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Responsable

1. Data 
inici 
cons
ulta

2. Codi 
INE

Estructura Política

3. Hi ha informació disponible sobre la composició del Ple?

Sí

No

4. Hi ha informació disponible sobre les funcions del Ple?

Sí

No

5. Estan disponibles els ordres del dia del Ple?


Sí, amb accés a l’històric (com a mínim 
tot l’exercici anterior i l’actual)

Sí, només el darrer o darrers ordres

Sí, només alguns

No es pot consultar cap ordre del dia

6. De quins anys es poden consultar els ordres del dia del Ple?

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Ordres anteriors

7. Estan disponibles les actes del Ple? 


Sí, amb accés a l’històric (com a mínim 
tot l’exercici anterior i l’actual)

Sí, només la darrera o darreres actes

Sí, només algunes

No es pot consultar cap 



8. De quins anys es poden consultar les actes del Ple?

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Actes anteriors

9. Disposa de JGL?

Sí

No

10. Hi ha informació disponible sobre la composició de la JGL?

Sí

No

11. Hi ha informació disponible sobre les funcions de la JGL?

Sí

No

12. Estan disponibles els ordres del dia de la JGL?


Sí, amb accés a l’històric (com a mínim tot 
l’exercici anterior i l’actual)

Sí, només el darrer o darrers ordres

Sí, només alguns

No

De quins anys es poden consultar els ordres del dia de la JGL?

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Anys anteriors

14. Estan disponibles les actes de la JGL? 


Sí, amb accés a l’històric (com a mínim tot 
l’exercici anterior i l’actual)

Sí, només la darrera o darreres actes

Sí, només algunes

No

De quins anys es poden consultar les actes de la JGL?

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Anys anteriors



16. Hi ha informació sobre tots els regidors?

Sí, de tots

Sí, només dels regidors de govern

Sí, només d'alguns regidors

No, de cap regidor

17. Quina informació s'hi detalla?

Grup municipal

Cartera

Atribucions



Currículum Vitae (informació que 
inclogui estudis i experiència 
professional)

Agenda, per als regidors amb dedicació

18. Existeix informació sobre l'alcalde?

Sí

No

19. Quina informació s'hi detalla?

Grup municipal

Cartera 

Atribucions


Currículum Vitae (informació que inclogui 
estudis i experiència professional)

Agenda

20. Hi ha informació sobre dedicacions, remuneracions, indemnitzacions i dietes?

Sí, és clara i fàcilment accessible

Sí, però requereix cerca o interpretació

No

21. Existeix informació sobre els càrrecs de confiança?

Sí

No

22. Existeix un llistat detallat dels càrrecs de confiança? (com a mínim nom i cognoms)

Sí

No

23. S'indica la posició que ocupen en l'organigrama municipal? (es detalla l'àrea o regidoria)

Sí

No

24. Es detalla les remuneracions del personal que ocupa aquests càrrecs?

Sí

No

25. Existeix un document que detalli el pla de govern, pla d'actuació municipal o qualsevol document 
anàleg?

Sí

No



26. Existeix un document que reculli la planificació estratègica?

Sí

No

27. Està disponible la propera convocatòria d'òrgans de participació territorial? (consells de barri, 
urbanitzacions,...)

Sí

No

28. Està disponible la propera convocatòria d'òrgans de participació sectorial? (consells de dones, 
gent gran, ...)

Sí

No

Organització interna

29. Està disponible l'organigrama o directori municipal?

Sí, és complet i fàcilment accessible


Sí, ofereix només informació bàsica 
sense detallar

No

30. Està disponible la relació de llocs de treball o plantilla?

Sí

No

31. S’ha previst un espai on es localitza l’oferta pública d’ocupació?

Sí

No

32. Quina informació es pot consultar en referència a l’oferta pública d’ocupació?

Oferta pública d’ocupació 2013

Oferta pública d’ocupació 2012

Oferta pública d'ocupació anys anteriors

Convocatòries específiques 2013

Convocatòries específiques 2012

Convocatòries específiques anys anteriors

Sense informació

33. Està disponible informació sobre equipaments municipals?



Sí, hi ha disponible informació completa 
on s'hi identifica l'equipament i s'hi 
detalla adreça i dades de contacte.

Sí, hi ha disponible un llistat bàsic

No

34. Informació sobre serveis públics

Existeix un catàleg on s'hi detallen els 
serveis


Sí


No

S'hi detalla la forma de gestió del 
servei

 

S'hi detalla l'existència de carta de 
serveis

 



35. Patrimoni i béns municipals

Existeix un espai específic per al 
patrimoni i béns municipals


Sí


No

La informació permet identificar la 
naturalesa i volum dels béns

 

Planificació econòmica i gestió pressupostària

36. Es disposa d'algun tipus d'informació sobre els pressupostos municipals de l'ajuntament?

Sí

No

37. A quin o quins exercicis pressupostaris fa referència aquesta informació?

2013

2012

2011

exercicis anteriors

38. Quina informació es pot consultar sobre l’exercici corrent (2013) i amb quin nivell de 
detall?

Previsió inicial / previsó 
definitiva ingrés

  

Previsió inicial / previsó 
definitiva despesa

  

Modificacions 
pressupostàries ingrés 

  

Modificacions 
pressupostàries despesa

  

Capítols ingrés   
Capítols despesa   
Articles ingrés   
Artícles despesa   
Conceptes o més nivells 
de desagregació ingrés

  

Conceptes o més nivells 
de desagregació despesa

  

39. Quina informació es pot consultar sobre els pressupostos tancats (2012 o anterior) i 
amb quin nivell de detall?

Previsió inicial / previsió 
definitiva ingrés 

  

Previsió inicial / previsó 
definitiva despesa

  

Drets reconeguts   
Obligacions reconegudes   
Recaptació líquida   
Pagaments realitzats   
Capítols ingrés   
Capítols despesa   
Articles ingrés   
Artícles despesa   
Conceptes o més nivells 
de desagregació ingrés

  

Conceptes o més nivells 
de desagregació despesa

  



40. Es pot accedir a informació o documents de síntesi o resum sobre el pressupost 
municipal?

Sí

No

A quina informació s'hi pot accedir?

Variació del pressupost d'ingrés   
Variació del pressupost de despesa   
Informació per conceptes d'ingrés 
(articles, conceptes, matèries...)

  

Informació per àmbits de despesa 
(programes, regidories, classificació 
orgànica, matèries,...)

  

42. Es pot consultar informació pressupostària sobre altres ens o organismes dependents 
de l’ajuntament? 

Sí

No

43. Es pot consultar informació relacionada amb la situació econòmica de l’ajuntament 
(romanents, resultats o endeutament)? 

Sí

No

Contractació

44. Existeix un espai específic de contractació on s'ofereix informació sobre el perfil del contractant?


Sí, hi ha un espai específic al lloc web 
de l’ajuntament


Sí, s’accedeix al lloc web de contractació 
de Generalitat

No

45. Està disponible informació del procès?


Sí, s'hi inclou documentació general (bases 
generals, ...)


Sí, s'hi inclou documentació particular 
(bases particulars,...)

No

46. Es pot accedir a un llistat de les contractacions?

Sí

No

Quina informació s'hi detalla

Estat  
Objecte del contracte  
Contractista  
Import  

Urbanisme



48. Existeix un espai específic dedicat a l'urbanisme?

Sí

No

49. Està disponible el POUM (POUM o text refós de normes urbanístiques del municipi)?

Sí

No

50. Es pot accedir a mapes i plànols del POUM?

Sí

No

51. Es pot accedir a les modificacions del POUM?

Sí

No

52. Hi ha disponibles altres documents de planejament urbanístic? (plans parcials, plans de 
millora,...)

Sí

No

53. Hi ha disponibles documents de gestió urbanística? (projectes de reparcelꞏlació, expropiacions, 
convenis,...)

Sí

No

Informació de contacte

54. Mecanismes de contacte

Existeix un formulari general 
Sí


No

S'hi detalla una adreça general  
S'hi detalla l'adreça de l'alcalde 
(diferent a les anteriors)

 

S'hi detalla l'adreça dels regidors 
(diferents cadascuna d'elles)

 

S'hi detalla les adreces dels 
departaments (diferents entre elles)

 

55. Han retornat el mail de contacte?

Sí

No

Informació de camp

56. Data 
fi con
sulta

57. Lloc 
web 
cons
ultat



58. Notes i comentaris del proces de camp


