
   OBSCAT 10. MUNICIPI DE {A2}

En aquest quadern trobareu preguntes en referència a les següents 
qüestions:

9. Preguntes específiques de l'àrea metropolitana de Barcelona 
(Convivència)

9.1 Estructura i funcionament



9.1. Estructura i funcionament

B1. Quin tipus de matèries considereu que entren dins de l'àmbit de convivència?

Civisme

Comunitats de veïns

Mediació i gestió alternativa de conflictes

Prevenció i Seguretat

Discriminacions i discursos d'odi i rumors

Pertinença

Participació social / ciutadana

Usos comuns dels espais compartits

Interculturalitat

Infància i joventut

Altres

Especificar altres

B2. Existeix un servei o àrea (tècnica) específica de convivència o es troba compartida amb altres 
matèries (Exemple: Àrea de Benestar social on es treballa en l'àmbit de la convivència)

Sí, específica

Sí, compartida

No Passi a la pregunta B4.

B3. Número de treballadors que conformen l'Àrea o Servei de Convivència. En el cas d'Àrea o servei 
compartit, número de persones assignades a les tasques de convivència

B4. En la realització de tasques en matèria de convivència, hi intervé personal adscrit a altres àrees o 
serveis de l'Ajuntament?

Sí

No Passi a la pregunta B6.

B5. Quins àmbits / àrees tècniques de l'ajuntament intervenen en la matèria

B6. Existeixen mecanismes de seguiment de les problemàtiques de convivència? 

Sí, existeixen indicadors predefinits


Sí, mitjançant mecanismes de coordinació 
preestablerts

Sí, mitjançant contactes informals però habituals

Només de forma puntual i informal

No



B7. Quins àmbits mantenen relació / coordinació 

Mediació

Participació ciutadana

Urbanisme

Espai públic

Educació

Esports

Cultura

Policia Local / Seguretat

Serveis Socials

Joves

Interculturalitat

Altres

 Especificar altres

B8. Formes de coordinació

Reunions de forma estable

Reunions específiques i puntuals


Contactes de coordinació segons necessitat (amb una 
cobertura formal)

Contactes informals

Sense mecanismes de coordinació

B9. Existeix una planificació (un pla de convivència, un pla estratègic general, un pal de treball, un 
pla d'actuació,...) que incorpori les matèries de convivència?

Sí, específica

Sí, compartida

No Passi a la pregunta B13.

B10. Tipologia de planificació

General de mandat (PAM o anàleg)


General Estratègic (període no coincident amb 
mandat)


Específica (convivència i àmbits vinculats) i 
transversal


Específica (convivència i àmbits vinculats) no 
transversal

B11. Quines matèries inclou aquesta planificació sobre convivència

B12. Inclou indicadors específics en matèria de convivència?

Sí

No



B13. En el desenvolupament de l'activitat de l'àmbit de convivència existeixen relacions de 
colꞏlaboració o suport amb altres institucions públiques? Si es pot, especificar amb quina àrea 
específica

Relació amb Generalitat de Catalunya

Relació amb Diputació de Barcelona

Relació amb  Consell Comarcal

Relació amb Consorcis

Relació amb altres Ajuntaments

Altres

 Especificar altres


