OBSERVATORI DE GOVERN LOCAL A CATALUNYA:
MUNICIPI:
CODI DEL MUNICIPI:

L’ENQUESTA ALS MUNICIPIS
1. Estructura i funcionament
1.1. Estructura i funcionament polític
1.2. Competències
1.3. Estructura i funcionament administratiu
1.4. Participació

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 indicar el número de tinents d’alcalde?

1.1.1. L’alcalde i els tinents d’alcalde
4. Grup polític de l’actual alcalde:

5. 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:

6. Podria indicar el tipus de govern actual?
(1) Majoria

[passi a la pregunta 12]

(2) Coalició

[passi a la pregunta 9]

(3) Minoria

7. Si governa amb minoria, el grup de govern gaudeix d’un recolzament formalitzat o
d’acords puntuals?
(1) Acord formalitzat
(2) Acords puntuals

8. Quins grups municipals recolzen l’acció de govern?

............................................................................................................. [passi a la pregunta 12]
9. Si governa en coalició en l’actualitat, podria indicar amb quines forces ho fa?

................................................................................................................................................
10. 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 12]

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

................................................................................................................................................
12. Si us plau, completi la taula següent:
Grup
municipal
(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

Àrea de responsabilitat

(9) 9è tinent
d’alcalde

13. Podria indicar si l’alcalde ha cessat algun tinent d’alcalde durant l’actual mandat?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 15]

14. 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
15. 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

16. Podria detallar el repartiment de les responsabilitats entre els membres de la Junta de
Govern Local?
Grup municipal del
responsable polític
1
2
3
4
5

Àrees sectorials que dirigeix

6
7
8
9
10
11
12

17. Podria indicar si hi ha membres de la Junta de Govern de Local que no siguin electes?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 19]

18. Quants?

................................................................................................................................................
19. Podria indicar el número total de convocatòries ordinàries de la Junta de Govern Local
l’any 2003?
................................................................................................................................................
20. Podria indicar el número de convocatòries extraordinàries de la Junta de Govern Local
l’any 2003?
................................................................................................................................................
21. Quin és el mecanisme previst per tal que els membres de la Junta de Govern Local
puguin accedir als expedients/temes que s’han de tractar?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
22. 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 24]

23. 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
24. Podria especificar la periodicitat de les convocatòries ordinàries del Ple?
(1) Mensual
(2) Bimestral
(3) Trimestral
(4) Altres
Especifiqui-la:

25. Podria indicar el número de convocatòries extraordinàries del Ple l’any 2003?

................................................................................................................................................
26. Quin és el mecanisme previst per tal que els membres del Ple puguin accedir als
expedients/temes que cal tractar?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
27. Existeixen mecanismes per tal que els/les ciutadans/es puguin accedir als
expedients/temes que cal tractar?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 29]

28. Quins?

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

29. Podria indicar si cap regidor/a ha canviat de grup polític municipal durant l’actual
mandat?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 31]

30. 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

31. 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

32. Podria assenyalar si tenen en l’actualitat comissions informatives especials?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 37]

33. 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

34. 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

35. 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
1

2

3

4

5

Funcions

6

36. 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
37. 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

38. Podria especificar el nombre de regidors de la Junta de Govern Local dedicats al
càrrec de forma exclusiva i parcial :
(1) Exclusiva
(2) Parcial

39. 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

40. 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

41. Si hi ha membres no electes de la Junta de Govern Local, podria indicar quants d’ells
es dediquen al seu càrrec de manera exclusiva, parcial o sense dedicació concreta? [Si
no tenen membres no electes a la Junta de Govern Local deixi la resposta en blanc.]
(1) Dedicació exclusiva
(2) Dedicació parcial
(3) Sense dedicació

42. Existeixen regidors amb tasques de govern que no rebin cap retribució?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 44]

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

................................................................................................................................................
44. Els regidors de l’oposició perceben alguna retribució pel fet de desenvolupar aquesta
tasca?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 47]

45. 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:

46. Si fos possible, podria indicar la quantia global (retribució total bruta anual) que reben
els regidors de l’oposició?
................................................................................................................................................
47. Existeixen retribucions per l’assistència a les sessions dels següents òrgans? Podria
indicar la quantia d’aquesta retribució?
EXISTEIXEN RETRIBUCIONS PER
L’ASSITÈNCIA

ÒRGAN

QUANTIA

(1) Ple
(2) Junta de Govern Local
(3) Altres
Especifiqui’ls:

48. 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?

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.]
49. 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

50. Podria indicar les competències que el Ple ha delegat en l'alcalde?
Competència
1

2

3

4

5

6

Àmbit i condicions especials

7

51. 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

52. Podria indicar les competències que l’alcalde ha delegat en els tinents d'alcalde?
Competència
1

2

3

4

Àmbit i condicions especials

5

6

7

53. 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

54. S’han produït conflictes d’atribucions entre els òrgans i entitats dependents de la
corporació en el present mandat?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 56]

55. Entre quins òrgans en cada cas? Quin ha estat l’objecte de la controvèrsia?
Òrgans

Objecte de la controvèrsia

1
2
3
4
5
6

56. 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 58]

57. 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
1

2

3

4

5

6

7

1.3. Estructura i funcionament administratiu

Objecte del recurs

58. Podria indicar si l’Ajuntament disposa de Reglament Orgànic Municipal aprovat?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 60]

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

................................................................................................................................................
60. 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 63]

(2) No

61. Quina és la situació de la persona que ocupa el càrrec de secretari o secretariinterventor?
(1) Funcionari accidental
(2) Funcionari interí

[passi a la pregunta 63]

(3) Altres
Especifiqui’ls:

[passi a la pregunta 63]

62. A quina escala pertany el funcionari que actua com a secretari accidental?
(1) Escala A
(2) Escala B
(3) Escala C
(4) Escala D

63. 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 66]

(2) No

64. Quina és la situació de la persona que ocupa el càrrec d’interventor?
(1) Funcionari accidental

(2) Funcionari interí

[passi a la pregunta 66]

(3) Altres
Especifiqui’ls:

[passi a la pregunta 66]

65. A quina escala pertany el funcionari que actua com a interventor accidental?
(1) Escala A
(2) Escala B
(3) Escala C
(4) Escala D

66. L’Ajuntament s’estructura en àrees sectorials?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 68]

67. Podria indicar en quines? [Si ho prefereix, pot adjuntar un organigrama que respongui
a la pregunta.]
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
68. L’Ajuntament té gerent unitari de l’organització municipal?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 72]

69. 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

70. Les funcions del gerent unitari estan formalitzades per escrit?
(1) Sí

(2) No

71. 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.]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
72. L’Ajuntament té gerents d’àrees?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 77]

73. Podria indicar per a quines àrees?

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
74. Les funcions dels gerents d’àrees estan formalitzades per escrit?
(1) Sí
(2) No

75. 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.]
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
76. 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

77.- Existeix un gabinet d’Alcaldia?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 79]

78. 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

79. 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
Administració
General

subescala

classes

Total personal

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

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

Personal total contractat en règim laboral

81. 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

82. Quin o quins processos s’utilitzen per a la selecció del personal laboral?
(1) Concurs
(2) Concurs-oposició
(3) Oposició
(4) Altres
Especifiqui’l:

83. S’ha dut a terme cap procés de funcionarització del personal laboral?
(1) Sí

[passi a la pregunta 85]

(2) No

84. S’està portant a terme o està previst aplicar algun procés de funcionarització del
personal laboral?
(1) Sí
(2) No

85. 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:

86. 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

87. 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

88. 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

89. L’Ajuntament té Conveni Col·lectiu per al personal laboral?
(1) Sí
(2) No

90. L’Ajuntament té un Acord o Pacte regulador de les condicions de treball per al
personal funcionari?
(1) Sí
(2) No

91. La policia local té un acord propi?
(1) Sí
(2) No

1.4. Participació ciutadana
92. 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 101. [Si la resposta fos massa extensa, pot
adjuntar la documentació que consideri oportuna per tal de contestar aquesta pregunta.]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
93. Des de quan estan en funcionament?
................................................................................................................................................
94. Com s’accedeix a aquests òrgans?
................................................................................................................................................
95. Les decisions dels mecanismes de participació ciutadana tenen caràcter vinculant?
(1) Sí
(2) No
(3) En alguns casos
Especifiqui’ls:

96. Els mecanismes de participació ciutadana estan regulats explícitament en alguna
normativa municipal?
(1) Sí
(2) No
(3) En alguns casos
Especifiqui’ls:

97. Existeixen mecanismes de participació ciutadana als diferents òrgans complementaris
i consells sectorials/ territorials actius actualment?
(1) Sí
(2) No

[passi a la pregunta 99]

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

................................................................................................................................................
99. 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]

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

