OBSCAT 8. MUNICIPI DE {A2}
En aquest quadern trobareu preguntes en referència a les següents
qüestions:
7. Preguntes específiques demarcació de Barcelona
7.1 Serveis públics
7.2 Plantilla de personal
7.3 Xarxa de comunicacions local

7.1. Serveis públics
Sobre els següents serveis, podria respondre quina és la forma escollida per a la seva prestació?

B1.

Prestació
No es
presta ni
No es
es
presta per
prestava aplicació
abans del de la
El propi Aj Mancomu Consorcia Comunitat Partenaria
Dispensat Delegat 1/1/2014 LRSAL
untament*
nat
t
Municipi
t

Teatres municipals
Serveis locals docupació
Unitat de mediació ciutadana
Oficines datenció al
consumidor






























































































































































































Podria indicar quina és la forma de gestió de cadascun dels serveis?

B2.

Forma de gestió (si B1="El propi Ajuntament)
Organism
Entitat
SM
Indiferenci
Societat Pública E
Gestió int Arrendam
e
/cooperati
Concert va mixta
at
ent
Autònom Mercantil mpresarial Concessió eressada

Teatres municipals
Serveis locals docupació
Unitat de mediació ciutadana
Oficines datenció al
consumidor






























































































































































































B3.

En qui ha delegat (si B1="Delegat")
Teatres municipals
Serveis locals docupació
Unitat de mediació ciutadana
Oficines datenció al
consumidor

B4.

Consell Comarcal

Generalitat

Altres





















































































Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres





















































































En qui ha dispensat (si B1="Dispensat")
Teatres municipals
Serveis locals docupació
Unitat de mediació ciutadana
Oficines datenció al
consumidor

B5.

Diputació

Per quins motius es va sol·licitar la delegació de serveis? (si B1="Delegat")
Causes tècniques

Causes de naturalesa
econòmica

NS/NC
































































Teatres municipals
Serveis locals docupació
Unitat de mediació ciutadana
Oficines datenció al consumidor

B6.

Per quins motius es va sol·licitar la dispensa dels serveis? (si B1="Dispensat")
Innecessarietat de la
prestació
Causes tècniques

Teatres municipals
Serveis locals docupació
Unitat de mediació ciutadana
Oficines datenció al consumidor











































Causes de
naturalesa
econòmica

NS/NC











































7.2. Plantilla de personal
B7.

Si fos possible, podria indicar el nombre total del personal municipal en funció de la plaça que
ocupen?
Arquitecte
Economista / comptable (diferent a
linterventor)
Enginyer (informàtica, camins, etc...)
Treballador social
Tècnic de loficina datenció al ciutadà

7.3. Xarxa de comunicacions local
B8.

El seu municipi disposa de xarxa de fibra òptica?
Sí
No

B9.






 (fi del quadern)





Podrieu determinar el grau dimplementació i labast de la xarxa de fibra òptica en el municipi?

