reguli el funcionament de les comissions informatives 
especials? [Si fos així, li agrairíem que l’adjuntés a l’enquesta.] 
 

(1) Sí  

(2) No  

 



 
 

30. Quina/es funcions té o tenen atribuïdes les comissions informatives especials? [En cas 
que adjunti la normativa que s’aplica i que aquesta aclareixi les funcions atribuïdes, no cal 
que respongui aquesta pregunta.] 
 

 Nom de la Comissió Funcions 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 
31. Podria detallar qui forma part de les comissions informatives especials? [En cas que 
adjunti la normativa que s’aplica i que aclareixi la seva composició, no cal que respongui 
aquesta pregunta.] 
 

 Nom de la Comissió Membres 

1             

2             

3             

4             

5             



 
 

6             

 
 
1.1.4. Dedicació i remuneracions dels electes 
 
32. Podria indicar si l’alcalde es dedica al seu càrrec de manera exclusiva (i per tant, no 
desenvolupa cap altra activitat professional o laboral)? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
33. Podria especificar el nombre de regidors de la Junta de Govern Local dedicats al 
càrrec de forma exclusiva i parcial : 
 

(1) Exclusiva       

(2) Parcial       
 
34. Si fos possible, podria indicar la quantia global que perceben els regidors de la Junta 
de Govern Local amb dedicació exclusiva i amb dedicació parcial respectivament 
(retribucions brutes anuals totals)? 
 

(1) Quantia global corresponent als regidors amb 
dedicació exclusiva       

(2) Quantia global corresponent als regidors amb 
dedicació parcial       

 
35. Si fos possible, podria indicar quina és la retribució màxima i la mínima dels 
membres de la Junta de Govern Local? 
 

(1) Retribució màxima       

(2) Retribució mínima       
 
36. Existeixen regidors amb tasques de govern que no rebin cap retribució? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 38]  

 

37. Quants regidors amb tasques de govern no reben cap retribució? 

      

................................................................................................................................................ 
 
38. Els regidors de l’oposició perceben alguna retribució pel fet de desenvolupar aquesta 
tasca? 



 
 

 
(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 41] 

 
39. Existeix alguna diferència entre les retribucions dels regidors de l’oposició? Per 
exemple, en el cas del portaveu del grup. 
 

(1) La retribució és igual per a tots  
(2) La retribució és diferent 
 Especifiqui les diferències existents:  
      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

40. Si fos possible, podria indicar la quantia global (retribució total bruta anual) que reben 
els regidors de l’oposició? 

      
................................................................................................................................................ 
 
41. Existeixen retribucions per l’assistència a les sessions dels següents òrgans? Podria 
indicar la quantia d’aquesta retribució? 
 

ÒRGAN EXISTEIXEN RETRIBUCIONS PER 
L’ASSITÈNCIA QUANTIA 

(1) Ple        

(2) Junta de Govern Local        

(3) Altres 
Especifiqui’ls: 
      

       

 
42. Aquells regidors que ja cobren una retribució per la seva dedicació, reben també cap 
retribució específica per assistència als òrgans dels quals formen part? 
 

(1) Sí  

(2) No  

(3) En alguns casos  
Podria especificar-los?  
      
 
 
 
 

 
 

 
43. Els grups municipals reben una assignació econòmica per al seu funcionament? 



 
 

 
(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 46] 

 
44. Podria especificar el criteri de distribució de les assignacions econòmiques al grups 
municipals? [Si fos necessari, marqui més d’una opció]. 
 

(1) Per grup municipal  

(1) Per número de regidors de cada grup municipal  

(2) Altres: 
      
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
45. Podria especificar les quantitats econòmiques en cada cas? 
 
      
 
 
1.2. Distribució de competències  
 
[En cas que adjunti la normativa que s’aplica (ROM, Decrets de Delegació...) i que 
aquesta aclareixi la distribució de competències entre els diferents òrgans, no cal que 
respongui aquesta pregunta.] 
 
46. Podria indicar les competències que el Ple ha delegat en la Junta de Govern Local? 
 

 Competència Àmbit i condicions especials 

1             

2             

3             

4             

5             



 
 

6             

7             

 
47. Podria indicar les competències que el Ple ha delegat en l'alcalde? 
 

 Competència Àmbit i condicions especials 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
48. Podria indicar les competències que l’alcalde ha delegat en la Junta de Govern Local? 
 

 Competència Àmbit i condicions especials 

1             

2             

3             



 
 

4             

5             

6             

7             

 
49. Podria indicar les competències que l’alcalde ha delegat en els tinents d'alcalde? 
 

 Competència Àmbit i condicions especials 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
50. Podria indicar les competències que l’alcalde ha delegat en els regidors delegats? 
 

 Competència Àmbit i condicions especials 

1             



 
 

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
51. Podria indicar si durant el present mandat (2003-2007) s’han impugnat actes o acords 
municipals per un altre ens públic? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 53] 

 
52. Podria indicar quins actes o acords i quin fou l'objecte del recurs? [No cal que faci 
referència als actes o acords impugnats per particulars.] 
 

 Actes o acords impugnats Objecte del recurs 

1             

2             

3             

4             

5             



 
 

6             

7             

 
 
1.3. Estructura i funcionament administratiu 
 
 
53. Podria indicar si l’Ajuntament disposa de Reglament Orgànic Municipal aprovat? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 55] 

 

54. Podria indicar l’any d’aprovació del Reglament Orgànic Municipal? 

      

................................................................................................................................................ 
 
55. El funcionari que exerceix la funció de secretaria o secretaria-intervenció és un 
funcionari que pertany a un cos d’habilitació nacional (en qualsevol de les seves 
categories)? 
 

(1) Sí        [passi a la pregunta 59]  

(2) No         
 
56. Quina és la situació de la persona que ocupa el càrrec de secretari o secretari-
interventor? 
 

(1) Funcionari accidental       

(2) Funcionari interí     [passi a la pregunta 59]  

(3) Altres 
Especifiqui’ls: 
      
 

 
    [passi a la pregunta 59] 

 
57. A quina escala pertany el funcionari que actua com a secretari accidental? 
 

(1) Escala A  

(2) Escala B  

(3) Escala C  

(4) Escala D  
 



 
 

58. Quina és la formació de la persona que ocupa la secretaria accidental? 
 

(1) Llicenciat en dret       

(2) Llicenciat en economia      

(3) Llicenciat en Ciència Política      
(4) Altres titulacions universitàries: 
Especifiqui-la:       
 
 

     

(5) Altres titulacions no universitàries: 
Especifiqui-la:       
 
 

     

 
59. El funcionari que exerceix la funció d’intervenció és un funcionari que pertany a un cos 
d’habilitació nacional (en qualsevol de les seves categories)? 
 

(1) Sí        [passi a la pregunta 63] 

(2) No        

 
60. Quina és la situació de la persona que ocupa el càrrec d’interventor? 
 

(1) Funcionari accidental         

(2) Funcionari interí        [passi a la pregunta 63]  

(3) Altres 
Especifiqui’ls: 
      
 

 
       [passi a la pregunta 63] 

 
61. A quina escala pertany el funcionari que actua com a interventor accidental? 
 

(1) Escala A  

(2) Escala B  

(3) Escala C  

(4) Escala D  
 
62. Quina és la formació de la persona que ocupa el càrrec d’interventor accidental? 
 

(1) Llicenciat en dret       

(2) Llicenciat en economia      

(3) Llicenciat en Ciència Política      
(4) Altres titulacions universitàries: 
Especifiqui-la:            

(5) Altres titulacions no universitàries: 
Especifiqui-la:            



 
 

 
 
63. L’Ajuntament s’estructura en àrees sectorials? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 65]  

 

64. Podria indicar en quines? [Si ho prefereix, pot adjuntar un organigrama que respongui 
a la pregunta.] 

      
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
65. L’Ajuntament té gerent unitari de l’organització municipal? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 69] 

 
66. Podria indicar el règim jurídic al qual està adscrit el gerent unitari? 
 

(1) Funcionari de carrera  

(2) Contractat laboral per temps indefinit  

(3) Funcionari d’ocupació eventual  

(4) Contractat laboral d’alta direcció  

(5) Funcionari interí  

(6) Contractat laboral de duració determinada  
 
67. Les funcions del gerent unitari estan formalitzades per escrit? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
68. Podria indicar quines funcions desenvolupa el gerent unitari? [En cas que adjunti la 
informació que aclareixi les funcions atribuïdes, no cal que respongui aquesta pregunta.] 
      

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
69. L’Ajuntament té gerents d’àrees? 
 



 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 74] 

 
70. Podria indicar per a quines àrees? 

      

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
71. Les funcions dels gerents d’àrees estan formalitzades per escrit? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 

72. Podria indicar quines funcions desenvolupa el/els gerent/s de les àrees? [Si tenen 
gerents per àrees sectorials concretes, enumeri les funcions d’aquell que té més 
competències.] 

      
.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
 
73. Podria indicar el nombre total de gerents d’àrees en funció del règim jurídic al qual 
estan adscrits? 
 

(1) Funcionari de carrera       

(2) Contractat laboral per temps indefinit       

(3) Funcionari d’ocupació eventual       

(4) Contractat laboral d’alta direcció       

(5) Funcionari interí       

(6) Contractat laboral de duració determinada       
 
74.- Existeix un gabinet d’Alcaldia? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 76] 

 
75. Quin tipus de règim vincula els treballadors del gabinet d’Alcaldia amb l’Ajuntament? 
[Li agrairem que especifiqui el número de treballadors/es per a cadascun dels règims.] 
 

(1) Funcionari de carrera       



 
 

(2) Contractat laboral per temps indefinit       

(3) Funcionari d’ocupació eventual       

(4) Contractat laboral d’alta direcció       

(5) Funcionari interí       

(6) Contractat laboral de duració determinada       
 
76. Si fos possible, podria indicar el nombre total del personal municipal en funció del 
règim jurídic al qual està adscrit? [Si ho prefereix, pot adjuntar a l’enquesta la 
documentació que consideri oportuna per respondre a la pregunta.] 
 

escala subescala classes Total personal 

Administració 
General Tècnica (A)        

 Gestió (B)        

 Administrativa (C)        

 Auxiliar (D)        

 Subaltern (E)        

Administració 
Especial Tècnica Titulars Superiors (A)       

  Tècnics Grau Mitjà (B)       

 
  Auxiliars Tècnics (C)       

 Serveis Especials Guardia Urbana (A-D)       

  Servei Extinció d’Incendis (A-D)       

  Places Comeses Especials (A-D)       

  Personal d’Oficis (C-E)       

TOTAL FUNCIONARIS         

 
77. Pel que fa el personal contractat en règim laboral, podria indicar-ne el nombre total? 
 

Personal total contractat en règim laboral       
 
78. D’entre el personal laboral al servei de l’ajuntament, quants d’ells estan contractats 
amb dedicació parcial i quants amb dedicació total? 
 

(1) Dedicació parcial       

(2) Dedicació total       
 
79. Quin o quins processos s’utilitzen per a la selecció del personal laboral? 
 



 
 

(1) Concurs  

(2) Concurs-oposició  

(3) Oposició  
(4) Altres 
Especifiqui’l:       
 
 
 

 
 

 
80. S’ha dut a terme cap procés de funcionarització del personal laboral? 
 

(1) Sí      [passi a la pregunta 82] 

(2) No       

 
81. S’està portant a terme o està previst aplicar algun procés de funcionarització del 
personal laboral? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
82. Quin mitjà s’ha utilitzat, s’està utilitzant o es té previst utilitzar per a funcionaritzar el 
personal laboral? 
 

(1) Concurs  

(2) Concurs-oposició  

(3) Oposició  
(4) Altres 
Especifiqui’l:       
 
 
 

 
 

 
83. Si fos possible, detalli el nombre total de funcionaris interins i de personal laboral amb 
contractes de duració determinada: 
 

(1) Funcionaris interins       

(2) Personal laboral amb contractes de duració determinada       

 
84. Si fos possible, podria indicar el número d’empleats temporals (tant funcionaris interins 
com personal laboral amb contractes de duració determinada) segons l’antiguitat? 
 

(1) Menys d’1 any       

(2) 1-2 anys       

(3) 3-4 anys       



 
 

(4) 5-7 anys       

(5) 8-10 anys       

(6) Més de 10 anys       
 
85. Podria indicar el número de funcionaris integrats a la Seguretat Social (aquells que ja 
eren funcionaris abans de l’abril de 1993)? 
 

Nombre de funcionaris integrats       
 
86. L’Ajuntament té Conveni Col·lectiu per al personal laboral? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
87. L’Ajuntament té un Acord o Pacte regulador de les condicions de treball per al 
personal funcionari? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
88. La policia local té un acord propi? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
 
1.4. Participació ciutadana 
 

89. Quins mecanismes de participació ciutadana a través de la xarxa associativa 
existeixen? Si l’Ajuntament no compta amb cap mecanisme de participació ciutadana, 
especifiqui-ho així i passi a la pregunta 98. [Si la resposta fos massa extensa, pot adjuntar 
la documentació que consideri oportuna per tal de contestar aquesta pregunta.] 

      
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 

 

90. Des de quan estan en funcionament? 

      
................................................................................................................................................ 

 

91. Com s’accedeix a aquests òrgans? 



 
 

      
................................................................................................................................................ 
 
92. Les decisions dels mecanismes de participació ciutadana tenen caràcter vinculant? 
 

(1) Sí  

(2) No  

(3) En alguns casos 
Especifiqui’ls:       
 
 
 

 
 

 
93. Els mecanismes de participació ciutadana estan regulats explícitament en alguna 
normativa municipal? 
 

(1) Sí  

(2) No  

(3) En alguns casos 
Especifiqui’ls:       
 
 
 

 
 

 
94. Existeixen mecanismes de participació ciutadana als diferents òrgans complementaris 
i consells sectorials/ territorials actius actualment?  
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 96]  

 

95. Podria descriure breument aquests mecanismes i en quins àmbits desenvolupen la 
seva activitat? 

      
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
96. L’Ajuntament disposa de mecanismes a través dels quals els ciutadans de forma no 
associada puguin participar a la presa de decisions?  
 

(1) Sí      

(2) No       [fi del bloc 1]  

 

97. Podria descriure breument aquests mecanismes de participació de ciutadania no 
associada? 

      



 
 

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 



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

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

 



  

2. ENS INSTRUMENTALS, COOPERACIÓ COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
 
 
98. Indiqui les organitzacions especials desconcentrades (sense personalitat jurídica 
diferenciada de l’Ajuntament, però amb òrgans diferents del Ple, Junta de Govern Local, 
Alcalde, Tinents d’Alcalde, etc.) 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             

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

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 101]  

 
100. 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             

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

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 103] 

 
102. 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             

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

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 105] 

 
104. 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             

 
105. L’Ajuntament participa en alguna mancomunitat? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 107]  

 
106. 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 

      

e.- Observacions 

      

 
107. 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 109] 

 
108. 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 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
109. L’Ajuntament participa en alguna fundació? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 111] 

 
110. Empleni una fitxa per fundació. 
 

a.- Nom de la fundació:       

b.- Objecte de la fundació:  

      

c.- Motiu de creació: 

(1) Motius de caire econòmic i fiscal   



  

(2) Agilitat en la gestió administrativa  
(3) L’Ajuntament va ser convidat per altres 
ens a formar-ne part  

(13) Altres:  
Especifiqui-les:       
 
 

 

d.- Número de persones físiques que participen a títol individual : 

      

e.- Activitats i serveis que duu a terme: 

      

      

      

      

      

      

      

 
111. 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 114] 

 

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

      
................................................................................................................................................ 
 
113. 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             

 
114. Podria indicar si en el seu terme municipal existeixen entitats municipals 
descentralitzades (nuclis separats de població amb personalitat jurídica pròpia, amb 
president i Junta de Veïns)? 
 

(1) Sí       

(2) No       [passi a la pregunta 116]      

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

Nom de l’entitat municipal descentralitzada 

      

      

      

      

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

(1) Sí       

(2) No       [Fi del bloc 2 ]       

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

Nom de l’entitat municipal descentralitzada 



  

      

      

      

      

      

 



OBSERVATORI DE GOVERN LOCAL A CATALUNYA: 
 
MUNICIPI:       
CODI DEL MUNICIPI:       
 
 
L’ENQUESTA ALS MUNICIPIS 
 
3. Serveis Públics 

3.1 Gestió de serveis públics 
3.2 Informació ciutadana i lloc web 

 
 



3. ELS SERVEIS PÚBLICS 
 
 
3.1. Gestió de Serveis Públics 
 
118. Podria especificar quins d’aquests serveis són prestats per l’Ajuntament tot i no ser 
obligatoris per al seu tram de població?  
 

(10) Parc públic  

(11) Biblioteca pública  

(12) Mercat  

(13) Recollida selectiva (Llei 10/1998)  

(14) Protecció civil  

(15) Prestació de serveis socials  

(16) Prevenció i extinció d’incendis  

(17) Instal·lacions esportives d’ús públic  

(18) Escorxador  

(19) Transport col·lectiu urbà de viatgers  

(20) Protecció del medi  
 
119. Podria especificar quins d’aquests serveis no obligatoris presta l’Ajuntament i quina 
és la forma de gestió utilitzada en cada cas? 
 

Serveis no obligatoris Directa Indirecta 

(1) Seguretat   

(2) Habitatge   

(3) Museus   

(4) Cultura popular i tradicional   

(5) Ensenyaments artístics   

(6) Conservatoris de música/Escoles de música   

(7) Escoles bressol   

(8) Escoles d’adults   

(9) Accions públiques relatives a la salut   

(10) Residència per a la tercera edat   
 
120. Podria especificar quins dels serveis mínims obligatoris són prestats directament, 
sense organització diferenciada? 
 

En el cas de tots els municipis: 

(1) Enllumenat públic  

(2) Cementiri  



(3) Recollida de residus (recollida, transport i eliminació, Llei 
10/1998)  

(4) Neteja viària  

(5) Abastament domiciliari d’aigua potable  

(6) Clavegueram  

(7) Accés als nuclis de població  

(8) Pavimentació i conservació de les vies públiques  

(9) Control d’aliments i begudes  
 

En el cas dels municipis amb més de 5.000 habitants 

(10) Parc públic  

(11) Biblioteca pública  

(12) Mercat  

(13) Recollida selectiva (Llei 10/1998)  
 
121. Podria indicar els 5 serveis objecte de gestió directa indiferenciada amb un major 
cost econòmic actual per al seu Ajuntament en termes absoluts? 
 

Serveis objecte de gestió directa indiferenciada amb un major cost econòmic 

      

      

      

      

      

 
122. Si els següents serveis són objecte de gestió indirecta, indiqui la forma de gestió 
utilitzada en cada cas (concessió, gestió interessada, arrendament, concert i societat 
mercantil o cooperativa mixta). Si són objecte de gestió directa, deixi l’espai de resposta 
en blanc. 
 

a. Cementiri i/o serveis funeraris 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
b. Recollida de residus 

(1) Concessió  



(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
c. Neteja viària 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
d. Subministrament domiciliari d’aigua potable 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
e. Serveis vinculats a instal·lacions esportives d’ús públic 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
123. S’ha externalitzat cap servei al llarg d’aquest mandat (2003-2007)? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 125]  

 
124. Podria especificar quins han estat els serveis externalitzats conjuntament amb la 
forma de gestió emprada en cada cas? 
 

A1. Servei:      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  



(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A2. Servei:      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  
 

A3. Servei:      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A4. Servei:      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A5. Servei:      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
125. El Consell Comarcal presta cap servei municipal a través de la delegació, com a 
encàrrec de gestió o cap altra figura anàloga? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 127] 

 
126. Quins? 
 

Serveis delegats en el Consell Comarcal 



      

      

      

      

      

 
127. L’Ajuntament ha delegat cap servei en la Diputació? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 129] 

 
128. Podria enumerar els serveis que tenen delegats en la Diputació? 
 

Serveis delegats en la Diputació 

      

      

      

      

      

 
129. Podria indicar si l’Ajuntament té publicada cap Carta de Serveis? [Si és així, li 
agrairem que adjunti una còpia/es a l’enquesta.]  
 

(1) Sí  

(2) No  

 
130. Podria indicar si l’Ajuntament disposa d’ordenances municipals relacionades amb 
medi ambient? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguladora de la gestió de residus  

Reguladora de la gestió i usos de l’aigua  

Reguladora de l’energia solar tèrmica  

Reguladora de l’enllumenat públic  

Reguladora de la contaminació lumínica  

Reguladora del soroll  

Reguladora de les emissions de gasos de vehicles  
Altres (especificar) 
       



 
 
3.2. Informació ciutadana i lloc web 
 
131. Indiqui quines de les següents demandes de gestió es poden resoldre a les oficines 
d’atenció ciutadana/registre general: 
 

(1) Tràmits i gestions  

(2) Registre d’entrada de sol·licituds  

(3) Altes, baixes i modificacions del padró municipal d’habitants  

(4) Certificats de residència (veïnatge, convivència, habitatge)  

(5) Fe de vida  

(6) Compulses de documents  

(7) Registre civil de parelles  

(8) Queixes i suggeriments  

(9) Informació de l’estat de tràmits de resolució no immediata  

(10) Informació tributària  

(11) Tràmit de gestions tributàries  

(12) Cobrament de multes de trànsit  

(13) Ajudes d’emergència social  

(14) Comunicats d’obres menors  

(15) Lliurament dels plecs de clàusules de contractació  

(16) Gestió de cites prèvies amb càrrecs electes  

(17) Gestió de cites prèvies sectorialitzades  

(18) Altres 
Especifiqui’ls:  
      
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
132. Comptabilitzen les demandes de gestió? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 134] 

 
133. Podria indicar quines han estat les 3 demandes de gestió més habituals? 
 

Demandes de gestió més habituals 

      



      

      

 
134. Es poden realitzar gestions i tràmits per telèfon? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 136]  

 
135. Quines gestions i tràmits es poden realitzar per telèfon? 
 

(1) Consultes sobre el padró municipal d’habitants  

(2) Queixes i suggeriments  

(3) Informació de l’estat de tràmits de resolució no immediata  

(4) Informació tributària  

(5) Sol·licitud d’ajudes d’emergència social  

(6) Gestió de cites prèvies amb càrrecs electes  

(7) Gestió de cites prèvies sectorialitzades  

(8) Retirada de vehicles  
(9) Altres: 
Especifiqui’ls: 
      
 
 
 

 
 

 
136. Podria indicar el nombre total d’atencions realitzades a totes les oficines d’atenció 
ciutadana l’any 2003, tant d’informació com de gestió? [Si no comptabilitzen aquesta 
dada, deixi la resposta en blanc.] 
      
.................................................................................................................................. 
 
137. L’Ajuntament té una ràdio municipal? 
 

(1) Sí      

(2) No        [passi a la pregunta 139] 

 
138. La ràdio municipal té emissió diària? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
139. L’Ajuntament té televisió municipal? 
 



(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 141] 

 
140. La televisió municipal té emissió diària?  
 

(1) Sí  

(2) No  

 
141. L’Ajuntament disposa d’algun mitjà de comunicació escrit (butlletins, butlletins 
electrònics, revistes, etc.)? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 143]  

 
142. Podria especificar el nom, la periodicitat d’edició i la forma de gestió per a cada cas? 
 

A1. Nom:      

Periodicitat d’edició:      

Forma de gestió:       

 
A2. Nom:      

Periodicitat d’edició:      

Forma de gestió:      

 
A3. Nom:      

Periodicitat d’edició:      

Forma de gestió:      

 
A4. Nom:      

Periodicitat d’edició:      

Forma de gestió:      

 
143. Podria descriure la informació que s’ofereix en el lloc web de l’Ajuntament? 
 

(1) Mapa del web  

(2) Informació general del municipi  

(3) Plànol del municipi  



(4) Transports metropolitans  

(5) Informació sobre el padró municipal  

(6) Informació general sobre l’Ajuntament  

(7) Informació sobre l’oferta pública d’ocupació  

(8) Informació sobre la composició dels òrgans municipals  

(9) Organització interna de l’ajuntament (estructura administrativa i personal)  

(10) Funcions i serveis de l’ajuntament  

(11) Informació sobre accés a les instal·lacions municipals  

(12) Entitats i equipaments del municipi  

(13) Accés a les actes de les sessions dels òrgans de govern  

(14) Accés a les convocatòries dels òrgans  

(15) Accés a reglaments/normatives municipals  

(16) Comunicar-se amb l’Ajuntament (adreça electrònica general)  

(17) Comunicar-se amb l’alcalde  

(18) Comunicar-se amb regidors del/s grup/s de govern  

(19) Comunicar-se amb regidors de l’oposició  

(20) Comunicar-se amb departaments de l’Ajuntament  

(21) Directori general amb informació referent a tots els departaments i serveis  
 
144. Es poden realitzar tràmits administratius a través del lloc web?  
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 146] 

 
145. Podria indicar quins tràmits administratius s’hi poden realitzar i com? 
 

TRÀMITS ADMINISTRATIUS 
DESCÀRREGA 

DE 
DOCUMENTS 

TRAMESA 
FINALITZACIÓ 

DEL 
PROCEDIMENT 

(1) Certificat de dades cadastrals de béns 
immobles    

(2) Certificat de residència/convivència    

(3) Modificació del padró municipal    

(4) Queixes i suggeriments    

(5) Sol·licitud de serveis de benestar social    

(6) Sol·licitud de beques    

(7) Sol·licitud de subvencions    

(8) Sol·licitud d’informació cartogràfica    

(9) Lliurament de plecs de clàusules    
(10) Presentació d’al·legacions a 
procediments    



(11) Tràmits i gestions tributàries    

(12) Tràmits i gestions de multes    
(13) Comunicació d’anomalies en la 
prestació de serveis    
(14) Comunicació desperfectes en via 
pública    

(15) Llicències d’obres menors    

(16) Senyalització viària    

(17) Ocupació de la via pública    
(18) Inscripcions a cursos o activitats 
organitzades per l’Ajuntament    

 
146. El  lloc web deriva cap a l’òrgan o organisme competent en la matèria? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
147. Existeixen mecanismes de participació ciutadana mitjançant el lloc web? 
 

(1) Sí      

(2) No       [fi del bloc 3] 

 
 
148. Quins mecanismes de participació ciutadana funcionen mitjançant el lloc web? 
      
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
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4. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 
 
4.1. El pressupost municipal 
 
149. Podria introduir en el següent quadre les dades del pressupost de despeses que li 
demanem? 
 

DESPESES 2004 
Previsió inicial

Pressupost 
2004 

Previsió 
definitiva 

Pressupost 
2004 

Obligacions 
reconegudes 
Pressupost 

2004 

Pagaments 
realitzats 

Pressupost 
2004 

I. DESPESES DE PERSONAL                         
Art. 12 Personal funcionari                         
Art. 13+14 Altre personal                         
II. DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I SERVEIS                         

Art. 21 Reparacions, manteniment i 
conservació                         

227. Contractes prestació serveis                         
227.442 Escombraries i neteja                         
III. DESPESES FINANCERES                         
IV. TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS                         

Art. 41a Organismes autònoms 
administratius                         

Art. 43a Organismes autònoms 
comercials                         

Art. 44a Empreses municipals                         
Art. 46a Entitats locals                         
463 a Mancomunitats                         
Art. 48a Entitats sense ànim de 
lucre                         

VI. INVERSIONS REALS                         
Art. 60 Nova en infraestructures                         
Art. 61 De reposició en 
infraestructures                         

Art. 62 Nova associada al 
funcionament                         

Art. 63 Reposició associada al 
funcionament                         

Art. 64 Inversions immaterials                         
Art. 68 Inversions béns patrimonials                         
Art. 69 Inversions en béns 
comunals                         

VII. TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL                         

Art. 71 A Organismes autònoms 
administratius                         

Art. 7.3 A Organismes autònoms                         



comercials 
Art 78 A Entitats sense ànim de 
lucre                         

VIII. ACTIUS FINANCERS                         
IX. PASSIUS FINANCERS                         
Amortització llarg termini                         
Amortització curt termini                         
TOTAL DESPESES                         

 
 
150. Podria introduir en el següent quadre les dades de la classificació funcional del 
pressupost de despeses que li demanem? 
 

Despeses 2004. Classificació funcional 
Obligacions reconegudes 

 Cap.1  Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total 
funció 

Grup 1                                                       
Grup 2                                                       
Funció 2.2                                                        
Subfunció 
2.2.2                                                       

Subfunció 
2.2.3                                                       

Grup 3                                                       
Funció 3.1                                                       
Subfunció 
3.1.3                                                       

Funció 3.2                                                       
Subfunció 
3.2.1                                                       

Subfunció 
3.2.2                                                       

Subfunció 
3.2.3                                                       

Grup 4                                                       
Funció 4.1                                                       
Subfunció 
4.1.2                                                       

Subfunció 
4.1.3                                                       

Funció 4.2                                                       
Subfunció 
4.2.2                                                       

Subfunció 
4.2.3                                                       

Funció 4.3                                                       
Funció 4.4                                                       
Subfunció                                                       



4.4.1 
Subfunció 
4.4.2                                                       

Subfunció 
4.4.3                                                       

Funció 4.5                                                       
Subfunció 
4.5.1                                                       

Subfunció 
4.5.2                                                       

Subfunció 
4.5.3                                                       

Funció 4.6                                                       
Grup 5                                                       
Grup 6                                                       
Funció 6.1                                                       
Funció 6.2                                                       
Grup 7                                                       
Grup 8                                                       
Grup 9                                                       
Grup 0                                                       
Total capítol                                                       

 
151. Podria introduir en el següent quadre les dades relatives al pressupost d’ingressos 
que li demanem? 
 

INGRESSOS 2004 Previsió inicial Previsió 
definitiva 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
líquida 

I. IMPOSTOS DIRECTES                         
112.00 IBI. Rústega                         
112.01 IBI. Urbana                         
113 Vehicles de tracció 
mecànica                         

114 IVTNU                         
130 IAE                          
II. IMPOSTOS INDIRECTES                         
282 Construccions, instal·lacions 
i obres                         

III. TAXES, PREUS PÚBLICS I 
ALTRES INGRESSOS                         

Taxes (art.31+32)                         
Art. 31. Taxes per serveis                         
Llicència obres/urbanístiques                         
Llicència obertura establiment                         
Recollida escombraries                         
Clavegueram                         
Subministrament aigua                         
Art. 32 Taxes per util. Privada                         



Guals                         
Art. 34 Preus públics per serveis                         
Art. 35 Preus públics util. 
Privada                          

Art. 36 Contribucions especials                         
Art. 39 Altres ingressos                         
Multes                         
396 Quotes urbanístiques                         
IV TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS                         

Art. 42 De l’Estat                         
420.00 Participació en els tributs 
de l’Estat                         

Art. 45 De Comunitats 
Autònomes                         

455 De l’Admin. Gral de la Com. 
Autònoma                         

Art. 46 D’Entitats Locals                         
462 De Diputacions                         
462 De Comarques                         
Art. 49 De l’Exterior                         
V. INGRESSOS 
PATRIMONIALS                         

VI. ALIENACIÓ D’INVERSIONS                         
VII. TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL                         

Art. 72 De l’Estat                         
Art. 75 De Comunitats 
Autònomes                         

755 De l’Adm. Gral de la Com. 
Autònoma                         

Art. 76 D’Entitats Locals                         
761 De Diputacions                         
765 De Comarques                         
Art. 79 De l’exterior                         
VIII. ACTIUS FINANCERS                         
IX. PASSIUS FINANCERS                         
Crèdits a llarg termini                         
Crèdits a curt termini                         
TOTAL INGRESSOS                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152. Podria introduir en el següent quadre les dades relatives al romanent de tresoreria 
que li demanem? 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 2004 

(1) Deutors pendents de cobrament (+)       

Saldos de dubtós cobrament (-)       

(2) Creditors pendents de tresoreria       

(3) Fons líquids de tresoreria       

(4) Romanent tresoreria amb finançament afectat       

(1-2+3-4) Romanent de tresoreria per despeses generals       
 
153. Podria introduir en el següent quadre les dades relatives al resultat pressupostari que 
li demanem? 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2004 

(1) Drets reconeguts nets       

(2) Obligacions reconegudes netes       

(3) Resultat pressupostari       

(4) Desviacions positives de finançament       

(5) Desviacions negatives de finançament       

(6) Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria       

(7) Resultat d’operacions comercials       

(8) Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7)       
 
154. Podria indicar si l’Ajuntament té actualment cap pla de sanejament? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
155. Hi ha hagut cap pla de sanejament al llarg de l’anterior mandat (1999 –2003)?  
 

(1) Sí  

(2) No  

 
156. Es preveu cap pla de sanejament?  
 

(1) Sí  

(2) No  

 



157. Podria introduir en el següent quadre les dades relatives a les ratios legals 
d’endeutament que li demanem? 
 

RATIS LEGALS D’ENDEUTAMENT 2004 

Estalvi net a 31- XII       

Anualitat teòrica dels préstecs a 31-XII       

Ingressos corrents consolidats a 31-XII       

Deute viu consolidat a 31-XII       
 
 
4.2. Sistema tributari 
 
158. Podria completar els següents quadres? 
 

a.- Impost sobre Béns Immobles                                     2004 

IBI Any del cadastre       

IBI Valor cadastral (urbana)       

IBI Base liquidable (urbana)       

IBI Tipus aplicat       

IBI Tipus màxim aplicable pel municipi       

IBI unitats tributàries       

IBI urbana recaptació en voluntària       
 

b.- Impost sobre Activitats Econòmiques  2004 

IAE tarifa mínima (sense cap recàrrec)*       

IAE coeficient de ponderació aplicat       
IAE quota resultant per increment coeficient de 
ponderació       

IAE quota definitiva       

IAE unitats tributàries       

IAE en recaptació voluntària       
*Suma de les tarifes mínimes aprovades pel Govern, sense aplicació de l’escala  
de coeficients màxims establerts per l’art. 88 de la Llei 39/1988, Reguladora de  
les Hisendes Locals. 

 
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2004 

Vehicles tarifa mínima       

Vehicles quota total       

Vehicles unitats tributàries       

Vehicles coeficient poblacional màxim aplicable       

Vehicles recaptació voluntària       



 
d.- Taxa subministrament d’aigua 

Subministrament d’aigua quota total       

Subministrament d’aigua unitats tributàries       

Subministrament d’aigua en voluntària       
 

e.- Taxa recollida escombraries 

Recollida d’escombraries quota total       

Recollida d’escombraries unitats tributàries       

Recollida d’escombraries recaptació en voluntària       
 

f.- Taxa clavegueram 

Clavegueram quota total       

Clavegueram unitats tributàries       

Clavegueram recaptació en voluntària       

 
159. Es porten a terme estudis per tal d’establir la quantia de les taxes? 
 

(1) Sí  

(2) No  

(3) En alguns casos  

 
160. Es porten a terme estudis per tal d’establir la quantia dels preus públics? 
 

(1) Sí  

(2) No  

(3) En alguns casos  

 
161. Podria indicar l’any de la darrera revisió cadastral? 
 
      
 
 
162. Podria indicar quins són els criteris per tal de portar a terme una revisió cadastral? 
 

(1) Criteri temporal. La revisió cadastral es porta a terme amb 
una periodicitat pre-establerta.  

(2) Segons la conjuntura econòmica. En funció de les 
necessitats de finançament de l’Ajuntament o del marge que 
permetin els tipus de l’IBI, per exemple. 

 

(3) Altres  
Especifiqueu-los;        



 
 
 
 

 
163. Indiqui, si us plau, quin o quins tipus d'incentius fiscals especials a la creació de nous 
negocis i/o ocupació concedeix l'ajuntament. [En el cas que no en concedeixi cap, deixi 
l’espai de resposta en blanc i passi a la pregunta 165.] 
 

 Sí (1) No (2) 
1. S'intenta que els tipus impositius i taxes que poden afectar la 
creació d'ocupació no siguin massa elevats   
2. S'atorguen les bonificacions fiscals legals (Llei 
d'Acompanyament dels PGE 2004)   
3. S'atorguen subvencions per l'import d'una part o la totalitat 
d'alguns tributs locals (IAE, Taxa d'obertura d'establiments, etc.)   
4. Subvencions a fons perdut (per empresa, inversió, lloc de 
treball creat)   

5. Aportació de sòl   
6. Finançament d'infrastructures (p ex. urbanització, 
electrificació, etc.)   
7. Altres. 
Expliqui-les: 
      
 
 

 
 

 
 

 
164. Podria explicar breument els incentius fiscals especials senyalats a l’anterior 
pregunta? 
      
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
165. S’aplica algun tipus de recàrrec sobre els habitatges no ocupats? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 167] 

 
166. Podria indicar com funciona aquest recàrrec sobre els habitatges no ocupats? 
      
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
167. En alguns casos, s’apliquen bonificacions a les taxes, preus públics i contribucions 
especials per motius de renda? 
 

(1) Sí      



(2) No       [passi a la pregunta 169] 

 
168. En quins casos? 
      
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
169. Podria indicar si existeixen ordenances fiscals reguladores de taxes amb incidència 
ambiental? 
 

Taxa d’escombraries  

Taxa de clavegueram  
Taxes per ocupació de la via pública per aparcar (zones 
blaves)  

Altres (especificar)       
 
 
 
 

 

 
170. Podria indicar si s’han previst bonificacions o exempcions amb finalitat ambiental en 
les següents figures impositives? 
 

Impost sobre Béns Immobles  

Impost sobre Activitats Econòmiques  

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres  

Taxa d’escombraries  

Taxes per llicències urbanístiques  

Taxes per llicències d’activitat  
Altres (especificar): 
      
 

 

 
171. L’Ajuntament porta a terme de manera directa tot el procediment de gestió i 
recaptació de totes les figures tributàries? 
 

(1) Sí      [passi a la pregunta 174] 

(2) No        

 
172.  Quin altre ens intervé en el procediment de gestió i recaptació de les figures 
tributàries? 
 

(1) Diputació o ens depenent  



(2) Consell Comarcal  

(3) Ens cooperació administrativa  
(4) Altres 
Especifiqui’ls:       
 
 
 

 
 

 
173. Podria indicar quines figures i quines fases del procediment tributari es troben 
delegades en aquest altre ens? 
 

Recaptació  
Gestió censal Gestió 

tributària Voluntària Executiva
Inspecció 

(1) IVTM      
(2) IBI      
(3) IAE      
(4) Plúsvalua*      
(5) Altres      
 
(6) Multes      
 
* Impost sobre el valor del terreny de naturalesa urbana (IVTNU) 
 
4.3. Gestió pressupostària 
 
174. Es realitza la classificació orgànica del pressupost? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 176] 
 
175. Podria indicar a quin criteri obeeix la classificació orgànica del pressupost? 
 

(1) Programes  

(2) Centres de cost  

(3) Regidories  

(4) Àmbits de treball  

(5) Altres  
 
176. Quin és el màxim responsable d'elaborar el pressupost? 
 

(1) El secretari  

(2) L’interventor  
(3) Una persona/equip del departament d’Intervenció 
                                        Escala            A 
                                                               B 
                                                               C 
                                                               D 

 
          

 
 
 



                                                               Mixt  

(4) Altres   
 
177. Quin és l'estil de pressupostació que se segueix? Triï al quadre l’opció que s’avingui 
amb el seu cas. [Marqui només una de les opcions.] 
 

(1) El pressupost l'elaboren els serveis econòmics (interventor o gestor econòmic) 
i la intervenció dels polítics es produeix més tard  

(2) El pressupost l'elaboren els serveis econòmics (interventor o gestor econòmic) 
però els polítics ofereixen les orientacions inicials sobre el nivell total de despesa i 
els projectes pressupostats 

 

(3) El pressupost l'elaboren els polítics. L'interventor només li dona forma al final  

 
178. Podria citar els polítics que acostumen a estar implicats en la fixació de les grans 
línies de pressupostació. [Si és necessari, marqui més d’una opció] 
 

(1) Alcalde  

(2) Regidor d’Hisenda  

(3) Altres regidors de govern  

(4) Altres regidors consistori  
(5) Altres: 
Especifiqui’ls:  
      
 
 

 
 

 
179. Inici de la pressupostació en l’àmbit tècnic. Indiqui amb una creu aquelles 
afirmacions amb què està d’acord. [Si és necessari, marqui més d’una opció.] 
 

(1) Els centres gestors elaboren el seu pressupost i el remeten a l'interventor  

(2) L'encarregat de la seva elaboració (gestor econòmic, interventor) elabora 
les normes bàsiques i les tramet als centres gestors  

(3) L'interventor/ gestor econòmic elabora directament el pressupost de cada 
centre gestor  

(4) El pressupost es confecciona a partir de les dades de l’execució 
pressupostària de l’any anterior  

 
180. Elaboració del pressupost en el terreny tècnic; ús d'indicadors. Senyali amb una creu 
les afirmacions amb què està d’acord. [Si és necessari, marqui més d’una opció.] 
 

(1) L'interventor/ gestor econòmic empra indicadors d'activitat i costos unitaris 
per quantificar l'impacte pressupostari previst de determinats increments de 
servei 

 

(2) Els indicadors s'empren per discutir la consignació pressupostària entre 
interventor i centre gestor  

(3) S'incorporen indicadors d'aquest tipus a la memòria del pressupost  



(4) S'utilitzen els indicadors per elaborar un pressupost per programes  

(5) Es fa un seguiment dels indicadors en la fase d'execució del pressupost  

(6) S'han fet estudis de costos i/o elaborat indicadors d'activitat però no 
s'utilitzen en la pressupostació o en l’elaboració de les ordenances fiscals  

(7) Tot i no emprar actualment indicadors, es consideraria útil disposar 
d'aquest tipus d'informació en el futur  

 
181. Pressupostació en l’àmbit polític (negociació bilateral vs. multilateral). Senyali amb 
una creu l’opció amb què més coincideix. [Marqui només una de les opcions.] 
  

(1) L'interventor/ gestor econòmic elabora el pressupost agregant 
els pressupostos dels diferents centres gestors i el remet al ple 
per a la seva aprovació 

 [Passi a la 
pregunta 184] 

(2) El pressupost elaborat per l'interventor/ gestor econòmic és 
només indicatiu i es sotmet a negociació  

 
182. La negociació del pressupost. Senyali amb una creu l’opció amb què està més 
d’acord. [Marqui només una de les opcions.] 
 

1. Hi ha una nova negociació bilateral entre interventor/ gestor econòmic i 
centre gestor, però amb presència de representants polítics que actuen com a 
intermediaris 

 

2. La negociació bilateral té lloc només a nivell polític, entre el regidor 
d'hisenda/alcalde i el regidor d'àrea corresponent  

3. La negociació no és bilateral  sinó multilateral. Es resolen a la vegada 
problemes de despesa que afecten a diferents regidories  

4. El procés de negociació inclou regidors dels grups de l’oposició  

5. No hi ha negociació. El pressupost és refet per un grup reduït de regidors 
i/o per l'Alcalde  

 
183. Sobre el paper dels actors que participen en aquesta negociació, indiqui si està 
d'acord amb les següents afirmacions [1: Totalment d'acord, 2: Bastant d'acord, 3: Bastant 
en desacord, 4: Totalment en desacord.] 
 

 Totalment
d'acord 

(1) 

Bastant 
d’acord 

(2) 

Bastant 
en 

desacord 
(3) 

Totalmet 
en 

desacord
(4) 

(1) A les negociacions bilaterals, els centres 
gestors defensen increments de despesa en les 
seves àrees 

    

(2) Quan els resultats els són desfavorables en 
primera instància, busquen el recolzament del 
regidor d'àrea o fins i tot, de l'alcalde 

    

(3) A les negociacions bilaterals, els regidors 
d'àrea defensen increments de despesa en les 
seves àrees 

    



(4) Els regidors d'àrea defensen més els 
increments de despesa en les seves àrees quan 
són d'un partit diferent del de l’alcalde 

    

(5) L'interventor (Cap de Gestió Econòmica) 
actua com a tècnic independent, aliè a la 
influència política 

    

(6) L’actuació de l’interventor en l'elaboració té 
com a objectiu evitar el descontrol posterior a la 
fase d'execució 

    

(7) La seva actuació en l'elaboració té com a 
objectiu aportar informació i assegurar la 
transparència del pressupost 

    

(8) Les previsions d'ingressos i de costos dels 
serveis són realitzades exclusivament per 
l'interventor, al marge de la influència política 

    

(9) El paper de l'interventor consisteix en retallar 
les demandes excessives dels centres gestors, 
de diferents regidors d'àrea, etc. 

    

 
184. Podria indicar qui realitza el paper de contenció de les demandes excessives de 
despesa el realitza? [Si és necessari, marqui més d’una opció.] 
 

(1) L’interventor  
(2) El regidor d'hisenda  
(3) L'alcalde  
(4) No el fa ningú  

 
185. Podria indicar com es realitza la contenció de la despesa. [Si és necessari, marqui 
més d’una opció.] 
 

(1) Fixant uns límits màxims i unes prioritats en l'inici del procés  

(2) Mitjançant retalls en les peticions en la negociació bilateral  

(3) Imposant l'autoritat del regidor d'hisenda/ alcalde en la negociació multilateral  

 
186. L’any 2004, hi ha hagut pròrroga pressupostària? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 191] 

 
187. S'elaboren informes periòdics sobre l'estat de l'execució del pressupost? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 190] 

 



188. Amb quina periodicitat s’elaboren informes sobre l’estat d’execució del pressupost? 
 

(1) Cada mes  
(2) Cada trimestre  
(3) Cada semestre  
(4) Sempre que se sol·liciti  
(5) Altres 
Especifiqui’ls: 
 
 
 

 
 

 
189. Hi ha l'obligació de presentar els informes d’estat d’execució al Ple? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
190. Es pren/en alguna/es de les següents mesures, si la despesa supera la partida 
pressupostària però no el nivell de vinculació? Si no se’n pren cap, deixi l’espai de 
resposta en blanc. 
 

(1) Informació al centre gestor o al regidor d'àrea  
(2) Al regidor d'hisenda o a l'alcalde  
(3) Al Ple en l'informe d'execució  

 
191. Existeix una unitat de compres o cap altre òrgan responsable de gestionar i tramitar 
les compres de béns i serveis, segons normes i criteris que li fixi la comissió indicada? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 193] 

 
192. Indiqui quines d'aquestes funcions realitza  la unitat de compres o l’òrgan 
responsable de gestionar i tramitar les compres. [Si és necessari, marqui més d’una 
opció.] 
 

(1) Gestió de les compres en les millors condicions de preu, descomptes, 
lliuraments, terminis i condicions de pagament  

(2) Creació i gestió de fitxers de proveïdors  

(3) Col·laboració en la confecció d'un pressupost de compres  

(4) Gestió directa amb proveïdors  

(5) Col·laboració, en el seu cas, amb l'emmagatzematge i distribució de 
materials  

 
193. Es fa una programació de consums en els contractes de subministrament? 
 



(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 195] 

 
194. Indiqui si realitzen la programació de consums per algun dels següents motius: 
 

(1) Perquè reporta avantatges en relació amb el preu  
(2) Per motius de simplificació administrativa  
(3) Garantia de subministrament  
(4) Estabilitat  
(5) Previsió de costos  

 
195. Descentralització de la gestió de la despesa. Indiqui si els directius/caps de servei 
porten a terme algunes de les accions següents. [Si és necessari, marqui més d’una 
opció.] 
 

(1) Es corresponsabilitzen amb la gestió pressupostària  
(2) Col·laboren en l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost de l'àrea en què 
es troben  

(3) Controlen els crèdits pressupostaris que tenen assignats  
(4) Elaboren, registren i trameten les operacions de despesa que emanen de 
l'àrea o servei  

 
196. S'utilitza alguna de les següents fórmules per agilitzar la gestió de la despesa? [Si és 
necessari, marqui més d’una opció.] 
 

(1) Desconcentració i delegació de funcions  
(2) Acumulació de les fases d'execució de la despesa  
(3) Fiscalització a posteriori  
(4) Altres: 
Especifiqueu-les:       
 
 
 

 

 


