ENQUESTA AL MUNICIPI DE {A3}

Quart quadern
4. Informació econòmica
4.1. Pressupost municipal
4.2. La gestió del sistema tributari
4.3. Les mesures d'austeritat municipals
Per a qualsevol comentari sobre l'enquesta, adreceu-vos a la Fundació a través del
correu electrònic fcps@pisunyer.org o de forma telefònica al 934.527.115.

4. Informació econòmica
4.1. El pressupost municipal
B1.

Podria indicar si l'Ajuntament té actualment cap pla de sanejament?
Sí
No

B2.

Hi ha hagut cap pla de sanejament al llarg de l'anterior mandat (2007-2011)?
Sí
No

B3.

No

No

No












Es preveu que hi hagi cap pla econòmic financer?
Sí
No

B7.












Hi ha hagut cap pla econòmic financer al llarg de l'anterior mandat (2007-2011)?
Sí

B6.












Podria indicar si l'Ajuntament té actualment pla econòmic financer?
Sí

B5.












Es preveu que hi hagi cap pla de sanejament?
Sí

B4.























L'any 2011 hi ha hagut pròrroga pressupostària?
Sí
No












4.2. La gestió del sistema tributari
C1.

L'Ajuntament porta a terme de manera directa tot el procediment de gestió i recaptació de totes
les figures tributàries?

 (passi a la pregunta D1)










Sí
No

C2.

Quin altre ens intervé en el procediment de gestió i recaptació de les figures tributàries?






















Diputació o ens depenent
Consell Comarcal
Ens de cooperació administrativa
Altres

Especificar altres

C3.

Podria indicar quines figures i quines fases del procediment tributari es troben delegades en
aquest altre ens?

IVTM
IBI
IAE
Plusvàlua*
Altres
Multes

Gestió censal

Gestió tributària

Recaptació
voluntària

Recaptació
executiva

Inspecció




























































































































































*Impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (IIVTNU).

4.3. Les mesures d'austeritat municipals
D1.

L'Ajuntament ha aprovat un Pla d'Austeritat Municipal des de maig de 2011? I en la legislatura
anterior? [Adjunti'l a l'enquesta]
Sí, s'ha aprovat en la legislatura actual
Sí, es va aprovar en la legislatura anterior (2007-2011)
No

D2.

Es preveu un seguiment del Pla d'Austeritat Municipal a través de la Comissió Especial de
Comptes o d'una comissió equivalent?
Sí
No

D3.











 (passi a la pregunta D3.)
















Quant a les retribucions dels electes municipals aprovades en la constitució del ple de maig de
2011, s'ha aplicat alguna de les mesures que es detallen a continuació?
Reducció de les retribucions anuals assignades (ja
sigui una reducció de les retribucions mensuals o
l'eliminació de pagues extraordinàries)
Congelació de les retribucions
No s'ha aplicat cap de les mesures esmentades
Altres mesures






















Especifiqui quines

D4.

Quant a les indemnitzacions establertes per assistència als òrgans de l'Ajuntament aprovades en
la constitució del ple de maig de 2011, s'ha aplicat alguna de les mesures que es detallen a
continuació?
Reducció de les indemnitzacions per assistència als
òrgans de l'Ajuntament
Congelació de les indemnitzacions per assistència als
òrgans de l'Ajuntament
No s'ha aplicat cap de les mesures esmentades
Altres mesures






















Especifiqui quines

D5.

Quant a les retribucions dels càrrecs eventuals al servei de l'Ajuntament, s'ha aplicat alguna de
les mesures que es detallen a continuació?
Reducció de les retribucions anuals assignades (ja
sigui una reducció de les retribucions mensuals o
l'eliminació de pagues extraordinàries)
Congelació de les retribucions
No s'ha aplicat cap de les mesures esmentades
Altres mesures






















Especifiqui quines

D6.

S'ha aplicat alguna de les mesures següents en les assignacions establertes als grups municipals
des de maig de 2011?
Reducció de les assignacions establertes als grups
municipals
Eliminació de les assignacions establertes als grups
municipals






 (passi a la pregunta D8.)





D7.

Podria indicar en quin percentatge aproximadament s'han reduït les assignacions establertes als
grups municipals des de maig de 2011?

D8.

S'ha produït l'amortització de places de funcionaris al servei de l'Ajuntament l'any 2012?






 (passi a la pregunta D14.)





Sí
No

Podria indicar el nombre total de places de funcionaris amortitzades des de l'any 2011 en
funció del règim jurídic al qual està adscrit?
D9.

Habilitació estatal
Secretari
Interventor
Secretari-interventor
Tresorer
Altres

Administració General
A1
A2
B
C1
C2
AP

Administració especial
A1
A2
B
C1

Subescala Serveis Especials
Policia Local (A1-C2)
Altres
Agutzil
Vigilant
Servei Extinció d'Incendis (A1-C2)
Places Comeses Especials (A1-C2)
Places d'oficis (C1-AP)

Total funcionaris any 2011

D14.

S'ha reduït el nombre total de personal laboral contractat per l'ajuntament des de l'any 2011 com a
conseqüència de les restriccions econòmiques?












Sí
No

D15.

S'ha reduït el nombre de càrrecs eventuals contractats des de maig de 2011?












Sí
No

D16.

Podria indicar quines de les mesures d'austeritat següents ha aplicat el consistori municipal?
Reducció del nombre d'hores extraordinàries
Reducció de les despeses protocolꞏlàries
Mesures destinades a millorar l'eficiència i/o consum
energètic en els edificis municipals
Paralització de projectes o inversions aprovats

D17.






















Podria indicar quines modificacions s'han aplicat en la prestació dels serveis públics que es
detallen a continuació com a conseqüència de la crisi econòmica des de l'any 2011?
S'ha
incrementat
Reducció
el preu
Externalitza Reducció de places o públic o la
S'ha
Tancament
S'ha
ció del
d'hores de unitats de
mantingut
taxa
del servei
incrementat
servei
servei
igual
servei
vinculada

Enllumenat públic
Recollida de residus
Neteja viària
Pavimentació i conservació de les vies
públiques
Serveis socials
Ajudes d'emergència
Transport públic
Habitatge
Biblioteques
Centres cívics, centres culturals i/o
museus
Equipaments esportius
Escoles bressol
Escoles d'adults
Escoles de música i ensenyaments
artísitcs

D18.
































































































































































































































































































































































































































































































































L'Ajuntament va aprovar un pla d'ajustament econòmic per tal de fer front al pagament dels
deutes a proveïdors (Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer)?
Sí
No












