FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER

Ampliació del segon quadern
2. Ens instrumentals, cooperació, col·laboració i coordinació administrativa

Podria emplenar la fitxa següent de cada ens? [Si ho prefereix, pot adjuntar la
documentació que consideri oportuna per contestar la pregunta]

Adjunti, si us plau, les dades que es detallen a continuació referents a la
liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses del 2009 per cada PIL. [Ens
ho pot fer arribar mitjançant arxiu d'excel, PDF, o fotocòpies]
- Despeses, conjuntament, classificació econòmica per articles (màxima
desagregació possible) i classificació funcional (màxima desagregació possible):
crèdits inicials, crèdits definitius, obligacions reconegudes netes, pagaments
realitzats nets.
- Ingressos, classificació econòmica per articles (màxima desagregació possible):
previsió inicial, previsió definitiva, drets reconeguts nets, recaptació líquida neta

Tipus d'ens
OA ............................

EPE ..........................

SM ............................

Codine municipi

Nom
Quines de les següents funcions realitza l'ens?
01
Òrgans de govern ......................
02
Administració general.................
03
Seguretat i protecció civil ...........
04
Acció social ................................
05
Pensions ....................................
06
Promoció social..........................
07
Promoció educativa....................
08
Promoció del treball ...................
09
Promoció i reinserció social .......
10
Sanitat........................................
11
Educació ....................................
12
Habitatge i urbanisme ................
Sanejament, abastament
13
d'aigües......................................
Recollida d'escombraries i
14
neteja viària................................
15
Cementiris i serveis funeraris.....
16
Medi ambient .............................
17
Promoció i difusió de la cultura ..
18
Educació física, esports .............
Arqueologia i protecció del
19
patrimoni historicoartístic ...........

Comunicació social i
participació ciutadana ................
Cooperació amb el Tercer Món..
Infraestructures bàsiques i
transports ...................................
Comunicacions ..........................
Infraestructura agrària................
Investigació científica, tècnica i
aplicada......................................
Informació bàsica i estadística ...
Regulació econòmica (
Tresoreria) .................................
Regulació comercial...................
Agricultura, ramaderia i pesca ...
Indústria .....................................
Energia.......................................
Mineria .......................................
Turisme ......................................
Transferències a
administracions públiques..........
Deute públic ...............................

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Quina és la funció principal de l'ens?
Total funcionaris
Total laborals
Total funcionaris cedits per l'Ajuntament
Total laborals cedits per l'Ajuntament
Té conveni col·lectiu pel personal laboral?
Sí ......................................................
No.....................................................
I acord o pacte regulador pel personal funcionari?
Sí ......................................................
No.....................................................

