OBSCAT 8. MUNICIPI DE {A2}
En aquest quadern trobareu preguntes en referència a les següents qüestions:

1. Estructura i funcionament
1.1. Candidatures amb representació
1.2. Estructura i funcionament polític
1.2.0. Consell Obert
1.2.1. El Ple
1.2.2. L'Alcalde i els tinents d'Alcalde
1.2.3. Junta de Govern Local
1.2.4. Equip de Govern
1.2.5. Dedicació i remuneració dels electes
1.3. Distribució d'atribucions
1.4. Redimensionament municipal
1.5. Estructura i funcionament administratiu
1.6. Mesures de reestructuració en matèria de personal
Per a qualsevol comentari sobre l'enquesta, adreceu-vos a la Fundació a través del
correu electrònic fundacio@pisunyer.org o de forma telefònica al 934.527.115.

Abans de començar a respondre el qüestionari, li agrairíem que ens respongués
unes dades que ens seran útils per poder-li enviar els informes de l'Observatori un
cop acabi la fase de recollida de dades.
A4

Data de l'enquesta (DDMMAAAA)

A5

Nom del Secretari de l'Ajuntament

A6

Correu electrònic del Secretari de l'Ajuntament

A7

Nom de l'Interventor de l'Ajuntament

A8

Correu electrònic de l'Interventor de l'Ajuntament

0. Dades del municipi
B1

Població

B2

Província
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona






















B3

Comarca
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
La Selva
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla d'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Vall d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental















































































































































































































B4

Comunitat Autònoma
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Región de Murcia
Navarra
País Vasco
València
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla

B5

S'aplica el règim d'organització dels municipis de gran població?
Sí
No

B6












































































































El municipi es considera de règim especial, d'cord amb el que estableix el decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per
algun dels motius següents?
Consell obert
Muntanya
Turístic
Historicoartístic
Industrial

Sí

No





















































B7

Podria detallar els vots de cada partit en les darreres eleccions?
CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
CUP
Altres (1)
Especificar Altres (1)
Altres (2)
Especificar Altres (2)
Altres (3)
Especificar Altres (3)
Altres (4)
Especificar Atres (4)
Altres (5)
Especificar Altres (5)

1. Estructura i funcionament
1.1. Candidatures amb representació
C1

Ens podria indicar quina de les opcions següents defineix millor la situació de la candidatura
{B7i} ?
És un partit o federació
És una agrupació d'electors
És una coalició preelectoral
Són regidors no adscrits a cap grup municipal
NS / NR

C2

La candidatura {B7i} es crea a partir dun procés de confluència? [Aquella que deriva d'un procés
de trobada i participació de diferents actors socials i polítics amb la intenció de presentar una
candidatura conjunta]
Sí
No

C3

ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
PxC
CUP
Podem
Altres partits
Partit independent
NS / NR






























































Ens podria indicar quina de les opcions següents defineix millor la situació de la candidatura
{B7k} ?
És un partit o federació
És una agrupació d'electors
És una coalició preelectoral
Són regidors no adscrits a cap grup municipal
NS / NR

C5












Ens podria indicar quin partit és o amb quin partit té vinculació la candidatura {B7i} ? [Per a les
coalicions i confluències marqui tots els partits que en formin part]
CIU

C4





















































La candidatura {B7k} es crea a partir dun procés de confluència? [Aquella que deriva d'un procés
de trobada i participació de diferents actors socials i polítics amb la intenció de presentar una
candidatura conjunta]
Sí
No












C6

Ens podria indicar quin partit és o amb quin partit té vinculació la candidatura {B7k} ? [Per a les
coalicions i confluències marqui tots els partits que en formin part]
CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
PxC
CUP
Podem
Altres partits
Partit independent
NS / NR

C7

Ens podria indicar quina de les opcions següents defineix millor la situació de la candidatura
{B7m} ?
És un partit o federació
És una agrupació d'electors
És una coalició preelectoral
Són regidors no adscrits a cap grup municipal
NS / NR

C8

No












Ens podria indicar quin partit és o amb quin partit té vinculació la candidatura {B7m} ? [Per a les
coalicions i confluències marqui tots els partits que en formin part]
CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
PxC
CUP
Podem
Altres partits
Partit independent
NS / NR

C10



























La candidatura {B7m} es crea a partir dun procés de confluència? [Aquella que deriva d'un
procés de trobada i participació de diferents actors socials i polítics amb la intenció de presentar
una candidatura conjunta]
Sí

C9



























































































































Ens podria indicar quina de les opcions següents defineix millor la situació de la candidatura
{B7o} ?
És un partit o federació
És una agrupació d'electors
És una coalició preelectoral
Són regidors no adscrits a cap grup municipal
NS / NR



























C11

La candidatura {B7o} es crea a partir dun procés de confluència? [Aquella que deriva d'un procés
de trobada i participació de diferents actors socials i polítics amb la intenció de presentar una
candidatura conjunta]
Sí
No

C12

Ens podria indicar quin partit és o amb quin partit té vinculació la candidatura {B7o} ? [Per a les
coalicions i confluències marqui tots els partits que en formin part]
CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
PxC
CUP
Podem
Altres partits
Partit independent
NS / NR

C13

És una agrupació d'electors
És una coalició preelectoral
Són regidors no adscrits a cap grup municipal
NS / NR



























La candidatura {B7q} es crea a partir dun procés de confluència? [Aquella que deriva d'un procés
de trobada i participació de diferents actors socials i polítics amb la intenció de presentar una
candidatura conjunta]
Sí
No

C15






























































Ens podria indicar quina de les opcions següents defineix millor la situació de la candidatura
{B7q} ?
És un partit o federació

C14























Ens podria indicar quin partit és o amb quin partit té vinculació la candidatura {B7q} ? [Per a les
coalicions i confluències marqui tots els partits que en formin part]
CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
PxC
CUP
Podem
Altres partits
Partit independent
NS / NR






























































1.2. Estructura i funcionament polític
1.2.0. Consell Obert
D1

Per quants membres està formada la comissió que assisteix a lAlcalde? (mínim 2, màxim 4)

D2

Amb quina freqüència es reuneix el consell obert daquest municipi?
Mensual
Bimensual
Trimestral
Altres

D3






















Podria indicar quina és lassistència freqüent aproximada delectors al consell?
Menys del 25%
Entre el 25% i el 50%
Entre el 51% i el 75%
Més del 75%
El 100%



























1.2.1. El Ple
D4

Podria indicar el número de regidors de l'Ajuntament?
Total regidors/es
Total regidores

D5

Podria detallar la composició política del Ple de l'Ajuntament?
CIU
Dones CIU
ERC-AM
Dones ERC-AM
ICV-EPM
Dones ICV-EPM
PP
Dones PP
PSC-PM
Dones PSC-PM
C's
Dones C's
CUP
Dones CUP
{B7i}
Dones {B7i}
{B7k}
Dones {B7k}
{B7m}
Dones {B7m}
{B7o}
Dones {B7o}
{B7q}
Dones {B7q}

D6

Podria especificar la periodicitat de les convocatòries ordinàries del Ple?
Mensual
Bimestral
Trimestral
Altres






















Especificar altres

D7

Quantes convocatòries extraordinàries del Ple a petició dels grups de l'oposició hi va haver al
llarg del 2015?

D8

Podria indicar si cap regidor ha canviat de grup polític municipal durant l'actual mandat?
Sí
No

D9






 (passi a la pregunta D10)





Podria detallar el nombre de regidors que han abandonat cada grup polític?
CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
CUP
{B7i}
{B7k}
{B7m}
{B7o}
{B7q}

D10

Existeixen comissions informatives permanents en l'actualitat?
Sí
No






 (passi a la pregunta D12)





D11

Quantes comissions informatives permanents existeixen en l'actualitat?

D12

Respecte a la Comissió Especial de Comptes, indiqui si:
Existeix de forma separada
Una comissió permanent fa de Comissió Especial de
Comptes quan és necessari
No existeix Comissió Especial de Comptes

D13

















Existeixen comissions informatives especials en l'actualitat?
Sí
No






 (passi a la pregunta E1)





D14

Quantes comissions informatives especials existeixen en l'actualitat?

D15

Existeix cap normativa que reguli el funcionament de les comissions informatives especials? [Si
fos així, li agrairíem que l'adjuntés a l'enquesta]
Sí
No












1.2.2. L'Alcalde i els tinents d'Alcalde
E1

Podria indicar el grup polític de l'actual Alcalde?
CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
CUP
{B7i}
{B7k}
{B7m}
{B7o}
{B7q}

E2






























































Podria indicar quina ha estat la forma d'elecció de l'actual Alcalde?
Ordinària (derivada de les eleccions)
A través d'una moció de censura a l'anterior Alcalde
Dimissió de l'anterior Alcalde
Renúncia de l'anterior Alcalde
Altres



























Especificar altres

E3

L'Alcalde actual és del partit més votat a les darreres eleccions?












Sí
No

E4

Podria indicar quins partits van votar a favor de l'Alcalde en la seva investidura?
CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
CUP
{B7i}
{B7k}
{B7m}
{B7o}
{B7q}

E5

L'Alcalde actual és el mateix que governava al final del mandat anterior (maig de 2015)?
Sí
No

E6






























































 (passi a la pregunta E7)










L'Alcalde forma part del mateix partit polític que en la legislatura anterior?
Sí
No












E7

Podrieu respondre les següents preguntes sobre els alcaldes?
Quants partits polítics han ocupat l'alcaldia des de 1979?
Quants mandats, siguin consecutius o no, ha governat el
partit polític de l'Alcalde actual des de 1979?
Quants mandats consecutius ha governat el partit polític de
l'Alcalde actual des de 1979?
Quants alcaldes ha tingut el municipi des de 1979?
Quants mandats, siguin consecutius o no, ha governat
l'Alcalde actual des de 1979?
Quants mandats consecutius ha governat l'Alcalde actual des
de 1979?

E8

Podria indicar quants Alcaldes hi ha hagut al llarg d'aquest mandat?
Total Alcaldes/esses
Total Alcaldesses

Podria indicar el mecanisme a través del qual els Alcaldes anteriors van
abandonar el càrrec i el grup municipal al qual pertanyien? [Li preguem
que segueixi un ordre cronològic del més antic al més recent]
Grup municipal
Alcalde (maig 2015)

CIU
ERC
-AM












A través d'una moció de censura
Dimissió
Renúncia
Altres

ICVEPM






PP 





PSC
-PM






{B7i} 










C's 





CUP

PSC
-PM






C's 





CUP

PSC
-PM

CUP

{
B7k}







{
B
7m}







{
B7o}
{
B7q}







{
B7o}
{
B7q}







{
B7o}
{
B7q}

































Especificar altres
Data en què es produeix

Grup municipal
Alcalde

CIU
ERC
-AM












A través d'una moció de censura
Dimissió
Renúncia
Altres

ICVEPM






PP 










{B7i} 





{
B7k}







{
B
7m}

































Especificar altres
Data en què es produeix

Grup municipal
Alcalde

CIU
ERC
-AM












A través d'una moció de censura
Dimissió
Renúncia
Altres
Especificar altres
Data en què es produeix

ICVEPM






PP 






























C's 










{B7i} 





{
B7k}







{
B
7m}












E11

Existeix algun tipus de pacte d'alternança pel càrrec d'Alcalde entre els grups municipals?
Sí
No

E12

Podria indicar el tipus de govern actual?
Majoria
Minoria
Coalició

E13

Minoritària

ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
CUP
{B7i}
{B7k}
{B7m}
{B7o}
{B7q}

No

 (passi a la pregunta E17)










Algun dels partits polítics que formen part del govern actual formava part del govern municipal al
final del mandat anterior (maig 2015)?
Sí
No

E17






























































El govern actual està format pels mateixos partits polítics que formaven el govern al final del
mandat anterior (maig de 2015)?
Sí

E16












Podria indicar quins grups municipals formen part del govern actual?
CIU

E15

 (passi a la pregunta E15)




 (passi a la pregunta E15)










Tipus de coalició
Majoritària

E14























Hi ha hagut cap modificació en la composició política del govern des de les darreres eleccions
municipals (maig de 2015)?
Sí
No






 (passi a la pregunta E19)





E18

Podria indicar quina ha estat l'evolució de la composició política del govern des de les darreres
eleccions municipals?

CIU
ERC-AM
ICV-EPM
PP
PSC-PM
C's
CUP
{B7i}
{B7k}
{B7m}
{B7o}
{B7q}

E19

Primer
govern

1a
modificació

2a
modificació

3a
modificació





















































































































































































































































Podria indicar el número de tinents d'Alcalde?
Total tinents d'Alcalde
Total tinents d'Alcalde (dones)

E20

Si us plau, indiqui a quin partit polític pertany cada tinent d'Alcalde:
CIU

1r TA
2n TA
3r TA
4t TA
5è TA
6è TA
7è TA
8è TA
9è TA















































ERC-AM ICV-EPM





























































































PP

PSC-PM

C's

CUP

{B7i}

{B7k}

{B7m}

{B7o}

{B7q}































































































































































































































































































































































































































1.2.3. Junta de Govern Local
F1

Existeix Junta de Govern Local?






 (passi a la pregunta G1)





Sí
No

F2

Podria detallar la composició de la Junta de Govern Local en funció del partit al qual pertanyen
els seus membres? [Sense comptar l'Alcalde]
CIU
Dones CIU
ERC-AM
Dones ERC-AM
ICV-EPM
Dones ICV-EPM
PP
Dones PP
PSC-PM
Dones PSC-PM
C's
Dones C's
CUP
Dones CUP
{B7i}
Dones {B7i}
{B7k}
Dones {B7k}
{B7m}
Dones {B7m}
{B7o}
Dones {B7o}
{B7q}
Dones {B7q}
Total membres JGL
Membres JGL (dones)

F3

Podria especificar la periodicitat de les convocatòries ordinàries de la Junta de Govern Local?
Setmanal
Quinzenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Altres
Especificar altres
































F4

Podria indicar si persones que no són membres de la Junta de Govern Local assisteixen a les
sessions de manera habitual amb caràcter d'oients?






 (salti la següent pregunta)





Sí
No

F5

Podria especificar el perfil d'aquests oients?
Altres regidors dels grups de govern
Regidors de l'oposició
Altres

















Especificar altres

F6

Podria indicar si hi ha membres de la Junta de Govern Local que no siguin electes?






 (passi a la pregunta F8)





Sí
No

F7

F8

Quants membres de la Junta de Govern Local no són electes?

En algun cas, la Junta de Govern Local ha aprovat alguns dels instruments següents perquè el Ple no
comptava amb la majoria necessària per adoptar aquests acords?
Pressupost de
lany 2015
Pla econòmic
financer
Plans dajust
econòmic
Plans de
sanejament
Plans de
reducció del
deute
Accés a
mesures
extraordinàries
de suport a la
liquiditat

Sí

No

No sap













































































































1.2.4. Equip de Govern
G1

Podria especificar quants regidors per grup polític tenen assignada una delegació, cartera o
responsabilitat anàloga?
CIU
Dones CIU
ERC-AM
Dones ERC-AM
ICV-EPM
Dones ICV-EPM
PP
Dones PP
PSC-PM
Dones PSC-PM
C's
Dones C's
CUP
Dones CUP
{B7i}
Dones {B7i}
{B7k}
Dones {B7k}
{B7m}
Dones {B7m}
{B7o}
Dones {B7o}
{B7q}
Dones {B7q}
Total regidors/es amb delegació
Total regidores amb delegació

G2

Es realitzen reunions de coordinació entre tots els membres de govern que tenen una delegació,
cartera, o responsabilitat anàloga assignada? [Diferents de les sessions de la Junta de Govern
Local]
Sí
No

G3












Podria indicar quants membres no electes de la Junta de Govern Local tenen delegació, cartera o
responsabilitat anàloga?

G4

Podria indicar quants coordinadors generals, directors generals o òrgans similars tenen
assignada una delegació, cartera o responsabilitat anàloga?

1.2.5. Dedicació i remuneracions dels electes
Si fos possible, podria indicar quines han estat les dedicacions i
remuneracions de cada membre electe de l'Ajuntament en el moment de
realitzar aquesta enquesta? Ompli una fila per cada electe segons el
càrrec que ocupa.
H1

Indiqueu el nom dels electes del Ple
Alcalde o Alcaldessa
Electe 2 o 1r TA
Electe 3 o 2n TA
Electe 4 o 3r TA
Electe 5 o 4t TA
Electe 6 o 5è TA
Electe 7 o 6è TA
Electe 8 o 7è TA
Electe 9 o 8è TA
Electe 10 o 9è TA
Electe 11
Electe 12
Electe 13
Electe 14
Electe 15
Electe 16
Electe 17
Electe 18
Electe 19
Electe 20
Electe 21
Electe 22
Electe 23
Electe 24
Electe 25
Electe 26
Electe 27

H2

Indiqueu el càrrec de cada electe

{H1a} (Alcalde o Alcaldessa)
{H1b} (Electe 2 o 1r TA)
{H1c} (Electe 3 o 2n TA)
{H1d} (Electe 4 o 3r TA)
{H1e} (Electe 5 o 4t TA)
{H1f} (Electe 6 o 5è TA)
{H1g} (Electe 7 o 6è TA)
{H1h} (Electe 8 o 7è TA)
{H1i} (Electe 9 o 8è TA)
{H1j} (Electe 10 o 9è TA)
{H1k} (Electe 11)
{H1l} (Electe 12)
{H1m} (Electe 13)
{H1n} (Electe 14)
{H1o} (Electe 15)
{H1p} (Electe 16)
{H1q} (Electe 17)
{H1r} (Electe 18)
{H1s} (Electe 19)
{H1t} (Electe 20)
{H1u} (Electe 21)
{H1v} (Electe 22)
{H1w} (Electe 23)
{H1x} (Electe 24)
{H1y} (Electe 25)
{H1z} (Electe 26)
{H1aa} (Electe 27)

Alcalde/ssa

Tinent/a d'alcalde

Regidor/a Equip
Govern

Regidor/a oposicío

































































































































































































































































































































































































































































































































































H3

Indiqueu el sexe de cada electe
{H1a} (Alcalde o Alcaldessa)
{H1b} (Electe 2 o 1r TA)
{H1c} (Electe 3 o 2n TA)
{H1d} (Electe 4 o 3n TA)
{H1e} (Electe 5 o 4n TA)
{H1f} (Electe 6 o 5n TA)
{H1g} (Electe 7 o 6n TA)
{H1h} (Electe 8 o 7n TA)
{H1i} (Electe 9 o 8n TA)
{H1j} (Electe 10 o 9è TA)
{H1k} (Electe 11)
{H1l} (Electe 12)
{H1m} (Electe 13)
{H1n} (Electe 14)
{H1o} (Electe 15)
{H1p} (Electe 16)
{H1q} (Electe 17)
{H1r} (Electe 18)
{H1s} (Electe 19)
{H1t} (Electe 20)
{H1u} (Electe 21)
{H1v} (Electe 22)
{H1w} (Electe 23)
{H1x} (Electe 24)
{H1y} (Electe 25)
{H1z} (Electe 26)
{H1aa} (Electe 27)

Home

Dona

















































































































































































































































































H4

Indiqueu el partit de cada electe
CIU

{H1a} (Alcalde o Alcaldessa)
{H1b} (Electe 2 o 1r TA)
{H1c} (Electe 3 o 2n TA)
{H1d} (Electe 4 o 3n TA)
{H1e} (Electe 5 o 4n TA)
{H1f} (Electe 6 o 5n TA)
{H1g} (Electe 7 o 6n TA)
{H1h} (Electe 8 o 7n TA)
{H1i} (Electe 9 o 8n TA)
{H1j} (Electe 10 o 9è TA)
{H1k} (Electe 11)
{H1l} (Electe 12)
{H1m} (Electe 13)
{H1n} (Electe 14)
{H1o} (Electe 15)
{H1p} (Electe 16)
{H1q} (Electe 17)
{H1r} (Electe 18)
{H1s} (Electe 19)
{H1t} (Electe 20)
{H1u} (Electe 21)
{H1v} (Electe 22)
{H1w} (Electe 23)
{H1x} (Electe 24)
{H1y} (Electe 25)
{H1z} (Electe 26)
{H1aa} (Electe 27)









































































































































ERC- ICVAM EPM

















































































































































































































































































PP

PSCPM

C's

CUP

{B7i} {B7k} {B7m} {B7o} {B7q}









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H5

Indiqueu la dedicació de cada electe

{H1a} (Alcalde o Alcaldessa)
{H1b} (Electe 2 o 1r TA)
{H1c} (Electe 3 o 2n TA)
{H1d} (Electe 4 o 3n TA)
{H1e} (Electe 5 o 4n TA)
{H1f} (Electe 6 o 5n TA)
{H1g} (Electe 7 o 6n TA)
{H1h} (Electe 8 o 7n TA)
{H1i} (Electe 9 o 8n TA)
{H1j} (Electe 10 o 9è TA)
{H1k} (Electe 11)
{H1l} (Electe 12)
{H1m} (Electe 13)
{H1n} (Electe 14)
{H1o} (Electe 15)
{H1p} (Electe 16)
{H1q} (Electe 17)
{H1r} (Electe 18)
{H1s} (Electe 19)
{H1t} (Electe 20)
{H1u} (Electe 21)
{H1v} (Electe 22)
{H1w} (Electe 23)
{H1x} (Electe 24)
{H1y} (Electe 25)
{H1z} (Electe 26)
{H1aa} (Electe 27)

Sense dedicació

Parcial (menys
20h)

Parcial (20h o
més)

Parcial (sense
especificar)

Exclusiva









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H6

Indiqueu la quantia bruta anual percebuda per cada electe
{H1a} (Alcalde o Alcaldessa)
{H1b} (Electe 2 o 1r TA)
{H1c} (Electe 3 o 2n TA)
{H1d} (Electe 4 o 3n TA)
{H1e} (Electe 5 o 4n TA)
{H1f} (Electe 6 o 5n TA)
{H1g} (Electe 7 o 6n TA)
{H1h} (Electe 8 o 7n TA)
{H1i} (Electe 9 o 8n TA)
{H1j} (Electe 10 o 9è TA)
{H1k} (Electe 11)
{H1l} (Electe 12)
{H1m} (Electe 13)
{H1n} (Electe 14)
{H1o} (Electe 15)
{H1p} (Electe 16)
{H1q} (Electe 17)
{H1r} (Electe 18)
{H1s} (Electe 19)
{H1t} (Electe 20)
{H1u} (Electe 21)
{H1v} (Electe 22)
{H1w} (Electe 23)
{H1x} (Electe 24)
{H1y} (Electe 25)
{H1z} (Electe 26)
{H1aa} (Electe 27)

H7

Indiqueu per a cada electe si és membre de o ostenta el càrrec de...

{H1a} (Alcalde o Alcaldessa)
{H1b} (Electe 2 o 1r TA)
{H1c} (Electe 3 o 2n TA)
{H1d} (Electe 4 o 3n TA)
{H1e} (Electe 5 o 4n TA)
{H1f} (Electe 6 o 5n TA)
{H1g} (Electe 7 o 6n TA)
{H1h} (Electe 8 o 7n TA)
{H1i} (Electe 9 o 8n TA)
{H1j} (Electe 10 o 9è TA)
{H1k} (Electe 11)
{H1l} (Electe 12)
{H1m} (Electe 13)
{H1n} (Electe 14)
{H1o} (Electe 15)
{H1p} (Electe 16)
{H1q} (Electe 17)
{H1r} (Electe 18)
{H1s} (Electe 19)
{H1t} (Electe 20)
{H1u} (Electe 21)
{H1v} (Electe 22)
{H1w} (Electe 23)
{H1x} (Electe 24)
{H1y} (Electe 25)
{H1z} (Electe 26)
{H1aa} (Electe 27)

H8

Junta de Govern
Local

Portaveu

Regidor joventut

Membre Comissions
Informatives

































































































































































































































































































































































































































































































































































Indiqueu els vots obtinguts per l'electe [Només a municipis de menys de 250 habitants]
{H1a} (Alcalde o Alcaldessa)
{H1b} (Electe 2 o 1r TA)
{H1c} (Electe 3 o 2n TA)
{H1d} (Electe 4 o 3n TA)
{H1e} (Electe 5 o 4n TA)

H9

L'Alcalde ocupa algun càrrec a cap altra institució o organisme públic que no depengui de
l'Ajuntament?
Sí
No

H10






 (passi a la pregunta H12)





En quina altra institució o organisme públic ocupa un càrrec l'Alcalde? [Directament o en un ens
que en depengui]
Consell Comarcal
Diputació
Parlament de Catalunya
Corts Generals
Altres institucions
Especificar altres



























H11

L'Alcalde rep cap remuneració o retribució pel desenvolupament del càrrec que ocupa en una
altra institució o organisme públic?
Remuneració per dedicació exclusiva
Remuneració per dedicació parcial
Dietes i indemnitzacions
No rep cap remuneració ni indemnització

H12

[Només per a municipis de 2.000 habitants o menys] El Ple de l'Ajuntament ha acordat sol·licitar
la compensació econòmica a favor dels Ajuntaments perquè aquests abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals?
Sí
No

H13

Regidors del/s grup/s de govern
Regidors del/s grup/s de l'oposició

















S'hagués considerat la dedicació exclusiva per a l'Alcalde o un altre electe en cas que no existís
la limitació de la LRSAL? [Només per municipis de menys de 1.000 habitants]
Sí
No

H15






 (passi a la pregunta H14)





Per a quins càrrecs electes s'ha acordat sol·licitar la compensació econòmica?
Alcalde

H14

































Existeixen indemnitzacions per l'assistència a les sessions dels següents òrgans?
Assistència al Ple
Assistència a la Junta de Govern Local
Assistència a les Comissions Informatives
Assistència a la Comissió Especial de Comptes
Assistència a la Junta de Portaveus
No existeixen indemnitzacions d'aquest tipus
Assistència a altres òrgans 1
Assistència a altres òrgans 2
Assistència a altres òrgans 3















































Especificar altres 1
Especificar altres 2
Especificar altres 3

H19

Podria indicar la natura de les indemnitzacions per assistència al Ple?






L'Alcalde rep una indemnització diferent





Els tinents d'alcalde reben una indemnització diferent 




Tots els regidors reben la mateixa indemnització

Els regidors de govern reben una indemnització
diferent
Els portaveus reben una indemnització diferent
Els regidors de l'oposició reben una indemnització
diferent

















H20

H21

Quantifiqui, si és possible, les indemnitzacions percebudes per l'assistència al Ple:
Quantia tots els regidors

/sessió

Quantia específica Alcalde

/sessió

Quantia específica tinents d'alcalde

/sessió

Quantia específica regidors de govern

/sessió

Quantia específica portaveus

/sessió

Quantia específica regidors de l'oposició

/sessió

Podria indicar la natura de les indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local?






L'Alcalde rep una indemnització diferent





Els tinents d'alcalde reben una indemnització diferent 




Tots els regidors reben la mateixa indemnització

Els regidors de govern reben una indemnització
diferent
Els portaveus reben una indemnització diferent
Els regidors de l'oposició reben una indemnització
diferent

H22

H23

















Quantifiqui, si és possible, les indemnitzacions percebudes per l'assistència a la Junta de Govern
Local:
Quantia tots els regidors

/sessió

Quantia específica Alcalde

/sessió

Quantia específica tinents d'alcalde

/sessió

Quantia específica regidors de govern

/sessió

Quantia específica portaveus

/sessió

Quantia específica regidors de l'oposició

/sessió

Podria indicar la natura de les indemnitzacions per assistència a les Comissions Informatives?






L'Alcalde rep una indemnització diferent





Els tinents d'alcalde reben una indemnització diferent 




Tots els regidors reben la mateixa indemnització

Els regidors de govern reben una indemnització
diferent
Els portaveus reben una indemnització diferent
Els regidors de l'oposició reben una indemnització
diferent

H24

















Quantifiqui, si és possible, les indemnitzacions percebudes per l'assistència a les Comissions
Informatives:
Quantia tots els regidors

/sessió

Quantia específica Alcalde

/sessió

Quantia específica tinents d'alcalde

/sessió

Quantia específica regidors de govern

/sessió

Quantia específica portaveus

/sessió

Quantia específica regidors de l'oposició

/sessió

H25

Podria indicar la natura de les indemnitzacions per assistència a la Comissió Especial de
Comptes?











Els tinents d'alcalde reben una indemnització diferent 




Tots els regidors reben la mateixa indemnització
L'Alcalde rep una indemnització diferent

Els regidors de govern reben una indemnització
diferent
Els portaveus reben una indemnització diferent
Els regidors de l'oposició reben una indemnització
diferent

H26

H27

Quantia tots els regidors

/sessió

Quantia específica Alcalde

/sessió

Quantia específica tinents d'alcalde

/sessió

Quantia específica regidors de govern

/sessió

Quantia específica portaveus

/sessió

Quantia específica regidors de l'oposició

/sessió

Podria indicar la natura de les indemnitzacions per assistència a la Junta de Portaveus
L'Alcalde rep una indemnització diferent

H29







Quantifiqui, si és possible, les indemnitzacions percebudes per l'assistència a la Comissió
Especial de Comptes:

Tots els regidors reben la mateixa indemnització

H28























Quantifiqui, si és possible, les indemnitzacions percebudes per l'assistència a la Junta de
Portaveus:
Quantia tots els regidors

/sessió

Quantia específica Alcalde

/sessió

Podria indicar la natura de les indemnitzacions per assistència a altres òrgans 1?






L'Alcalde rep una indemnització diferent





Els tinents d'alcalde reben una indemnització diferent 




Tots els regidors reben la mateixa indemnització

Els regidors de govern reben una indemnització
diferent
Els portaveus reben una indemnització diferent
Els regidors de l'oposició reben una indemnització
diferent

H30

















Quantifiqui, si és possible, les indemnitzacions percebudes per l'assistència a altres òrgans 1:
Quantia tots els regidors

/sessió

Quantia específica Alcalde

/sessió

Quantia específica tinents d'alcalde

/sessió

Quantia específica regidors de govern

/sessió

Quantia específica portaveus

/sessió

Quantia específica regidors de l'oposició

/sessió

H31

Podria indicar la natura de les indemnitzacions per assistència a altres òrgans 2?






L'Alcalde rep una indemnització diferent





Els tinents d'alcalde reben una indemnització diferent 




Tots els regidors reben la mateixa indemnització

Els regidors de govern reben una indemnització
diferent
Els portaveus reben una indemnització diferent
Els regidors de l'oposició reben una indemnització
diferent

H32

H33

















Quantifiqui, si és possible, les indemnitzacions percebudes per l'assistència a altres òrgans 2:
Quantia tots els regidors

/sessió

Quantia específica Alcalde

/sessió

Quantia específica tinents d'alcalde

/sessió

Quantia específica regidors de govern

/sessió

Quantia específica portaveus

/sessió

Quantia específica regidors de l'oposició

/sessió

Podria indicar la natura de les indemnitzacions per assistència a altres òrgans 3?






L'Alcalde rep una indemnització diferent





Els tinents d'alcalde reben una indemnització diferent 




Tots els regidors reben la mateixa indemnització

Els regidors de govern reben una indemnització
diferent
Els portaveus reben una indemnització diferent
Els regidors de l'oposició reben una indemnització
diferent

H34

















Quantifiqui, si és possible, les indemnitzacions percebudes per l'assistència a altres òrgans 3:
Quantia tots els regidors

/sessió

Quantia específica Alcalde

/sessió

Quantia específica tinents d'alcalde

/sessió

Quantia específica regidors de govern

/sessió

Quantia específica portaveus

/sessió

Quantia específica regidors de l'oposició

/sessió

H35

Aquells regidors que ja cobren una retribució per la seva dedicació reben també cap retribució
específica per assistència als òrgans dels quals formen part?
Sí
No
Sí, en alguns casos

















Especificar els casos

H36

Existeixen quanties màximes a percebre pels regidors en concepte d'indemnitzacions per
assistència a òrgans?
Sí
No

H37

Aquestes quanties màximes són per a tots els òrgans, en el seu conjunt, o per a cadascun d'ells?
En conjunt per a tots ells
Per a cada òrgan un màxim diferent

H38

No












Els grups municipals reben una assignació econòmica per al seu funcionament?
Sí
No

H40












Les quanties es perceben com a fixes mensuals?
Sí

H39






 (passi a la pregunta H39)










 (passi a la pregunta I1)





Podria especificar el criteri de distribució de les assignacions econòmiques als grups
municipals?
Per grup municipal
Per número de regidors de cada grup municipal
Altres

















Especificar altres

H41

Podria especificar les quantitats econòmiques brutes anuals en cada cas?
Per grup municipal

/grup

Per número de regidors de cada grup municipal

/regidor

Altres (1)
Altres (2)
Altres (3)
Altres (4)
Altres (5)
Altres (6)

1.3. Distribució d'atribucions
I1

S'ha produït cap modificació en la distribució d'atribucions durant aquest mandat?
Sí
No

I2

S'ha produït cap avocació d'atribucions?
Sí
No

I3

En l'Alcalde
En les comissions de l'article 122.4
No n'ha delegat






















Podria indicar en qui ha delegat atribucions l'Alcalde?
En tinents d'Alcalde
En regidors del seu grup polític i que formen part de
la JGL
En regidors del seu grup polític i que no formen part
de la JGL
En regidors d'un altre grup polític i que formen part de
la JGL
En regidors d'un altre grup polític i que no formen part
de la JGL
En la Junta de Govern Local
En el Ple
En coordinadors generals, directors generals o
òrgans similars
No n'ha delegat

I5












Podria indicar en qui ha delegat atribucions el Ple?
En la Junta de Govern Local

I4


























































Podria indicar en qui ha delegat atribucions la JGL?
En tinents d'Alcalde
En membres de la JGL que no són tinents d'Alcalde
En regidors que no formen part de la JGL
En coordinadors generals, directors generals o
òrgans similars
No n'ha delegat



























Adjunti, si us plau, la normativa que s'aplica (ROM, Decrets i acords de
Delegació...) per aclarir la distribució d'atribucions entre els diferents
òrgans.
I6

Existeix regidoria de joventut?
Sí
No

I7












Pel que fa a la regidoria de joventut...
Inclou altres àmbits diferents al de joventut (benestar
social i família, oci o convivència, per exemple)
Només es dedica a activitats relacionades amb
joventut












I8

Amb quins àmbits es comparteix la regidoria de joventut?










































Educació i ensenyament
Cultura i/o festes
Esports
Infància i/o adolescència
Benestar social
Participació i ciutadania
Treball i activitat econòmica
Altres
Especifiqueu altres àmbits

I9

Podria indicar, de forma aproximada, ledat del regidor de joventut?






















18-29 anys
30-39 anys
40-49 anys
50 o més anys

I10

Podria indicar si durant el present mandat (2015-2019) s'han impugnat actes o acords municipals
per un altre ens públic?






 (passi a la pregunta J1)





Sí
No

I11

Podria indicar l'ens que ha dut a terme les impugnacions i el tema?
Estat

Comunitat Autònoma

Altres

Acord de retribucions dels electes
Retribucions del personal al servei de
l'Ajuntament
Convenis de les condicions de treball de
les persones al servei de l'Ajuntament
Ús i cessió de dades del padró
municipal
Plecs de clàusules i procediment
administratiu
























































































Altres



















1.4. Redimensionament municipal
J1

Sha plantejat la fusió amb un o més municipis contigus?
Sí
No
No sap






 (passi a la pregunta K1)




 (passi a la pregunta K1)





J2

Amb quin o quins municipis sha plantejat la fusió municipal?

J3

Es durà a terme la fusió amb un municipi contigu?
Sí
No
No sap






 (passi a la pregunta K1)




 (passi a la pregunta K1)





J4

Quin any es preveu que es faci efectiva la fusió entre municipis?

J5

Sha aprovat el conveni de fusió?
Sí
No
No sap

J6

Sha acordat que algun dels municipis fusionats funcioni com a organització especial
desconcentrada?
Sí
No
No sap

J7

































Quin/s dels municipis sha previst que funcioni com a organització especial desconcentrada?

1.5. Estructura i funcionament administratiu
K1

Podria indicar si l'Ajuntament disposa de Reglament Orgànic Municipal aprovat?
Sí
No

K2

Podria indicar si l'Ajuntament disposa de Reglament Orgànic de funcionament del Ple?
Sí
No

K3

Secretari-interventor

Dona












El funcionari que exerceix la funció de secretaria o secretaria-intervenció és un funcionari que
pertany a un cos d'habilitació estatal (en qualsevol de les seves categories)?
Sí
No

K6












El secretari és
Home

K5












Les figures del secretari i interventor existeixen per separat o es tracta d'un secretari-interventor?
Secretari i interventor

K4












 (passi a la pregunta K9)










Quina és la situació de la persona que ocupa el càrrec de secretari o secretari-interventor?
Funcionari accidental
Funcionari interí
Altres






 (passi a la pregunta K9)










Especificar altres

K7

A quina escala pertany el funcionari que actua com a secretari accidental?
Escala A1
Escala A2
Escala B
Escala C1
Escala C2

K8

Quina és la formació de la persona que ocupa la secretaria accidental?
Llicenciatura en Dret
Llicenciatura en Economia
Llicenciatura en Ciència Política
Altres titulacions universitàries
Altres titulacions no universitàries
Especificar altres titulacions
universitàries
Especificar altres titulacions no
universitàries

K9





















































L'interventor és
Home
Dona












K10

El funcionari que exerceix la funció d'intervenció és un funcionari que pertany a un cos
d'habilitació estatal (en qualsevol de les seves categories)?
Sí
No

K11

 (passi a la pregunta K18)










Quina és la situació de la persona que ocupa el càrrec d'interventor?
Funcionari accidental
Funcionari interí
Altres






 (passi a la pregunta K18)










Especificar altres

K12

A quina escala pertany el funcionari que actua com a interventor accidental?
Escala A1
Escala A2
Escala B
Escala C1
Escala C2

K13

Quina és la formació de la persona que ocupa el càrrec d'interventor accidental?
Llicenciatura en Dret
Llicenciatura en Economia
Llicenciatura en Ciència Política
Altres titulacions universitàries
Altres titulacions no universitàries
Especificar altres titulacions
universitàries
Especificar altres titulacions no
universitàries

K14





















































[Només per municipis menors de 1.000 habitants] El secretari-interventor està compartit amb
algun altre ajuntament o consell comarcal?












Sí
No

K15

[Només per municipis menors de 1.000 habitants] Quantes hores setmanals té de dedicació el
secretari-interventor daquest ajuntament?

K16

[Només per municipis menors de 1.000 habitants] La comarca o diputació dóna recolzament al
municipi per a la prestació del servei de secretaria-intervenció?












Sí
No

K17

[Només per municipis menors de 1.000 habitants] La comarca o diputació proporciona serveis
dassessorament o gestió administrativa i tècnica puntual al municipi?












Sí
No

K18

L'Ajuntament s'estructura en àrees sectorials?
Sí
No






 (passi a la pregunta K20)





K19

En quantes àrees sectorials s'estructura l'Ajuntament?

K20

Existeix la figura de gerent, coordinador general, director general o òrgans similars a
l'organització municipal?






 (passi a la pregunta K26)





Sí
No

K21

L'Ajuntament disposa de gerent unitari, coordinador general, director general o òrgans similars
de l'organització municipal?






 (passi a la pregunta





Sí
No

K22

El gerent unitari, coordinador general, director general o òrgan similar és:
Home
Dona

K23

Contractat laboral per temps indefinit
Funcionari d'ocupació eventual
Contractat laboral d'alta direcció
Funcionari interí
Contractat laboral de duració determinada
































L'Ajuntament disposa de gerents d'àrees o cap figura anàloga?






 (passi a la pregunta K26)





Sí
No

K25












Podria indicar el règim jurídic al qual està adscrit el gerent unitari, coordinador general, director
general o òrgan similar?
Funcionari de carrera

K24

K24)

Podria indicar el nombre total de gerents d'àrees en funció del règim jurídic al qual estan
adscrits?
Funcionari de carrera
Contractat laboral per temps indefinit
Funcionari d'ocupació eventual
Contractat laboral d'alta direcció
Funcionari interí
Contractat laboral de duració determinada
Total gerents àrees

K26

Existeix un gabinet d'Alcaldia?
Sí
No






 (passi a la pregunta K28)





K27

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]
Funcionari de carrera
Contractat laboral per temps indefinit
Funcionari d'ocupació eventual
Contractat laboral d'alta direcció
Funcionari interí
Contractat laboral de duració determinada
Total treballadors gabinet d'Alcaldia

K28

Si fos possible, podria indicar el nombre total del personal municipal
d'acord amb la plantilla aprovada per l'any 2015 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]
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)
Superintendent (A1)
Intendent major (A1)
Intendent (A1)
Inspector (A2)
Sotsinspector (C1)
Sergent (C1)
Caporal (C2)
Agent (C2)
Altres
Agutzil
Vigilant
Servei Extinció d'Incendis (A1-C2)
Places Comeses Especials (A1-C2)
Places oficis (C1-AP)

Administració especial - Altres

Total funcionaris any 2015
Total funcionaris any 2015 (dones)

K40

Número de places de funcionaris vacants previstes a la plantilla aprovada l'any 2015.

Personal eventual (de confiança)

K42

Podria indicar el nombre total de personal en règim laboral l'any 2015 i el tipus de jornada
(jornada parcial i jornada completa)?
Personal laboral amb jornada parcial
Personal laboral amb jornada parcial (dones)
Personal laboral amb jornada completa
Personal laboral amb jornada completa (dones)
Total personal laboral
Total personal laboral (dones)

K43

Quin o quins processos s'utilitzen per a la selecció del personal laboral?
Concurs
Concurs-oposició
Oposició
Altres






















Especificar altres

K44

S'ha dut a terme cap procés de funcionarització del personal laboral?

 (passi a la pregunta K46)










Sí
No

K45

S'està portant a terme o està previst aplicar algun procés de funcionarització del personal
laboral?






 (passi a la pregunta K47)





Sí
No

K46

Quin mitjà s'ha utilitzat, s'està utilitzant o s'ha previst utilitzar per a funcionaritzar el personal
laboral?
Concurs
Concurs-oposició
Oposició
Altres






















Especificar altres

K47

Si fos possible, detalli el nombre total de funcionaris interins i de personal laboral amb contractes
de duració determinada:
Funcionaris interins
Funcionaris interins (dones)
Personal laboral amb contractes de duració determinada
Personal laboral amb contractes de duració determinada (dones)

K51

Si fos possible, podria indicar el número d'empleats temporals (tant funcionaris interins com
personal laboral amb contractes de duració determinada) segons l'antiguitat?
Menys d'1 any
1-2 anys
3-4 anys
5-7 anys
8-10 anys
Més de 10 anys

K57

Podria indicar el número de funcionaris integrats a la Seguretat Social (aquells que ja eren
funcionaris abans de l'abril de 1993 i que pertanyien a l'antiga MUNPAL)?

K58

LAjuntament disposa dun departament o àrea tècnica en joventut?
Sí
No

K59

El departament o àrea tècnica es dedica exclusivament a làmbit de joventut?
Sí, es dedica única i exclusivament a làmbit de
joventut
No, també inclou daltres àmbits dactuació

K60






 (passi a la pregunta K62)
















Quins altres àmbits dactuació inclou el departament tècnic en joventut?
Educació i ensenyament
Cultura i/o festes
Esports
Infància i/o adolescència
Benestar social
Participació i ciutadania
Treball i activitat econòmica
Altres










































Especifiqueu altres àmbits

K61

Podria indicar quants tècnics en joventut treballen a lAjuntament i si es comparteixen amb
daltres àrees ? [Si no disposa daquest tipus de personal escrigui 0 a la casella total personal]
Nombre de tècnics especialitzats únicament en
joventut
Nombre de tècnics en joventut compartits amb daltres
àrees

K62

L'Ajuntament disposa de Conveni Col·lectiu per al personal laboral?
Sí
No

K63












L'Ajuntament disposa d'un Acord o Pacte regulador de les condicions de treball per al personal
funcionari?
Sí
No












K64

La policia local té un acord propi?
Sí
No

K65












La policia local té condicions específiques en l'Acord per al personal funcionari?
Sí
No












1.6. Mesures de reestructuració en matèria de personal
L1

Es preveu incorporar al personal de lAjuntament treballadors procedents dentitats dissoltes o
adscrites a lajuntament?
Sí
No
No sap

L2

Sha fet efectiva la incorporació de treballadors procedents dentitats dissoltes o adscrites al
personal de lAjuntament?
Sí
No
No sap

L3






















 (enquesta finalitzada)




 (enquesta finalitzada)





Podria indicar quantes persones i de quines entitats procedeix el personal incorporat a
lAjuntament com a FUNCIONARIS?
Entitats Municipals Descentralitzades
Mancomunitats
Organismes Autònoms
Societats Mercantils
Entitats Públiques empresarials

L4

Podria indicar quantes persones i de quines entitats procedeix el personal incorporat a
lAjuntament com a LABORALS?
Entitats Municipals Descentralitzades
Mancomunitats
Organismes Autònoms
Societats Mercantils
Entitats Públiques empresarials

L5

Podria indicar quantes persones i de quines entitats procedeix el personal incorporat a
lAjuntament com a ALTRES?
Entitats Municipals Descentralitzades
Mancomunitats
Organismes Autònoms
Societats Mercantils
Entitats Públiques empresarials

