OBSCAT 9. MUNICIPI DE {A2}

7.1. Habitatge
Noms i cognoms del referent tècnic en
matèria d'habitatge

En aquest quadern trobareu preguntes en referència a les següents
qüestions:
7. Preguntes específiques de l'àrea metropolitana de Barcelona
7.1 Habitatge
7.2 Convivència
7.3 Pobresa energètica

Adreça electrònica del referent tècnic en
matèria d'habitatge

B1.

Podria indicar el nom de la regidoria que centralitza les competències i activitats en matèria
d'habitatge?

B2.

L'ajuntament disposa d'algun dels serveis en matèria d'habitatge que es detallen a continuació?
Quina forma de gestió tenen?
Directa ens
dependent
Cooperació
(OOAA/
Directa propi
consorci o m
Societat
ajuntament
ancomunitat
pública)

Oficina Local d'Habitatge
Parc d'habitatge social
Pisos d'emergència social
Habitatges dotacionals (gent
gran, discapacitats, ...)

B3.

No

No

No

No























































































Existeix una taula d'emergències en matèria d'habitatge?
Sí
No

B8.






















L'ajuntament duu a terme intermediacions en casos d'ocupacions d'habitatges?
Sí

B7.






















L'ajuntament duu a terme intermediacions en casos de desnonaments?
Sí

B6.






















Acord amb
una entitat
del tercer
No es presta
sector

S'han construït habitatges amb algun tipus de protecció social en el present mandat (2015-2019)?
Sí

B5.






















Contractació
de serveis

S'han incorporat habitatges al parc social d'habitatge (tempteig i retracte, borsa de lloguer
assequible...) en el present mandat (2015-2019)?
Sí

B4.






















Societat
mixta












Existeix coordinació intermunicipal entre les diverses àrees per a la implementació de polítiques
en matèria d'habitatge?
Sí
No












B9.

Hi ha una taula de coordinació amb els grans propietaris d'habitatges buits (banca) per posar-los
a disposició de la borsa d'habitatge de lloguer social?
Sí
No

B10.

No

Adreça electrònica del referent tècnic en
matèria de convivència











C1.

Podria indicar el nom de la regidoria que centralitza les competències i activitats en matèria de
convivència?

C2.

Existeix a l'ajuntament una figura que centralitzi, gestioni i derivi les qüestions relacionades en
matèria de convivència?

Existeix un programa de bonificacions fiscals (reducció de l'IBI, bonificació de les obres
d'adequació i reforma, etc.) per aquells propietaris que posin l'habitatge a disposició de la borsa
de lloguer social?
Sí
No

B12.

Noms i cognoms del referent tècnic en
matèria de convivència

Existeix reglamentació de concessió d'ajudes en matèria d'habitatge?
Sí

B11.

7.2. Convivència























S'ha establert un recàrrec per als grans propietaris d'habitatges que els tinguin buits i no els
posin al mercat del lloguer?
Sí
No

















 (passi a la C4.)





Sí
No

C3.

C4.

A quina àrea o departament pertany la figura que centralitza, gestiona i deriva les qüestions
relacionades en matèria de convivència?

En la prestació del servei de convivència, participa alguna empresa externa a l'ajuntament?






 (passi a la C6.)





Sí
No

C5.

Quin tipus d'empreses externes participen en el servei de convivència?
Empreses privades
Tercer sector
Altres

Sí

No

































Especifiqui altres

C6.

L'ajuntament disposa d'algun dels serveis en matèria de convivència que es detallen a
continuació ?
Sí

No

Servei de resolució pacífica
de conflictes (civisme,
convivència...)
Servei específic de gestió
alternativa de conflictes
(mediació, arbitratge,
conciliació...)

























Altres serveis de convivència













Especifiqui altres serveis de convivència

C7.

Existeixen protocols de seguiment, control i avaluació dels casos tractats?
Sí
No












C8.

Podria indicar si l'Ajuntament ha creat i està en funcionament alguns dels òrgans següents?
Sí

No

Consell municipal de
convivència
Consell de prevenció i
seguretat

























Junta Local de Seguretat












Taula de coordinació policial

C9.

D1.












No

Sí, normativa específica

Sí, normativa més àmplia

No

Civisme
Activitats, ús i ocupació de la
via pública


































Oci nocturn

















































Venda ambulant

L'ajuntament disposa d'un servei o oficina d'informació d'eficiència energètica?
Sí

L'ajuntament ha aprovat algun tipus de normativa (reglament o ordenança) relacionada amb els
àmbits següents?

Terrasses

7.3. Pobresa energètica

D2.

El servei o oficina d'informació d'eficiència energètica està externalitzat?
Sí
No

D3.

No






 (passi a la D5.)





El servei o oficina d'atenció a la pobresa energètica està externalitzat?
Sí
No

D5.












L'ajuntament disposa d'un servei o oficina d'atenció a la pobresa energètica?
Sí

D4.






 (passi a la D3.)
















L'ajuntament ha aprovat un reglament de concessió d'ajudes en matèria de pobresa energètica?
Sí
No












