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3. ELS SERVEIS PÚBLICS 
 
 
3.1. Gestió de Serveis Públics 
 
119. Podria especificar quins d’aquests serveis són prestats per l’Ajuntament tot i no ser 
obligatoris per al seu tram de població? [Aquesta pregunta només ha de ser resposta per 
municipis de població inferior a 50.000 habitants.] 
 

En el cas dels municipis amb més de 5.000 habitants 

(10) Parc públic  

(11) Biblioteca pública  

(12) Mercat  

(13) Recollida selectiva (Llei 10/1998)  

 
En el cas dels municipis amb més de 20.000 habitants: 

(14) Protecció civil  

(15) Prestació de serveis socials  

(16) Prevenció i extinció d’incendis  

(17) Instal·lacions esportives d’ús públic  

(18) Escorxador  

 
En el cas dels municipis amb més de 50.000 habitants: 

(19) Transport col·lectiu urbà de viatgers  

(20) Protecció del medi  

 
120. Podria especificar quins d’aquests serveis no obligatoris presta l’Ajuntament i quina 
és la forma de gestió utilitzada en cada cas? 
 

Serveis no obligatoris Directa Indirecta 

(1) Seguretat   

(2) Habitatge   

(3) Museus   

(4) Cultura popular i tradicional   

(5) Ensenyaments artístics   

(6) Conservatoris de música/Escoles de música   

(7) Escoles bressol   

(8) Escoles d’adults   

(9) Accions públiques relatives a la salut   

(10) Residència per a la tercera edat   

 



121. Podria especificar quins dels serveis mínims obligatoris són prestats directament, 
sense organització diferenciada? 
 

En el cas de tots els municipis: 

(1) Enllumenat públic  

(2) Cementiri  

(3) Recollida de residus (recollida, transport i eliminació, Llei 
10/1998)  

(4) Neteja viària  

(5) Abastament domiciliari d’aigua potable  

(6) Clavegueram  

(7) Accés als nuclis de població  

(8) Pavimentació i conservació de les vies públiques  

(9) Control d’aliments i begudes  

 
En el cas dels municipis amb més de 5.000 habitants 

(10) Parc públic  

(11) Biblioteca pública  

(12) Mercat  

(13) Recollida selectiva (Llei 10/1998)  

 
En el cas dels municipis amb més de 20.000 habitants: 

(14) Protecció civil  

(15) Prestació de serveis socials  

(16) Prevenció i extinció d’incendis  

(17) Instal·lacions esportives d’ús públic  

(18) Escorxador  

 
En el cas dels municipis amb més de 50.000 habitants: 

(19) Transport col·lectiu urbà de viatgers  

(20) Protecció del medi  

 
122. Podria indicar els 5 serveis objecte de gestió directa indiferenciada amb un major 
cost econòmic actual per al seu Ajuntament en termes absoluts? 
 

Serveis objecte de gestió directa indiferenciada amb un major cost econòmic 

      

      

      



      

      

 
123. Si els següents serveis són objecte de gestió indirecta, indiqui la forma de gestió 
utilitzada en cada cas (concessió, gestió interessada, arrendament, concert i societat 
mercantil o cooperativa mixta). Si són objecte de gestió directa, deixi l’espai de resposta 
en blanc. 
 

a. Cementiri i/o serveis funeraris 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
b. Recollida de residus 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
c. Neteja viària 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
d. Subministrament domiciliari d’aigua potable 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
e. Serveis vinculats a instal·lacions esportives d’ús públic 

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  



(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
124. Podria completar una fitxa per a cada servei prestat mitjançant gestió indirecta 
d’acord amb l’esquema presentat a continuació? 
 

A1. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A2. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A3. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A4. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A5. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  



(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
125. S’ha externalitzat cap servei al llarg d’aquest mandat (2003-2007)? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 127]  

 
126. Podria especificar quins han estat els serveis externalitzats conjuntament amb la 
forma de gestió emprada en cada cas? 
 

A1. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A2. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 

A3. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
A4. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 



A5. Servei :      

(1) Concessió  

(2) Gestió interessada  

(3) Arrendament  

(4) Concert  

(5) Societat mercantil/Cooperativa mixta  

 
127. El Consell Comarcal presta cap servei municipal a través de la delegació, com a 
encàrrec de gestió o cap altra figura anàloga? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 129] 

 
128. Quins? 
 

Serveis delegats en el Consell Comarcal 

      

      

      

      

      

 
129. L’Ajuntament ha delegat cap servei en la Diputació? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 131] 

 
130. Podria enumerar els serveis que tenen delegats en la Diputació? 
 

Serveis delegats en la Diputació 

      

      

      

      

      

 
 
 



 
131. Podria indicar si l’Ajuntament té publicada cap Carta de Serveis? [Si és així, li 
agrairem que adjunti una còpia/es a l’enquesta.]  
 

(1) Sí  

(2) No  

 
132. Podria indicar si l’Ajuntament disposa d’ordenances municipals relacionades amb 
medi ambient? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Informació ciutadana i lloc web 
 
133. Indiqui quines de les següents demandes de gestió es poden resoldre a les oficines 
d’atenció ciutadana/registre general: 
 

(1) Tràmits i gestions  

(2) Registre d’entrada de sol·licituds  

(3) Altes, baixes i modificacions del padró municipal d’habitants  

(4) Certificats de residència (veïnatge, convivència, habitatge)  

(5) Fe de vida  

(6) Compulses de documents  

(7) Registre civil de parelles  

(8) Queixes i suggeriments  

(9) Informació de l’estat de tràmits de resolució no immediata  

(10) Informació tributària  

(11) Tràmit de gestions tributàries  

(12) Cobrament de multes de trànsit  

(13) Ajudes d’emergència social  

(14) Comunicats d’obres menors  

(15) Lliurament dels plecs de clàusules de contractació  

Reguladora de la gestió de residus  

Reguladora de la gestió i usos de l’aigua  

Reguladora de l’energia solar tèrmica  

Reguladora de l’enllumenat públic  

Reguladora de la contaminació lumínica  

Reguladora del soroll  

Reguladora de les emissions de gasos de vehicles  

Altres (especificar) 
      

 



(16) Gestió de cites prèvies amb càrrecs electes  

(17) Gestió de cites prèvies sectorialitzades  

(18) Altres 
Especifiqui’ls:  
      
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
134. Comptabilitzen les demandes de gestió? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 136] 

 
135. Podria indicar quines han estat les 3 demandes de gestió més habituals? 
 

Demandes de gestió més habituals 

      

      

      

 
136. Es poden realitzar gestions i tràmits per telèfon? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 138]  

 
137. Quines gestions i tràmits es poden realitzar per telèfon? 
 

(1) Consultes sobre el padró municipal d’habitants  

(2) Queixes i suggeriments  

(3) Informació de l’estat de tràmits de resolució no immediata  

(4) Informació tributària  

(5) Sol·licitud d’ajudes d’emergència social  

(6) Gestió de cites prèvies amb càrrecs electes  

(7) Gestió de cites prèvies sectorialitzades  

(8) Retirada de vehicles  

(9) Altres: 
Especifiqui’ls: 
      
 
 

 
 



 

 
138. Podria indicar el nombre total d’atencions realitzades a totes les oficines d’atenció 
ciutadana l’any 2003, tant d’informació com de gestió? [Si no comptabilitzen aquesta 
dada, deixi la resposta en blanc.] 
      
.................................................................................................................................. 
 
139. L’Ajuntament té una ràdio municipal? 
 

(1) Sí      

(2) No        [passi a la pregunta 141] 

 
140. La ràdio municipal té emissió diària? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
141. L’Ajuntament té televisió municipal? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 143] 

 
142. La televisió municipal té emissió diària?  
 

(1) Sí  

(2) No  

 
143. L’Ajuntament disposa d’algun mitjà de comunicació escrit (butlletins, butlletins 
electrònics, revistes, etc.)? 
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 145]  

 
144. Podria especificar el nom, la periodicitat d’edició i la forma de gestió per a cada cas? 
 

A1. Nom:      

Periodicitat d’edició:      

Forma de gestió:       

 

A2. Nom:      



Periodicitat d’edició:      

Forma de gestió:      

 

A3. Nom:      

Periodicitat d’edició:      

Forma de gestió:      

 

A4. Nom:      

Periodicitat d’edició:      

Forma de gestió:      

 
145. Podria descriure la informació que s’ofereix en el lloc web de l’Ajuntament? 
 

(1) Mapa del web  

(2) Informació general del municipi  

(3) Plànol del municipi  

(4) Transports metropolitans  

(5) Informació sobre el padró municipal  

(6) Informació general sobre l’Ajuntament  

(7) Informació sobre l’oferta pública d’ocupació  

(8) Informació sobre la composició dels òrgans municipals  

(9) Organització interna de l’ajuntament (estructura administrativa i personal)  

(10) Funcions i serveis de l’ajuntament  

(11) Informació sobre accés a les instal·lacions municipals  

(12) Entitats i equipaments del municipi  

(13) Accés a les actes de les sessions dels òrgans de govern  

(14) Accés a les convocatòries dels òrgans  

(15) Accés a reglaments/normatives municipals  

(16) Comunicar-se amb l’Ajuntament (adreça electrònica general)  

(17) Comunicar-se amb l’alcalde  

(18) Comunicar-se amb regidors del/s grup/s de govern  

(19) Comunicar-se amb regidors de l’oposició  

(20) Comunicar-se amb departaments de l’Ajuntament  

(21) Directori general amb informació referent a tots els departaments i serveis  

 
 
 



 
 
146. Es poden realitzar tràmits administratius a través del lloc web?  
 

(1) Sí      

(2) No       [passi a la pregunta 148] 

 
147. Podria indicar quins tràmits administratius s’hi poden realitzar i com? 
 

TRÀMITS ADMINISTRATIUS 
DESCÀRREGA 

DE 
DOCUMENTS 

TRAMESA 
FINALITZACIÓ 

DEL 
PROCEDIMENT 

(1) Certificat de dades cadastrals de béns 
immobles    

(2) Certificat de residència/convivència    

(3) Modificació del padró municipal    

(4) Queixes i suggeriments    

(5) Sol·licitud de serveis de benestar social    

(6) Sol·licitud de beques    

(7) Sol·licitud de subvencions    

(8) Sol·licitud d’informació cartogràfica    

(9) Lliurament de plecs de clàusules    
(10) Presentació d’al·legacions a 
procediments    

(11) Tràmits i gestions tributàries    

(12) Tràmits i gestions de multes    
(13) Comunicació d’anomalies en la 
prestació de serveis    

(14) Comunicació desperfectes en via 
pública    

(15) Llicències d’obres menors    

(16) Senyalització viària    

(17) Ocupació de la via pública    
(18) Inscripcions a cursos o activitats 
organitzades per l’Ajuntament    

 
148. El  lloc web deriva cap a l’òrgan o organisme competent en la matèria? 
 

(1) Sí  

(2) No  

 
149. Existeixen mecanismes de participació ciutadana mitjançant el lloc web? 
 

(1) Sí      

(2) No       [fi del bloc 3] 



 
 
150. Quins mecanismes de participació ciutadana funcionen mitjançant el lloc web? 
      
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 

 


