OBSCAT 9. MUNICIPI DE {A2}

4.1. Gestió de serveis públics
B1.

En aquest quadern trobareu preguntes en referència a les següents
qüestions:
4. Gestió de servei públics
4.1 Serveis mínims obligatoris
4.2. Més enllà dels serveis mínims obligatoris
4.3. Competències diferents de les pròpies i de les delegades
4.4. Competències transferides a la Comunitat Autònoma
4.4.1. Serveis Socials
4.4.2. Inspecció sanitària
4.4.3. Salut
4.4.4. Ensenyament
4.5. Externalització de serveis i remunicipalització

S'ha introduït alguna modificació en la prestació de serveis públics com a conseqüència de
l'aplicació de la LRSAL?






 (passi a la pregunta B3.)





Sí
No

B2.

Quines modificacions s'han introduït en la prestació de serveis públics com a conseqüència de
l'aplicació de la LRSAL?

4.1.1. Serveis mínims obligatoris
B3.

Sobre els següents serveis, s'ha produït alguna modificació en la forma de prestació durant
l'actual mandat (2015-2019)?
Sí

No





















































f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de
població
h) Pavimentació de vies
públiques
i) Control d'aliments i begudes
(en l'antiga formulació de la
LRBRL)















































j) Parc públic









































































































































a) Enllumenat públic
b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari
d'aigua potable

k) Biblioteca pública
l) Tractament de Residus
m) Fires, mercats, llotges i
comerç ambulant
n) Protecció civil
o) Prevenció i extinció
d'incendis
p) Avaluació i informació de
situacions de necessitat social
i l'atenció immediata a
persones en situació de risc
d'exclusió social
q) Serveis socials (més enllà
de l'antiga formulació de la
LRBRL)
r) Instalꞏlacions esportives
d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de
viatgers
t) Protecció contra la
contaminació acústica,
lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient
(més enllà de l'antiga
formulació de la LRBRL)

B4.

Sobre els següents serveis, podria respondre quina és la forma escollida per a la seva prestació?
El propi
Comunitat
Ajuntament Mancomun
Consorciat Municipi Partenariat Dispensat
at
*

Delegat

No es
presta

B5.

Sobre els següents serveis, s'ha produït alguna modificació en la forma de gestió o nova
contractació d'acord a la nova llei 9/2017 durant l'actual mandat (2015-2019)?
Sí

No





































































































































































































































































a) Enllumenat públic

f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de
població
h) Pavimentació de vies
públiques
i) Control d'aliments i begudes
(en l'antiga formulació de la
LRBRL)



























































































































































































































f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de
població
h) Pavimentació de vies
públiques
i) Control d'aliments i begudes
(en l'antiga formulació de la
LRBRL)













j) Parc públic









































































































































































j) Parc públic





















































































































































































































































































































































































































































































































n) Protecció civil
o) Prevenció i extinció
d'incendis
p) Avaluació i informació de
situacions de necessitat social
i l'atenció immediata a
persones en situació de risc
d'exclusió social
q) Serveis socials (més enllà
de l'antiga formulació de la
LRBRL)
r) Instalꞏlacions esportives
d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de
viatgers
t) Protecció contra la
contaminació acústica,
lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient
(més enllà d'u a l'antiga
formulació de la LRBRL)













a) Enllumenat públic
b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari
d'aigua potable

k) Biblioteca pública
l) Tractament de Residus
m) Fires, mercats, llotges i
comerç ambulant
n) Protecció civil
o) Prevenció i extinció
d'incendis
p) Avaluació i informació de
situacions de necessitat social
i l'atenció immediata a
persones en situació de risc
d'exclusió social
q) Serveis socials (més enllà
de l'antiga formulació de la
LRBRL)
r) Instalꞏlacions esportives
d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de
viatgers
t) Protecció contra la
contaminació acústica,
lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient
(més enllà d'u a l'antiga
formulació de la LRBRL)
*tant per a gestió directa i/o indirecta

b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari
d'aigua potable

k) Biblioteca pública
l) Tractament de Residus
m) Fires, mercats, llotges i
comerç ambulant

B6.

Podria indicar quina és la forma de gestió de cadascun dels serveis? (si B4="El propi ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial

B7.

En qui ha delegat (si B4="Delegat")
Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres









































































































f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de
població
h) Pavimentació de vies
públiques
i) Control d'aliments i begudes
(en l'antiga formulació de la
LRBRL)





























































































j) Parc públic

















































































































































































































































































a) Enllumentat públic
b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari
d'aigua potable































































































































































































































































































f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de
població
h) Pavimentació de vies
públiques
i) Control d'aliments i begudes
(en l'antiga formulació de la
LRBRL)






























































































































































































































































l) Tractament de residus
m) Fires, mercats, llotges i
comerç ambulant

j) Parc públic



































































































































































































































































































































































































































n) Protecció civil
o) Prevenció i extinció
d'incendis
p) Avaluació i informació de
situacions de necessitat social
i l'atenció immediata a
persones en situació de risc
d'exclusió social
q) Serveis socials (més enllà
de p a l'antiga formulació de
la LRBRL)
r) Instalꞏlacions esportives
d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de
viatgers
t) Protecció contra la
contaminació acústica,
lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient
(més enllà d'u a l'antiga
formulació de la LRBRL)

a) Enllumenat públic
b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari
d'aigua potable

k) Biblioteca pública
l) Tractament de residus
m) Fires, mercats, llotges i
comerç ambulant
n) Protecció civil
o) Prevenció i extinció
d'incendis
p) Avaluació i informació de
situacions de necessitat social
i l'atenció immediata a
persones en situació de risc
d'exclusió social
q) Serveis socials (més enllà
de p a l'antiga formulació de
la LRBRL)
r) Instalꞏlacions esportives
d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de
viatgers
t) Protecció contra la
contamicació acústica,
lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient
(més enllà d'u a l'antiga
formulació de la LRBRL)











































































































































































































































































































































k) Biblioteca pública

B8.

B9.

En qui ha dispensat (si B4="Dispensat")

Per quins motius es va solꞏlicitar la delegació de serveis? (si B4="Delegat")

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres









































































































f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de
població
h) Pavimentació de vies
públiques
i) Control d'aliments i begudes
(en l'antiga formulació de la
LRBRL)





























































































j) Parc públic





















































































k) Biblioteca pública





































































o) Prevenció i extinció d'incendis
p) Avaluació i informació de situacions
de necessitat social i l'atenció immediata
a persones en situació de risc d'exclusió
social
q) Serveis socials (més enllà de p a
l'antiga formulació de la LRBRL)

a) Enllumenat públic
b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari
d'aigua potable

k) Biblioteca pública
l) Tractament de residus
m) Fires, mercats, llotges i
comerç ambulant
n) Protecció civil
o) Prevenció i extinció
d'incendis
p) Avaluació i informació de
situacions de necessitat social
i l'atenció immediata a
persones en situació de risc
d'exclusió social
q) Serveis socials (més enllà
de p a l'antiga formulació de
la LRBRL)
r) Instalꞏlacions esportives
d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de
viatgers
t) Protecció contra la
contaminació acústica,
lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient
(més enllà d'u a l'antiga
formulació de la LRBRL)

a) Enllumentat públic
b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari d'aigua
potable
f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de població
h) Pavimentació de vies públiques
i) Control d'aliments i begudes (en
l'antiga formulació de la LRBRL)
j) Parc públic

























































































































l) Tractament de residus
m) Fires, mercats, llotges i comerç
ambulant
n) Protecció civil

r) Instalꞏlacions esportives d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de viatgers
t) Protecció contra la contaminació
acústica, lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient (més enllà
d'u a l'antiga formulació de la LRBRL)

Causes tècniques

Causes de naturalesa
econòmica

NS/NC

















































































































































































































































































































































B10.

Per als municipis de menys de 1.000 habitants

Per quins motius es va solꞏlicitar la dispensa dels serveis? (si B4="Dispensat")
Innecessarietat de la
Causes tècniques
prestació

a) Enllumenat públic
b) Cementiri
c) Recollida de residus
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari d'aigua
potable
f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de població
h) Pavimentació de vies públiques
i) Control d'aliments i begudes (en
l'antiga formulació de la LRBRL)
j) Parc públic
k) Biblioteca pública
l) Tractament de residus
m) Fires, mercats, llotges i comerç
ambulant
n) Protecció civil
o) Prevenció i extinció d'incendis
p) Avaluació i informació de situacions
de necessitat social i l'atenció immediata
a persones en situació de risc d'exclusió
social
q) Serveis socials (més enllà de p a
l'antiga formulació de la LRBRL)
r) Instalꞏlacions esportives d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de viatgers
t) Protecció contra la contaminació
acústica, lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient (més enllà
d'u a l'antiga formulació de la LRBRL)

Causes de
naturalesa
econòmica

NS/NC

B11.

El municipi compta amb el recolzament del consell comarcal o la diputació per a la prestació
d’aquests serveis? En cas que així sigui, indiqueu el tipus de recolzament





























































































































































































c) Recollida de residus





















































































g) Accés als nuclis de població

































































k) Biblioteca pública

















































































































a) Enllumenat públic
b) Cementiri
d) Neteja viària
e) Abastament domiciliari d'aigua
potable
f) Clavegueram
h) Pavimentació de vies públiques
i) Control d'aliments i begudes (en
l'antiga formulació de la LRBRL)
j) Parc públic
l) Tractament de Residus
m) Fires, mercats, llotges i comerç
ambulant
n) Protecció civil
o) Prevenció i extinció d'incendis
p) Avaluació i informació de situacions
de necessitat social i l'atenció immediata
a persones en situació de risc d'exclusió
social
q) Serveis socials (més enllà de de p a
l'antiga formulació de la LRBRL)
r) Instalꞏlacions esportives d'ús públic
s) Transport colꞏlectiu urbà de viatgers
t) Protecció contra la contaminació
acústica, lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes
u) Protecció del medi ambient (més enllà
d'u a l'antiga formulació de la LRBRL)

B12.

Humà

Assessorame
nt jurídic o
tècnic

Formatiu

No es compta
amb
recolzament

NS/NC

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S’ha extingit algun servei públic, sigui municipal o no, que es prestava en aquest municipi per
part de l’ajuntament o d’algun altre ens per motius poblacionals?
Sí
No
NS/NC

B13.

Econòmic






 (passi a la pregunta B14.)




 (passi a la pregunta B14.)





Quins serveis públics s’han extingit per motius poblacionals?

B14.

Identifiqueu els dos serveis públics que presenten més dificultats en la seva prestació
Enllumenat públic
Cementiri
Recollida de residus
Neteja viària
Abastament domiciliari d'aigua potable
Clavegueram
Accés als nuclis de població
Pavimentació de vies públiques
Escola bressol
Escola infantil i primària
Serveis d'atenció a la gent gran (servei d'ajuda a
domicili, llar de jubilats, serveis bàsics per a la gent
gran)
Salut
Ocupació (sortides laborals) per a la població

B15.

Manca de finançament
Manca de coneixements jurídics i/o tècnics per al
desenvolupament d’algunes actuacions
Dependència d’estructures supramunicipals per a
la prestació de determinats serveis
Dèficit d’equipaments municipals
Estat de conservació de les infraestructures
necessàries per a la prestació de serveis bàsics
(línies elèctriques, xarxa de clavegueram, estat de
les canonades...)
Estat de conservació dels equipaments municipals
i/o espai públic
Conservació i manteniment del patrimoni artístic,
cultural o natural
Prestació de serveis públics no mínims necessaris
per a la població
Manca de capacitat de fer front a les
conseqüències que implica ser un municipi turístic
Despoblament
Altres problemes
No tenim problemes per a la prestació dels serveis
públics municipals

B16.

















Quins són els municipis de referència per a la prestació dels serveis següents?
Llar d’infants
Escola d’educació primària
Institut d’educació secundària
Centre d’atenció primària
Hospital
Mercat
Entitat bancària / caixer automàtic
Comerços
Activitats de lleure
Mercat laboral

el propi municipi

la capital de comarca

un altre municipi


























































































































































B18.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per a la llar d'infants

B19.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per a l'escola d'educació primària

B20.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per a l'institut d'educació secundària

B21.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per al centre d'atenció primària

B22.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per a l'hospital







B23.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per al mercat

















B24.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per a l'entitat bancària / caixer automàtic

B25.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per als comerços

B26.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per l'activitat de lleure

B27.

Especifiqueu quin és l'altre municipi referent per el mercat laboral

Quines són les tres principals problemàtiques que té l’ajuntament per a la prestació dels serveis
públics municipals?
Manca de professionalització dels càrrecs electes
Manca de personal (tècnic, especialista) al servei
de l’ajuntament

B17.








































































































Quins altres problemes en la prestació de serveis públics municipals teniu?

B28.

Han detectat una reducció en el número de residents en els darrers 15 anys? [S'entén per
residents les persones que viuen al municipi de forma habitual]

















Sí
No
NS/NC

B29.

B35.

Valoreu les següents mesures com a potencials mecanismes que puguin influir a reduir la pèrdua
de població [de 0 a 5]
0 (mínima
influència)

















No
NS/NC

Algun dels nuclis de població no té cap persona empadronada?

















Sí
No
NS/NC

B31.

Especificar altres

Algun dels nuclis de població del municipi no té residents? [S'entén per residents les persones
que viuen al municipi de forma habitual]
Sí

B30.

B34.

En quina mesura els següents factors contribueixen a generar canvis residencials en el seu
municipi? [de 0 a 5]
0 (mínima
contribució)

1

2

3

4

5 (màxima
contribució)

Desplaçaments per estudis
Persones grans que es traslladen a
viure a residència / amb els fills



































































Falta de perspectives laborals
Dificultat per a l'accés a serveis
educatius
Dificultat per a l'accés a serveis
d'especialitats mèdiques
Dificultats en l'accessibilitat i mobilitat
per arribar i sortir del nucli
Canvi en l'estructura productiva: model
de funcionament del sector agrari
Canvi en l'estructura productiva: pèrdua
de teixit industrial



















































































































































































































Dificultats en matèria d'habitatge
Accés limitat/deficitari a les tecnologies
de la informació (cobertura mòbil,
connectivitat a xarxes,...)



































































Altres factors





























































































































































Millora del transport públic
Mecanismes de promoció de l'habitatge
(habitatge públic o a preu limitat o
assequible, millores en l'accessibilitat a
l'habitatge, mecanismes d'intermediació)
Millora dels serveis d'atenció i cura a la
gent gran
Promoció d'activitats per adolescents i
joves
Mesures de promoció econòmica:
Bonificacions tributàries
Mesures de promoció econòmica:
Adaptacions en el sistema de
prestacions socials



















































































































































































































Altres





































B37.

Quines son les principals dificultats que hi ha en el municipi en matèria d'habitatge
Manca de manteniment del parc d'habitatges dels
municipis (habitatges deteriorats o que necessiten
rehabilitacions que requereixen grans inversions...)
Increment del preu de l'habitatge
Manca d'oferta de lloguer
Volum de segones residències

1

2

3

4

5 (màxima
afectació)

Abandonament d'espais de conreu
Increment d'habitatges sense residents
habituals
Reducció de serveis (espais de
restauració, comerç, farmàcia, bancs...)
Pèrdua de capacitat de generar
ingressos municipals



































































Altres













































































































5 (màxima
influència)







Especificar altres

Especificar altres factors

0 (mínima
afectació)

4

B36.







En quina mesura els aspectes següents es veuen afectats per la reducció de residents en el seu
municipi? [de 0 a 5]

3







Altres

B33.

2







Pisos buits

B32.

1

Mesures de promoció econòmica
impulsades des del municipi
Millora de les infraestructures
(carreteres i accessos rodats)
Tecnologies de la informació (cobertura
mòbil, connectivitat a xarxes,...)
Millora de serveis públics (escoles,
escoles bressol, serveis sanitaris,
activitats de lleure, activitats o espais
culturals,...)
































B38.

Especificar altres

B39.

L’ajuntament ha promogut alguna iniciativa per dinamitzar l’activitat econòmica en el municipi?
Sí
No
NS/NC






 (passi a la pregunta B42.)




 (passi a la pregunta B42.)





B40.

Quina iniciativa ha promogut l’ajuntament per dinamitzar l’activitat econòmica en el municipi?
Promoció turística
Promoció econòmica (fires, mercats,..)
Promoció urbanística
Desenvolupament de xarxes i tecnologies de la
informació
Altres iniciatives

B41.

B47.



























Existeix una xarxa de transport públic que conecti de forma directa el seu municipi amb:
Algun municipi veí
Capital de comarca
Capital de província

B48.

Especificar altres iniciatives

RENFE
Autobusos
Altres

L’ajuntament ha promogut alguna iniciativa per fomentar l’increment o l’arribada de nova
població al municipi?
Sí
No
NS/NC

B43.

Millora del transport públic
Mecanismes de promoció de l'habitatge (habitatge
públic o a preu limitat o assequible, millores en
l'accessibilitat a l'habitatge, mecanismes
d'intermediació)

B50.

Existeix connexió directa en dies laborables amb aquests municipis? Amb quina freqüència?

Millora dels serveis d'atenció i cura a la gent gran
Promoció d'activitats per adolescents i joves
Bonificacions tributàries
Adaptacions en el sistema de prestacions socials
Altres

Més de 5 cops al dia

Municipis veïns
Capital de comarca
Capital de província






B51.

Municipis veïns
Capital de comarca

B52.

Taxi
Transport públic

No

Heu hagut de modificar, adaptar o crear serveis públics degut a les necessitats vinculades a
l'envelliment de la població durant els darrers dos mandats (2011-2019) ?
Sí
No
NS/NC

B46.

Quines?






 (passi a la pregunta B47)




 (passi a la pregunta B47)





B54.

















































Entre 5 i 3 cops al
No hi ha connexió
Entre 3 i 1 cop al dia
dia
diària

































































Existeix una demanda dels ciutadans del municipi perquè s'implanti o incrementi xarxa de
transport públic?
Sí

B45.

















Quin és el mitjà de transport més habitual que utilitza la població per desplaçar-se per fer ús dels
serveis bàsics (compres, metges...)?
Transport privat

B53.

Entre 5 i 3 cops al
No hi ha connexió
Entre 3 i 1 cop al dia
dia
diària

Existeix connexió el cap de setmana amb aquests municipis? Amb quina freqüència?

Capital de província

Especificar altres iniciatives

















Més de 5 cops al dia










































No






















Especificar altres













Sí






















B49.

Quina iniciativa ha promogut l’ajuntament per fomentar l’increment o l’arribada de nova població
al municipi?
Mesures de promoció econòmica impulsades des
del municipi
Millora de les infraestructures (carreteres i
accessos rodats)
Tecnologies de la informació (cobertura mòbil,
connectivitat a xarxes,...)
Millora de serveis públics (escoles, escoles
bressol, serveis sanitaris, activitats de lleure,
activitats o espais culturals,...)

B44.






 (passi a la pregunta B45)




 (passi a la pregunta B45)





No

















A quines xarxes de transport públic està connectat el municipi de forma directa?

FCGC

B42.

Sí




























Han detectat un increment de l'ús de sistemes de transport colꞏlaboratiu entre els ciutadans del
municipi en els darrers dos anys?
Sí
No












4.1.2. Més enllà dels serveis mínims obligatoris municipals

B56.

El propi
Ajuntament* Mancomunat Consorciat

Sobre els àmbits competencials següents, podria respondre quina és la forma escollida per a la
seva prestació?
B55.

Prestació (tots)

Sobre els següents serveis, s'ha produït alguna modificació en la forma de prestació durant
l'actual mandat (2015-2019) ?
Sí

No

a) Policia local
b) Trànsit, estacionament de
vehicles i mobilitat
c) Planejament, gestió,
execució i disciplina
urbanística
d) Promoció d'habitatge de
protecció pública
e) Gestió d'habitatge de
protecció pública
f) Conservació i rehabilitació
de l'edificació
g) Protecció i gestió del
patrimoni



















































































h) Activitats funeràries
i) Tractament d'aigües
residuals
j) Equipaments culturals.
Museus
k) Altres equipaments
(diferents de museus)culturals
l) Informació i promoció de
l'activitat turística d'àmbit local
m) Defensa d'usuaris i
consumidors (en l'antiga
formulació de la LRBRL)
n) Promoció de la participació
dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies
de la informació i la
comunicació



















































































Comunitat
Municipi

Partenariat

Delegat

No es presta

a) Policia local
b) Trànsit, estacionament de
vehicles i mobilitat
c) Planejament, gestió,
execució i disciplina
urbanística
d) Promoció d'habitatge de
protecció pública
e) Gestió d'habitatge de
protecció pública
f) Conservació i rehabilitació
de l'edificació
g) Protecció i gestió del
patrimoni
































































































































































































































































































h) Activitats funeràries
i) Tractament d'aigües
residuals
j) Equipaments culturals.
Museus
k) Altres equipaments
(diferents de museus)culturals
l) Informació i promoció de
l'activitat turística d'àmbit local
m) Defensa d'usuaris i
consumidors (en l'antiga
formulació de la LRBRL)
n) Promoció de la participació
dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies
de la informació i la
comunicació
































































































































































































































































































*tant per a la gestió directa i/o indirecta

Podria indicar quina és la forma de gestió de cadascun dels àmbits competencials?
B57.

B58.

Forma de gestió (si B56="El propi ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial

Sobre els següents serveis, s'ha produït alguna modificació en la forma de gestió o nova
contactació d'acord a la nova llei 9/2017 durant l'actual mandat (2015-2019)?
Sí

No

a) Policia local
b) Trànsit, estacionament de
vehicles i mobilitat
c) Planejament, gestió,
execució i disciplina
urbanística
d) Promoció d'habitatge de
protecció pública
e) Gestió d'habitatge de
protecció pública
f) Conservació i rehabilitació
de l'edificació
g) Protecció i gestió del
patrimoni històric



















































































h) Activitats funeràries
i) Tractament d'aigües
residuals
j) Equipaments culturals.
Museus
k) Altres equipaments
culturals (diferents de
museus)
l) Informació i promoció de
l'activitat turística d'àmbit local
m) Defensa d'usuaris i
consumidors (en l'antiga
formulació de la LRBRL)
n) Promoció de la participació
dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies
de la informació i de la
comunicació



















































































a) Policia local
b) Trànsit, estacionament de
vehicles i mobilitat
c) Planejament, gestió,
execució i disciplina
urbanística
d) Promoció d'habitatge de
protecció pública
e) Gestió d'habitatge de
protecció pública
f) Conservació i rehabilitació
de l'edificació
g) Protecció i gestió del
patrimoni històric




































































































































































































































































































































































































































































h) Activitats funeràries
i) Tractament d'aigües
residuals
j) Equipaments culturals.
Museus
k) Altres equipaments
culturals (diferents de
museus)
l) Informació i promoció de
l'activitat turística d'àmbit local
m) Defensa d'usuaris i
consumidors (en l'antiga
formulació de la LRBRL)
n) Promoció de la participació
dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies
de la informació i de la
comunicació




































































































































































































































































































































































































































































B59.

4.1.3. Competències diferents de les pròpies i de les delegades

En qui ha delegat (si B56="Delegat")
Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres

a) Policia local
b) Trànsit, estacionament de
vehicles i mobilitat
c) Planejament, gestió,
execució i disciplina
urbanística
d) Promoció d'habitatge de
protecció pública
e) Gestió d'habitatge de
protecció pública
f) Conservació i rehabilitació
de l'edificació
g) Protecció i gestió del
patrimoni històric





























































































h) Activitats funeràries
i) Tractament d'aigües
residuals
j) Equipaments culturals.
Museus
k) Altres equipaments
culturals (diferents de
museus)
l) Informació i promoció de
l'activitat turística d'àmbit local
m) Defensa d'usuaris i
consumidors (en l'antiga
formulació de la LRBRL)
n) Promoció de la participació
dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies
de la informació i de la
comunicació













































































































































































































































Sobre els serveis següents, podria respondre quina és la forma escollida per a la seva prestació?
B60.

Prestació (tots)
El propi
Ajuntament Mancomunat Consorciat

Comunitat
Municipi

Partenariat

Delegat

No es presta

Ensenyaments artístics
Conservatoris de
música/Escoles de música














































































Escoles bressol





































































































































































































Escoles d'adults
Serveis de centres
residencials per a la gent gran
Accions públiques relatives a
la salut (més enllà dels
serveis d'inspecció sanitària)
Centre d'informació de la
dona

Podria indicar quina és la forma de gestió de cadascun dels serveis?
B61.

Forma de gestió (si B60="El propi Ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial

Ensenyaments artístics
Conservatoris de
música/Escoles de música


























































































































Escoles bressol





















































































































































































































































































































Escoles d'adults
Serveis de centres
residencials per a la gent gran
Accions públiques relatives a
la salut (més enllà dels
serveis d'inspecció sanitària)
Centre d'informació de la
dona

B62.

En qui ha delegat (si B60="Delegat")
Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres

Ensenyaments artístics
Conservatoris de
música/Escoles de música













































Escoles bressol

















































































































Escoles d'adults
Serveis de centres
residencials per a la gent gran
Accions públiques relatives a
la salut (més enllà dels
serveis d'inspecció sanitària)
Centre d'informació de la
dona

4.1.4. Competències transferides a la Comunitat Autònoma

Podria indicar quina és la forma de gestió de cadascun dels serveis?
B66.

4.1.4.1. Serveis socials
B63.

Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial

Han hagut de fer algun nou contracte en matèria de serveis socials d'acord amb la llei 9/2017?












Sí
No

Serveis socials bàsics
B64.

Forma de gestió (si B65="El propi Ajuntament")

El seu Ajuntament forma una àrea bàsica de serveis socials?












Sí
No

Serveis bàsics d'atenció
social



































































Serveis d'atenció domiciliària
Serveis residencials d'estada
limitada


























































































































Serveis de menjador social
Serveis d'assessorament
tècnic d'atenció social
Serveis de centres oberts per
a infants i adolescents




























































































































































































Sobre els següents serveis, podria respondre quina és la forma escollida per a la seva prestació?
B67.
B65.

Prestació (tots)
El propi Aj Mancomu
Comunitat Partenaria
Consell
Consorciat Municipi
Dispensat Delegat Comarcal
untament
nat
t

No es
presta

Serveis bàsics d'atenció
social























































Serveis d'atenció domiciliària
Serveis residencials d'estada
limitada




































































































Serveis de menjador social
Serveis d'assessorament
tècnic d'atenció social
Serveis de centres oberts per
a infants i adolescents

























































































































































B68.

En qui ha delegat (si B65="Delegat")
Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres

Serveis bàsics d'atenció
social

























Serveis d'atenció domiciliària
Serveis residencials d'estada
limitada













































Serveis de menjador social
Serveis d'assessorament
tècnic d'atenció social
Serveis de centres oberts per
a infants i adolescents





































































En qui ha dispensat (si B65="Dispensat")
Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres

Serveis bàsics d'atenció
social

























Serveis d'atenció domiciliària
Serveis residencials d'estada
limitada













































Serveis de menjador social
Serveis d'assessorament
tècnic d'atenció social
Serveis de centres oberts per
a infants i adolescents





































































B69.

Serveis socials especialitzats: infància, adolescència i joventut

L'Ajuntament presta algun servei social especialitzat en els àmbits que es detallen a
continuació?
Sí

No

Infància, adolescència i
joventut













Persones amb dependència

























































Persones amb discapacitat
Persones grans amb
dependència o risc social
Persones amb
drogodependències i/o altres
addiccions
Dones en situació de
violència masclista i els seus
fills o filles

B70.

Prestació (si B59="Infància, adolescència i joventut")
El propi Mancomun
Comunitat
Consorciat Municipi Partenariat
Ajuntament
at

B71.

Delegat

Consell
Comarcal

No es
presta































































































































Serveis especialitzats
d'atenció a la infància i a
l'adolescència (SEAIA)
Serveis de centres
d'acolliment
Serveis de centres
residencials d'acció educativa























































Serveis d'integració familiar













Forma de gestió (si B70="El propi Ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial

B72.

Serveis especialitzats
d'atenció a la infància i a
l'adolescència (SEAIA)
Serveis de centres
d'acolliment
Serveis de centres
residencials d'acció educativa







































































































































































































Serveis d'integració familiar



































































En qui ha delegat (si B70="Delegat")
Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres

Serveis especialitzats
d'atenció a la infància i a
l'adolescència (SEAIA)
Serveis de centres
d'acolliment
Serveis de centres
residencials d'acció educativa









































































Serveis d'integració familiar

























Serveis socials especialitzats: persones amb dependència
B73.

B76.

Prestació (si B59="Persones amb dependència")
El propi Mancomun
Comunitat
Consorciat Municipi Partenariat
Ajuntament
at

Transport adaptat
Serveis de valoració

B74.

Serveis socials especialitzats: persones amb discapacitat
























































Delegat

Consell
Comarcal


































Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial

Serveis de valoració

B75.

El propi Mancomun
Comunitat
Consorciat Municipi Partenariat
Ajuntament
at

Serveis per a persones amb
discapacitat intelꞏlectual
Serveis per a persones amb
discapacitat física
Serveis per a persones amb
discapacitat sensorial

Forma de gestió (si B73="El propi Ajuntament")

Transport adaptat















































































































B77.

Serveis de valoració

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres













































Delegat

Consell
Comarcal

No es
presta

















































































































































Forma de gestió (si B76="El propi Ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial











Serveis per a persones amb
discapacitat intelꞏlectual
Serveis per a persones amb
discapacitat físcia
Serveis per a persones amb
discapacitat sensorial

En qui ha delegat (si B73="Delegat")
Transport adaptat

Prestació (si B69="Persones amb discapacitat")

No es
presta

B78.







































































































































































































En qui ha delegat (si B76="Delegat")
Serveis per a persones amb
discapacitat intelꞏlectual
Serveis per a persones amb
discapacitat física
Servei per a persones amb
discapacitat sensorial

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres









































































Serveis socials especialitzats: persones grans amb dependència o risc
social
B79.

B82.

Prestació (si B69="Persones grans amb dependència o risc social")
El propi Mancomun
Comunitat
Consorciat Municipi Partenariat
Ajuntament
at

Serveis de centres de dia per
a gent gran (temporal o
permanent)

B80.

Serveis socials especialitzats: persones amb drogodependències i/o altres
addiccions































Delegat

Consell
Comarcal

No es
presta



















Forma de gestió (si B79="El propi Ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial

Serveis de centres de dia per
a gent gran (temporal o
permanent)

B81.





























































Prestació (si B69="Persones amb drogodependències i/o altres addiccions")
El propi Mancomun
Comunitat
Consorciat Municipi Partenariat
Ajuntament
at

Seveis de reinserció per a
persones amb
drogodependències i/o altres
addiccions

B83.































Delegat

Consell
Comarcal

No es
presta



















Forma de gestió (si B82="El propi Ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial







Seveis de reinserció per a
persones amb
drogodependències i/o altres
addiccions





























































En qui ha delegat (si B79="Delegat")
Serveis de centres de dia per
a gent gran (temporal o
permanent)

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres

























B84.

En qui ha delegat (si B82="Delegat")
Seveis de reinserció per a
persones amb
drogodependències i/o altres
addiccions

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres































Serveis socials especialitzats: dones en situació de violència masclista i
els seus fills o filles

4.1.4.2. Inspecció sanitària
Podria indicar la forma de prestació dels serveis d'inspecció sanitària?

B85.

Prestació (si B69="dones en situació de violència masclista i els seus fills o filles")
El propi Mancomun
Comunitat
Consorciat Municipi Partenariat
Ajuntament
at

Servei d'acolliment residencial
per a dones en situació de
violència masclista i per als
seus fills i filles
Serveis d'orientació i
acolliment d'urgències

B86.































Delegat

Consell
Comarcal

No es
presta



















Prestació (tots)
El propi
Comunitat de
Partenariat
Ajuntament Mancomunat Consorciat
municipis

Serveis d'inspecció sanitària









































































Delegat

No es presta


















Podria indicar la forma de gestió utilitzada pels serveis d'inspecció sanitària que presta
l'ajuntament?

Forma de gestió (si B85="El propi Ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/coopera amb la amb la
Indiferen me Autò Mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
tiva
llei
llei
ciat
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
nom
l
da
arial

Serveis d'acolliment
residencial per a dones en
situació de violència masclista
i per als seus fills i filles
Serveis d'orientació i
acolliment d'urgències

B87.

B88.





























































Forma de gestió (si B88="El propi Ajuntament")
Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/Cooper amb la amb la
Indiferen me mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
ativa
llei
llei
ciat autònom
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
l
da
arial






Serveis d'inspecció sanitària



































































B90.

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres













































































































En qui ha delegat (si B88="Delegat")
Serveis d'inspecció sanitària

En qui ha delegat (si B85="Delegat")
Serveis d'acolliment
residencial per a dones en
situació de violència masclista
i per als seus fills i filles
Serveis d'orientació i
acolliment d'urgències

B89.

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres































4.1.4.3. Salut

4.1.4.4. Ensenyament

Podria indicar la forma de prestació dels serveis municipals de participació en l'atenció primària
de salut?
B91.

B94.

Prestació (tots)
El propi
Comunitat de
Partenariat
Ajuntament Mancomunat Consorciat
municipis

Salut

Podria indicar la forma de prestació dels serveis municipals en matèria educativa (d'acord amb la
definició prevista a la LRSAL)?































Delegat

No es presta













El propi
Comunitat de
Partenariat
Ajuntament Mancomunat Consorciat
municipis

Ensenyament

Podria indicar la forma de gestió utilitzada per als serveis de participació en l'atenció primària de
salut?
B92.

B93.





























































Salut

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres











































Delegat

No es presta













Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/Cooper amb la amb la
Indiferen me mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
ativa
llei
llei
ciat autònom
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
l
da
arial







Ensenyament

B96.

En qui ha delegat (si B91="Delegat")







Forma de gestió (si B94="El propi Ajuntament")

Nova co
Nou con ncessió
tracte de de
serveis serveis
Entitat
SM
d'acord d'acord
Organis Societat Pública
Gestió i
/Cooper amb la amb la
Indiferen me mercanti Empres Concess nteressa Arrenda
ativa
llei
llei
ciat autònom
ió
ment Concert mixta 9/2017 9/2017
l
da
arial

Salut







Podria indicar la forma de gestió utilitzada pels serveis municipals en matèria educativa (d'acord
amb la definició prevista a la LRSAL)?
B95.

Forma de gestió (si B91="El propi Ajuntament")

Prestació (tots)





























































En qui ha delegat (si B94="Delegat")
Ensenyament

Diputació

Consell Comarcal

Generalitat

Altres































4.1.5. Externalització de serveis i remunicipalització

B105.

Podria indicar en quin punt es troba el procés de remunicipalització de Recollida de residus?
Iniciat

B97.

S'ha externalitzat cap servei al llarg d'aquest mandat (2015-2019)?

Finalitzat






 (passi a la pregunta B100.)





Sí
No

B98.

En procés

B106.

Podria indicar en quin punt es troba el procés de remunicipalització d'Escoles Bressol?
Iniciat

Quants serveis han estat externalitzats durant aquest mandat?

En procés
Finalitzat

B99.

Per a cada tipus de servei, seleccioni la modalitat d'externalització escollida (és possible marcarne més d'una)

Gestió Arrendame
Concessió interessada
nt

B107.

Nou
Nova
Societat
contracte concessió
mercantil de serveis de serveis
/
d'acord
d'acord
Cooperativa amb la llei amb la llei
Concert
mixta
9/2017
9/2017

En procés
Finalitzat

Serveis de la llei de bases mínims
obligatoris per al municipi
Serveis de la llei de bases no obligatoris
per al municipi





















































































Iniciat

Serveis socials bàsics

















































































































En procés











































Serveis socials (no bàsics)
Serveis obligatoris definits en lleis
sectorials
Altres serveis no obligatoris

L’Ajuntament ha iniciat, està en procés o ha finalitzat la remunicipalització d’algun servei públic
durant aquest mandat (2015-2019)?






 (fi del quadern)





Sí
No

B101.

Quants serveis ha iniciat, està en procés o ha finalitzat?

B102.

Per a quins serveis?
Aigua
Recollida de residus
Escola Bressol
Servei d'atenció domiciliària
Serveis funeraris
Altres serveis
































B103.

Especificar altres serveis

B104.

Podria indicar en quin punt es troba el procés de remunicipalització d'Aigua?
Iniciat
En procés
Finalitzat

































Podria indicar en quin punt es troba el procés de remunicipalització d'Altres serveis?
Iniciat
En procés

B100.

















Podria indicar en quin punt es troba el procés de remunicipalització de Serveis funeraris?

Finalitzat

B109.

















Podria indicar en quin punt es troba el procés de remunicipalització de Servei d'atenció
domiciliària?
Iniciat

B108.

















Finalitzat

















