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Aclariments rellevants
Aquests qüestionaris constitueixen una eina per a la realització del treball de camp i la recollida
de dades. No és configuren com una “check list” sinó que permeten un apropament a les
diverses matèries i elements inclosos en la normativa. Tot i que han superat diversos processos
de revisió i proves pilot, els enunciats i continguts són objecte de seguiment i validació
continuada. La informació recollida se sotmetrà a tractaments estadístics posteriors.
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Generalitat de Catalunya (q1)
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Generalitat de Catalunya

Estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa de transparència

Generalitat de Catalunya

INFORMACIÓ D’IDENTIFICACIÓ
Responsable
Data inici consulta
Conselleria
Codi Identificació

0. El departament o ens disposa d’un lloc web o portal de transparència amb
informació?
Sí
No (Fi de l’enquesta)

I.

Estructura institucional i organitzativa

1. Quina informació es detalla del conseller, secretaris i directors?
Conseller

Secretaris
(tots)

- Nom i cognoms
- Funcions i atribucions
- CV (s’inclou estudis i experiència
professional)
- Agenda política
- Declaracions de béns patrimonials
- Declaracions d’activitats
- Retribucions
- Sense informació
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Secretaris
(alguns)

Directors
(tots)

Directors
(alguns)
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Generalitat de Catalunya

Òrgans complementaris

Òrgans d’estudi, informe o consulta

2. Hi ha informació disponible sobre òrgans d’estudi, informe o consulta sense
personalitat jurídica diferenciada?
Sí
No (passi a la pregunta 5)
3. Hi ha disponible la composició d’aquests òrgans?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
4. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen aquests
òrgans?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Organismes dependents

5. L’Administració disposa d’organismes dependents (OA, SM, EPE)?
Sí
No (passi a la pregunta 12)
6. Hi ha informació disponible dels organismes dependents tals com organismes
autònoms, societats mercantils o entitats públiques empresarials al lloc web?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap (passi a la pregunta 12)
7. Existeix un enllaç al lloc web que derivi a cadascun dels organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap

6

Estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa de transparència

Generalitat de Catalunya

8. Està disponible la composició dels òrgans de govern dels organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
9. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen els
organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
10. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament dels
organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
11. S’identifiquen els responsables dels organismes dependents i llur perfil i trajectòria
professionals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Responsables
CV
Organismes amb representació del departament

12. Hi ha informació disponible sobre organismes o ens amb representació del
departament?
Sí
No (passi a la pregunta 19)
13. Existeix un enllaç al lloc web que derivi a cadascun dels organismes o ens amb
representació del departament?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
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14. Identifiqui els organismes o ens amb representació del departament amb informació
al lloc web
Sí
No
Consorcis
Fundacions
Altres
Especifiqui altres___
15. Està disponible la composició dels òrgans de govern d’aquests ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
16. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen aquests
ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap

17. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament d’aquests
ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
18. S’identifiquen els responsables d’aquests organismes o ens i llur perfil i trajectòria
professional?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Responsables
CV

Canals de participació ciutadana

19. S’identifiquen canals de participació ciutadana?
Sí
No (passi a la pregunta 24)
20. Hi ha informació disponible dels canals de participació ciutadana?
Sí
No (passi a la pregunta 24)

8

Estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa de transparència

Generalitat de Catalunya

21. Hi ha informació disponible de les funcions que desenvolupen els canals de
participació ciutadana?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
22. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament d’aquests
canals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
23. Està disponible les convocatòries dels canals de participació ciutadana?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
24. Es disposa d’informació general sobre processos participatius en tràmit?
Sí
No
25. Hi ha disponible un directori d’associacions i entitats?
Sí
No
26. S’hi pot identificar l’agenda i activitats de les associacions i entitats?
Sí
No

Organització interna

27. Està disponible l’organigrama de la conselleria?
Sí, és complet i fàcilment accessible
Sí, ofereix només informació bàsica sense detallar
No
28. Està disponible la relació de llocs de treball?
Sí
No
Funcionaris
Laborals
Eventuals

9

Estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa de transparència

Generalitat de Catalunya

29. Està disponible la plantilla de personal?
Sí
No
Funcionaris
Laborals
Eventuals
30. Es disposa d’informació general sobre retribucions, indemnitzacions i dietes dels
empleats públics agrupada en funció dels nivells i dels cossos?
Sí
No
Retribucions
Indemnitzacions
Dietes
31. Es disposa de la relació de contractes temporals i d’interinatge no vinculats a cap lloc
de treball?
Sí
No
Contractes temporals
Funcionaris interins
32. Està disponible l’oferta pública d’ocupació?
Sí
No
33. Quina informació es pot consultar en referència a l’oferta pública d’ocupació?
Oferta pública d’ocupació 2016
Oferta pública d’ocupació 2015
Oferta pública d’ocupació 2014
Oferta pública d’ocupació anys anteriors
Convocatòries específiques 2016
Convocatòries específiques 2015
Convocatòries específiques 2014
Convocatòries específiques anys anteriors
Sense informació
34. Es disposa de les resolucions de les convocatòries específiques?
Sí, de totes
Sí, d’algunes
No, de cap
35. Hi ha disponible les llistes que eventualment es creen per accedir als processos de
formació i promoció?
Sí
No
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36. Es disposa dels convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i
sindical?
Sí
No
37. Hi ha informació sobre el nombre d’alliberats sindicals amb indicació dels sindicats
corresponents, els costos que els alliberaments generen i el nombre d’hores sindicals
utilitzades?
Sí
No
Nombre d’alliberats sindicals
Costos dels alliberaments sindicals
Nombre d’hores sindicals
38. Es disposa d’informació sobre el personal adscrit pels adjudicataris de contractes
signats amb l’Administració?
Sí
No
Relació de llocs ocupats
Dedicació
Règim retributiu
39. Es disposa d’informació sobre els alts càrrecs?
Sí
No (passi a la pregunta 41)
40. De quina informació sobre els alts càrrecs disposem?
Sí, de tots
Nom i Cognoms
CV
Retribucions
Indemnitzacions
Dietes
Agenda
Declaració de béns patrimonials
Declaració d’activitats
Indemnitzacions que percebran en deixar d’exercir el càrrec
Criteris amb els que es designen

Sí, d’alguns

No

41. Es disposa de les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la
normativa sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs?
Sí
No
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42. Es poden consultar les resolucions dictades sobre el règim d’incompatibilitats de
declaracions d’activitats patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs?
Sí
No
43. Existeix informació sobre els càrrecs de confiança clarament diferenciada?
Sí
No (passi a la pregunta 45)
44. De quina informació dels càrrecs de confiança?
Sí
Nom i cognoms
Posició que ocupen en l’organigrama
Remuneracions

No

45. Hi ha informació disponible sobre equipaments?
Sí, hi ha disponible informació completa on s’hi identifica l’equipament i s’hi detalla
adreça i dades de contacte
Sí, hi ha disponible un llistat bàsic
No
46. Es disposa d’informació sobre els serveis públics?
Sí
No
47. Es disposa d’un espai específic per a l’avaluació dels serveis públics?
Sí
No
48. Es troben els resultats de l’avaluació de serveis?
Sí
No
49. [Només per als ens que disposen d’informació sobre els serveis públics] Quina altra
informació es detalla sobre els serveis públics?
Sí
No
Existeix un catàleg de serveis prestats
Existeixen cartes de serveis
Existeix informació sobre indicadors de qualitat en la gestió del servei
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II.

Generalitat de Catalunya

Decisions i actuacions de rellevància jurídica

50. Existeix un espai específic destinat a normativa que afecta al departament?
Sí
No
51. Quina informació hi ha disponible sobre normativa?
Legislació
Reglaments
Circulars i normativa interna
52. Es localitza informació sobre l’avaluació de l’aplicació de les normes?
Sí
No
53. S’inclou informació sobre les directives, instruccions, circulars i respostes
anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la
interpretació i aplicació de les normes?
Directives, instruccions i circulars
Respostes anonimitzades a consultes plantejades
54. Es localitza informació sobre els procediments normatius en curs ?
Sí
No
55. Es pot accedir a les memòries i documents justificatius de la tramitació dels projectes
o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i
valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i
participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès?
Sí
No
56. Es pot consultar el catàleg dels procediments administratius?
Sí
No
57. Es poden consultar els actes administratius, declaracions responsables i les
comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió
dels serveis públics i d’interès públic especial?
Sí
No
58. Es pot accedir als actes objecte d'un procediment de revisió en via administrativa?
Sí
No
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59. Es poden consultar les resolucions administratives i judicials que puguin tenir
rellevància pública i les resolucions judicials definitives que afectin les persones
obligades al compliment d'aquesta llei?
Sí
No
60. Estan disponibles els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans
consultius?
Sí
No

III.

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Gestió econòmica i pressupostària

61. Es disposa d’algun espai que contingui informació pressupostària?
Sí
No (passi a la pregunta 67)
62. A quin o quins exercicis fa referència aquesta informació?
2016
2015
2014
2013
2012
Exercicis anteriors
63. Quina informació es pot consultar sobre l’exercici corrent 2016 i el seu nivell de
detall?
Sí
Previsió inicial ingrés
Previsió inicial despesa
Capítols ingrés
Capítols despesa
Articles ingrés
Articles despesa
Conceptes o altres nivells de desagregació d’ingrés
Conceptes o altres nivells de desagregació de despesa
Classificació per programes despesa
Classificació orgànica despesa
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64. Es pot accedir a l’execució del pressupost del tercer trimestre de 2015?
Sí
No
65. Quina informació es pot consultar sobre els exercicis tancats (2015 o anteriors) ?
Sí

No

Previsió inicial ingrés
Previsió inicial despesa
Previsió definitiva ingrés
Previsió definitiva despesa
Drets reconeguts
Obligacions reconegudes
Recaptació líquida
Pagaments realitzats
Capítols ingrés
Capítols despesa
Articles ingrés
Articles despesa
Altres nivells de desagregació ingrés
Altres nivells de desagregació despesa
Classificació per programes despesa
Classificació orgànica despesa
66. Es poden consultar els comptes anuals?
Sí
No
2013
2014
2015

67. Es pot consultar informació relacionada amb la situació econòmica (indicadors
econòmics, romanents, resultats, endeutament...)?
Sí
No
68. S’ofereix informació sobre el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera?
Sí
No
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69. Es pot consultar informació pressupostària sobre altres ens o organismes
dependents?
Sí
No
70. Es poden consultar els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans
externs?
Sí
No
71. S’ha incorporat informació sobre el cost de les campanyes de publicitat institucional?
Sí
No

Gestió patrimonial

72. Existeix informació de l’inventari general del patrimoni tant pel que fa als béns
immobles de domini públic com als béns mobles d’especial valor?
Sí, només béns immobles
Sí, només béns mobles
Sí, ambdós
No (passi a la pregunta 74)
73. La informació permet identificar la naturalesa i volum d’aquests béns patrimonials?
Sí
No
74. S’ha inclòs informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni?
Sí
No

IV.

Planificació i programació

75. Existeix al web un document que detalli el pla de govern, pla d’actuació o qualsevol
document anàleg de caràcter general?
Sí
No
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76. S’han incorporat mecanismes d’avaluació dels plans i programes?
Sí
No

V.

Contractació pública

77. Existeix un espai específic de contractació on s’ofereix informació sobre el perfil del
contractant?
Sí, hi ha un espai específic al lloc web
Sí, s’accedeix al lloc web de contractació de Generalitat
No
78. Quina informació es pot consultar sobre les entitats i òrgans de contractació?
Sí
No
Nom
Telèfon
Adreça postal
Adreça electrònica
79. Quines contractacions de l’entitat es poden consultar?
Sí
Les licitacions en tràmit
Els contractes programats
Els contractes subscrits

No

80. [Només per aquells ens on es poden consultar les licitacions en tràmit] A quina
informació sobre les licitacions en tràmit es pot accedir?
Sí
No
Tipus de contracte
Objecte del contracte
Contingut econòmic
Plecs de clàusules administratives
Condicions d’execució
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81. [Només per aquells ens on es poden consultar els contractes subscrits] Quina
informació sobre els contractes subscrits es pot consultar?
Sí
No
Objecte
Import de la licitació
Import de l’adjudicació
Procediment de contractació
Adjudicatari
Duració
Nombre de licitadors
Criteris d’adjudicació
Quadre comparatiu d’ofertes
Puntuació dels licitadors
Acords i informes tècnics del procés de contractació

82. Es pot accedir a les modificacions contractuals, les pròrrogues, licitacions anul·lades i
resolucions anticipades?
Sí
No
83. Es pot consultar les dades del registre públic de contractes, registre oficial de
licitadors i empreses classificades?
Sí
No
84. Es pot consultar els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de
contractació?
Sí
No
85. Es pot accedir a la relació de preguntes anonimitzades i de les respostes més
freqüents en matèria de contractació?
Sí
No
86. Es pot accedir a les resolucions especials, de les qüestions de nul·litat i de les
resolucions judicials definitives en matèria de contractació i els actes de desistiment,
renúncia i resolució de contractes?
Sí
No
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87. Es pot accedir a les dades estadístiques sobre percentatge i volum pressupostari de
contractes adjudicats i al volum pressupostari contractat pels adjudicataris?
Sí
No
Percentatge i volum de contractes adjudicats
Volum pressupostari contractat pels adjudicataris

88. Consten en els contractes de gestió de serveis i concessió d’obres públiques les
dades següents?
Sí
No
Qualitat dels serveis
Accés als serveis
Requisits de prestació
Drets i deures dels usuaris
Facultats d’inspecció, control i sanció per part de l’Administració
Procediment de queixes i reclamacions

89. Es pot accedir a la informació sobre contractació d’anys anteriors (2015 o abans)?
Sí
No

90. Es pot accedir a informació sobre contractes menors?
Sí
No (passi a la pregunta 92)

91. Es pot consultar la informació següent sobre contractes menors?
Sí
No
Objecte
Adjudicatari
Duració
Import

VI.

Convenis de col·laboració

92. Existeix informació sobre la relació de convenis de col·laboració?
Sí, un sistema propi
Sí, dins el portal de la Generalitat
No (passi a la pregunta 94)
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93. Quina informació es detalla sobre els convenis vigents?
Sí
No
Parts signants
Objecte del conveni
Termini de vigència
Contingut econòmic

VII.

Activitat subvencional

94. Existeix informació sobre subvencions, ajuts públics, premis o beques que
concedeix?
Sí, els que té previst convocar durant l’exercici pressupostari (vigents)
Sí, els atorgats
Ambdós
No (passi a la pregunta 99)
95. Es pot accedir a la informació sobre subvencions d’anys anteriors (2015 o abans)?
Sí
No
96. Quina informació es pot consultar sobre les subvencions atorgades?
Sí
No
Import
Objecte
Beneficiaris
97. S’inclou la informació relativa al control financer de les subvencions i ajuts públics?
Sí
No
98. Es pot accedir a la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la
subvenció o ajuts atorgats?
Sí
No

VIII. Transparència i bon govern

99. Existeix al lloc web un apartat específic o portal de transparència?
Sí
No
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100.
Sí
No

Generalitat de Catalunya

És accessible el registre de grups d’interès?

101.
Es pot accedir al codi de conducta establert per a les entitats incloses en el
registre de grups d’interès?
Sí
No
102.
Sí
No

Està disponible el codi de conducta dels alts càrrecs de la organització?

Informació de contacte

103.

Identifiqui els mecanismes de contacte amb el ciutadà.
Sí
No
Existeix un formulari general
Existeix un espai de propostes i suggeriments
Existeix un espai o document específic per a realitzar sol·licituds vinculades a la
informació pública
Existeix un espai on es poden consultar les propostes i suggeriments rebuts de la
ciutadania
S’hi detalla una adreça general de la conselleria
S’hi detalla l’adreça electrònica del conseller (diferent a les anteriors)
S’hi detalla l’adreça electrònica del secretari/s (diferents cadascun d’elles)
S’hi detalla l’adreça electrònica dels director/s (diferents cadascun d’elles)
S’hi detalla les adreces dels departaments (diferents entre elles)

Informació sobre l’accessibilitat i comprensió del web

104.
Creus que, a nivell general, la difusió de la informació al lloc web s’ha
realitzat de forma veraç i objectiva per tal que les persones puguin conèixer
l’actuació i funcionament de l’administració pública?
En general sí
En general no
105.
Creus que, a nivell general, els continguts als quals es pot accedir al web
estan actualitzats?
En general sí
En general no
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106.
Creus que la informació està organitzada de forma fàcilment accessible i
comprensible (facilita una consulta àgil i ràpida)?
En general sí
En general no
107.
Creus que la informació està estructurada i ordenada amb criteris temàtics i
cronològics?
En general sí
En general no
108.
Creus que els formats en què es facilita la informació permeten la
interoperabilitat i reutilització dels continguts?
En general sí
En general no

Informació sobre el treball de camp

Data final de consulta
Pàgina o pàgines web consultades
Notes i/o comentaris
S’ha de revisar el treball de camp?
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Ens públics (ens dependents, ens de cooperació,
universitats i altres ens públics no territorials) (q2)
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Ens públics

INFORMACIÓ D’IDENTIFICACIÓ
Responsable
Data inici consulta
Organisme
Codi Identificació
Estat de l’organisme o entitat: Actiu/inactiu/dissolt

0. L’Entitat o organisme disposa d’un lloc web, portal de transparència o pàgina web
amb informació?
Sí
No (Fi de l’enquesta)

I.

Informació general de l’ens

1. Existeix informació estadística de caràcter general?
Sí
No

II.

Estructura institucional i organitzativa

2. Hi ha informació disponible sobre la vinculació amb l’ens o els ens matriu?
Sí
No
3. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupa l’ens?
Sí
No
4. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens?
Sí
No
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5. S’identifiquen els responsables dels ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap

6. Quina informació es detalla de cada càrrec o figura anàloga?
Màxim
responsable
de l’ens

Directors/
gerents
(tots)

- Nom i cognoms
- Funcions i atribucions
- CV (s’inclou estudis i experiència
professional)
- Agenda
- Declaracions de béns patrimonials
- Declaracions d’activitats
- Dedicacions
- Retribucions
- Sense informació
- No existeix aquesta figura
7. Hi ha informació sobre indemnitzacions dels càrrecs?
Sí, és clara i fàcilment accessible
Sí, però requereix cerca o interpretació
No
8. Hi ha informació sobre dietes dels càrrecs?
Sí, és clara i fàcilment accessible
Sí, però requereix cerca o interpretació
No
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Organismes dependents

9. L’ens disposa d’organismes dependents (OA, SM, EPE)?
Sí
No (passi a la pregunta 16)
10. Hi ha informació disponible dels organismes dependents tals com organismes
autònoms, societats mercantils o entitats públiques empresarials al lloc web de l’ens
matriu?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap (passi a la pregunta 16)
11. Existeix un enllaç al lloc web que derivi a cadascun dels organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap

12. Està disponible la composició dels òrgans de govern dels organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
13. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen els
organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
14. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament dels
organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
15. S’identifiquen els responsables dels organismes dependents i llur perfil i trajectòria
professionals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Responsables
CV
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Organismes amb representació de l’ens

16. Hi ha informació disponible sobre organismes o ens amb representació de l’ens?
Sí
No (passi a la pregunta 23)
17. Existeix un enllaç al lloc web que derivi a cadascun del organismes amb
representació de l’ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap

18. Identifiqui els organismes o ens amb representació de l’ens amb informació al lloc
web
Sí
No
Consorcis
Fundacions
Altres
Especifiqui altres___
19. Està disponible la composició dels òrgans de govern d’aquests ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
20. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen aquests
ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
21. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament d’aquests
ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
22. S’identifiquen els responsables d’aquests ens i llur perfil i trajectòria professionals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Responsables
CV
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Canals de participació ciutadana

23. Existeix un espai específic destinat a la participació ciutadana?
Sí
No
24. Hi ha informació disponible dels canals de participació ciutadana?
Sí
No (passi a la pregunta 28)
25. Hi ha informació disponible de les funcions que desenvolupen els canals de
participació ciutadana?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
26. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament d’aquests
canals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
27. Està disponible les convocatòries dels canals de participació ciutadana?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
28. Es disposa d’informació general sobre processos participatius en tràmit?
Sí
No

Organització interna
29. Està disponible l’organigrama o directori de l’ens?
Sí, és complet i fàcilment accessible
Sí, ofereix només informació bàsica sense detallar
No
30. Està disponible la relació de llocs de treball?
Sí
No
Funcionaris
Laborals
Eventuals
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31. Està disponible la plantilla de personal?
Sí
No
Funcionaris
Laborals
Eventuals
32. Es disposa d’informació general sobre retribucions, indemnitzacions i dietes dels
empleats públics agrupada en funció dels nivells i els cossos?
Sí
No
Retribucions
Indemnitzacions
Dietes
33. Es disposa de la relació dels contractes temporals i d’interinatge no vinculats a cap
lloc de treball?
Sí

No

Contractes temporals
Funcionaris interins
34. Està disponible l’oferta pública d’ocupació?
Sí
No
35. Quina informació es pot consultar en referència a l’oferta pública d’ocupació?
Oferta pública d’ocupació 2016
Oferta pública d’ocupació 2015
Oferta pública d’ocupació 2014
Oferta pública d’ocupació anys anteriors
Convocatòries específiques 2016
Convocatòries específiques 2015
Convocatòries específiques 2014
Convocatòries específiques anys anteriors
Sense informació
36. Es disposa de les resolucions de les convocatòries específiques?
Sí, de totes
Sí, d’algunes
No, de cap
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37. Hi ha disponible les llistes que eventualment es creen per accedir als processos de
formació i promoció?
Sí
No
38. Es disposa dels convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i
sindical?
Sí
No
39. Hi ha informació sobre el nombre d’alliberats sindicals amb indicació dels sindicats
corresponents, els costos que els alliberaments generen i el nombre d’hores sindicals
utilitzades?
Sí
No
Nombre d’alliberats sindicals
Costos dels alliberaments sindicals
Nombre d’hores sindicals
40. Es disposa d’informació sobre el personal adscrit pels adjudicataris de contractes
signats amb l’Administració?
Sí
No
Relació de llocs ocupats
Dedicació
Règim retributiu
41. Es disposa d’informació sobre els alts càrrecs?
Sí
No
42. Es disposa de les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la
normativa sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs?
Sí
No
43. Es poden consultar les resolucions dictades sobre el règim d’incompatibilitats de
declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs?
Sí
No
44. Existeix informació sobre els càrrecs de confiança clarament diferenciada?
Sí
No (passi a la pregunta 46)

30

Estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa de transparència

45. De quina informació dels càrrecs de confiança disposem?
Sí
Nom i cognoms
Posició que ocupen en l’organigrama
Remuneracions

Ens públics

No

46. Hi ha informació disponible sobre els equipaments?
Sí, hi ha disponible informació completa on s’hi identifica l’equipament i s’hi detalla
adreça i dades de contacte
Sí, hi ha disponible un llistat bàsic
No
47. Es disposa d’informació sobre els serveis públics?
Sí
No
48. Es disposa d’un espai específic per a l’avaluació dels serveis públics?
Sí
No
49. Es troben els resultats de l’avaluació de serveis?
Sí
No
50. [Només per als ens que disposen d’informació sobre els serveis públics] Quina altra
informació es detalla sobre els serveis públics?
Sí
No
Existeix un catàleg de serveis prestats
Existeixen cartes de serveis
Existeix informació sobre indicadors de qualitat en la gestió del servei

III.

Decisions i actuacions de rellevància jurídica

51. Existeix un espai específic destinat a normativa?
Sí
No
52. Es pot consultar el catàleg dels procediments administratius?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne
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53. Es poden consultar els actes administratius, declaracions responsables i les
comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió
dels serveis públics i d’interès públic especial?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne
54. Es pot accedir als actes objecte d'un procediment de revisió en via administrativa?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne
55. Es poden consultar les resolucions administratives i judicials que puguin tenir
rellevància pública i les resolucions judicials definitives que afectin les persones
obligades al compliment d'aquesta llei?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne
56. Estan disponibles els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans
consultius?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne

IV.

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Gestió econòmica i pressupostària

57. Es disposa d’algun espai al lloc web que contingui informació pressupostària?
Sí
No (passi a la pregunta 63)
58. A quin o quins exercicis fa referència aquesta informació?
2016
2015
2014
2013
2012
Exercicis anteriors
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59. Quina informació es pot consultar sobre l’exercici corrent 2016 i el seu nivell de
detall?
Sí
No
Previsió inicial ingrés
Previsió inicial despesa
Capítols ingrés
Capítols despesa
Articles ingrés
Articles despesa
Conceptes o altres nivells de desagregació ingrés
Conceptes o altres nivells de desagregació ingrés
Classificació per programes despesa
Classificació orgànica despesa

60. Es pot accedir a l’execució trimestral del tercer trimestre de 2015?
Sí
No
61. Quina informació es pot consultar sobre els pressupostos tancats (2015 o anteriors)?
PENDENT GUIA DE LECTURA I ADAPTACIÓ RÈGIM PROVAT
Sí
Previsió inicial ingrés
Previsió inicial despesa
Previsió definitiva ingrés
Previsió definitiva despesa
Drets reconeguts
Obligacions reconegudes
Recaptació líquida
Pagaments realitzats
Capítols ingrés
Capítols despesa
Articles ingrés
Articles despesa
Altres nivells de desagregació ingrés
Altres nivells de desagregació despesa
Classificació per programes despesa
Classificació orgànica despesa
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62. Es poden consultar els comptes anuals?
Sí
No
2013
2014
2015

63. Es pot consultar informació relacionada amb la situació econòmica de l’ens
(indicadors econòmics, romanents, resultats, endeutament, pagament a
proveïdors...)?
Sí
No
64. S’ofereix informació sobre el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera?
Sí
No
65. Es poden consultar els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans
externs?
Sí
No
66. S’ha incorporat informació sobre el cost de les campanyes de publicitat institucional?
Sí
No

Gestió patrimonial

67. Existeix informació de l’inventari general del patrimoni tant pel que fa als béns
immobles de domini públic com als béns mobles d’especial valor?
Sí, només béns immobles
Sí, només béns mobles
Sí, ambdós
No (passi a la pregunta 69)

68. La informació permet identificar la naturalesa i volum d’aquests béns patrimonials?
Sí
No
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69. S’ha inclòs informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni?
Sí
No

V.

Planificació i programació

70. Existeix al web un document que detalli el pla d’actuació de l’ens o qualsevol
document anàleg de caràcter general?
Sí
No
71. S’han incorporat mecanismes d’avaluació dels plans i programes?
Sí
No

VI.

Contractació pública

72. Existeix un espai específic de contractació on s’ofereix informació sobre el perfil del
contractant?
Sí, hi ha un espai específic al lloc web
Sí, s’accedeix al lloc web de contractació de Generalitat
No
73. Quina informació es pot consultar sobre les entitats i òrgans de contractació?
Sí
No
Nom
Telèfon
Adreça postal
Adreça electrònica
74. Quines contractacions de l’entitat es poden consultar?
Sí
Les licitacions en tràmit
Els contractes programats
Els contractes subscrits
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75. [Només per aquells ens on es poden consultar les licitacions en tràmit] A quina
informació sobre les licitacions en tràmit es pot accedir?
Sí
No
Tipus de contracte
Objecte del contracte
Contingut econòmic
Plecs de clàusules administratives
Condicions d’execució
76. [Només per aquells ens on es poden consultar els contractes subscrits] Quina
informació sobre els contractes subscrits es pot consultar?
Sí
No
Objecte
Import de la licitació
Import de l’adjudicació
Procediment de contractació
Adjudicatari
Duració
Nombre de licitadors
Criteris d’adjudicació
Quadre comparatiu d’ofertes
Puntuació dels licitadors
Acords i informes tècnics del procés de contractació

77. Es pot accedir a les modificacions contractuals, les pròrrogues, licitacions anul·lades i
resolucions anticipades?
Sí
No
78. Es pot consultar les dades del registre públic de contractes, registre oficial de
licitadors i empreses classificades?
Sí
No
79. Es pot consultar els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de
contractació?
Sí
No

36

Estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa de transparència

Ens públics

80. Es pot accedir a la relació de preguntes anonimitzades i de les respostes més
freqüents en matèria de contractació?
Sí
No
81. Es pot accedir a les resolucions especials, de les qüestions de nul·litat i de les
resolucions judicials definitives en matèria de contractació i els actes de desistiment,
renúncia i resolució de contractes?
Sí
No
82. Es pot accedir a les dades estadístiques sobre percentatge i volum pressupostari de
contractes adjudicats i al volum pressupostari contractat pels adjudicataris?
Sí
No
Percentatge i volum de contractes adjudicats
Volum pressupostari contractat pels adjudicataris

83. Consten en els contractes de gestió de serveis i concessió d’obres públiques les
dades següents?
Sí
No
Qualitat dels serveis
Accés als serveis
Requisits de prestació
Drets i deures dels usuaris
Facultats d’inspecció, control i sanció per part de l’Administració
Procediment de queixes i reclamacions

84. Es pot accedir a la informació sobre contractació d’anys anteriors (2015 o abans)?
Sí
No
85. Es pot accedir a informació sobre contractes menors?
Sí
No (passi a la pregunta 87)

86. Es pot consultar la informació següent sobre contractes menors?
Sí
No
Objecte
Adjudicatari
Duració
Import
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Convenis de col·laboració

87. Existeix informació sobre la relació de convenis de col·laboració?
Sí, un sistema propi
Sí, dins el portal de la Generalitat
No (passi a la pregunta 89)
88. Quina informació s’hi detalla sobre els convenis vigents?
Sí
No
Parts signants
Objecte del conveni
Termini de vigència
Contingut econòmic

VIII. Activitat subvencional
89. Existeix informació sobre subvencions, ajuts públics, premis o beques que concedeix
l’entitat?
Sí, els que té previst convocar durant l’exercici pressupostari (vigents)
Sí, els atorgats
Ambdós
No (passi a la pregunta 94)
L’ens afirma no disposar-ne (passi a la pregunta 94)
90. Es pot accedir a la informació sobre subvencions d’anys anteriors (2015 o abans)?
Sí
No
91. Quina informació es pot consultar sobre les subvencions atorgades?
Sí
No
Import
Objecte
Beneficiaris
92. S’inclou la informació relativa al control financer de les subvencions i ajuts públics?
Sí
No
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93. Es pot accedir a la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la
subvenció o ajuts atorgats?
Sí
No

IX.

Transparència i bon govern

94. Existeix al lloc web un apartat específic o portal de transparència?
Sí
No
95. És accessible el registre de grups d’interès?
Sí
No
96. Es pot accedir al codi de conducta establert per les entitats incloses en el registre de
grups d’interès?
Sí
No
97. Està disponible el codi de conducta dels alts càrrecs de l’organització?
Sí
No

Informació de contacte

98. Identifiqui els mecanismes de contacte entre l’organisme i el ciutadà.
Sí
No
Existeix un formulari general
Existeix un espai de propostes i suggeriments
Existeix un espai o document específic per a realitzar sol·licituds vinculades a la
informació pública
Existeix un espai on es poden consultar les preguntes i suggeriments de la ciutadania
S’hi detalla una adreça general
S’hi detalla l’adreça electrònica del president (diferent a les anteriors)
S’hi detalla l’adreça electrònica dels membres representants de l’ens (diferents
cadascun d’elles)
S’hi detalla l’adreça electrònica del director general (diferent a les anteriors)
S’hi detalla les adreces dels departaments (diferents entre elles)
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Informació sobre l’accessibilitat i comprensió del web

99. Creus que, a nivell general, la difusió de la informació al lloc web s’ha realitzat de
forma veraç i objectiva per tal que les persones puguin conèixer l’actuació i
funcionament de l’administració pública?
En general sí
En general no
100.
Creus que, a nivell general, els continguts als quals es pot accedir al web
estan actualitzats?
En general sí
En general no
101.
Creus que la informació està organitzada de forma fàcilment accessible i
comprensible (facilita una consulta àgil i ràpida)?
En general sí
En general no
102.
Creus que la informació està estructurada i ordenada amb criteris temàtics i
cronològics?
En general sí
En general no
103.
Creus que els formats en què es facilita la informació permeten la
interoperabilitat i reutilització dels continguts?
En general sí
En general no
Informació sobre el treball de camp
Data final de consulta
Llocs web consultats
La informació sobre transparència de l’ens depenent està allotjada a:

La informació s’ha localitzat al lloc web de l’ens però no existeix un espai diferenciat
per aquesta matèria
Existeix un espai de transparència en el lloc web de l’ens
S’ha creat un portal de transparència propi independent del lloc web de l’ens
Portal de l’AOC
Altres
Notes i/o comentaris
S’ha de revisar el treball de camp?
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INFORMACIÓ D’IDENTIFICACIÓ
Responsable
Data inici consulta
Organisme
Codi Identificació
Tipus d’ens: (diputació/consell comarcal/àrea metropolitana/ajuntament)

0.

L’Entitat o organisme disposa d’un lloc web, portal de transparència o pàgina web amb
informació?
Sí
No (Fi de l’enquesta)

I.

Informació general de l’ens

1. Existeix informació estadística de caràcter general?
Sí
No
2. Existeix informació geogràfica de caràcter general?
Sí
No

II.

Estructura institucional i organitzativa

Òrgans de Govern

3. Hi ha informació disponible dels òrgans de govern?
Sí
No (passi a la pregunta 18)
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4. Identifiqui els òrgans de govern amb informació al lloc web
Sí

No

Alcalde/President
Ple/Consell metropolità
Regidors/Consellers comarcals/Diputats/Consellers metropolitans
Grups polítics
Junta de Govern/Comissió permanent/ Comissió de govern
Consell d’alcaldes
5. Hi ha disponible la composició del Ple o consell metropolità?
Sí
No
6. Hi ha informació disponible sobre les funcions o atribucions que desenvolupa el Ple o
consell metropolità?
Sí
No
7. Es disposa dels ordres del dia del Ple o consell metropolità?
Sí, amb accés a l’històric (com a mínim tot l’any anterior i l’actual)
Sí, només la darrera o darreres actes
Sí, només algunes
No
8. Estan disponibles les actes del Ple o consell metropolità?
Sí, amb accés a l’històric (com a mínim tot l’any anterior i l’actual)
Sí, només la darrera o darreres actes
Sí, només algunes
No
9. [Només per als ajuntaments menors de 5.000 habitants] L’ajuntament disposa de
Junta de Govern Local?
Sí
No (passi a la pregunta 16)
10. Hi ha disponible la composició de la Junta de Govern o comissió de govern?
Sí
No
11. Hi ha informació disponible sobre les funcions o atribucions que desenvolupa la
Junta de Govern o comissió de govern?
Sí
No

43

Estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa de transparència

Ens locals

12. Es disposa dels ordres del dia de la Junta de Govern o comissió de govern?
Sí, amb accés a l’històric (com a mínim tot l’any anterior i l’actual)
Sí, només la darrera o darreres actes
Sí, només algunes
No
13. Estan disponibles les actes de la Junta de Govern o comissió de govern?
Sí, amb accés a l’històric (com a mínim tot l’any anterior i l’actual)
Sí, només la darrera o darreres actes
Sí, només algunes
No
14. [Només per als Consells Comarcals i Àrea Metropolitana] Hi ha disponible la
composició del Consell d’Alcaldes?
Sí
No
No aplica
15. [Només per als Consells Comarcals i Àrea Metropolitana] Hi ha informació disponible
sobre les funcions o atribucions que desenvolupa el Consell d’Alcaldes?
Sí
No
No aplica
16. Es disposa d’informació dels membres electes?
Sí, de tots els electes
Sí, només dels regidors, consellers o diputats de govern (s’inclou l’Alcalde o President)
Sí, només d’alguns regidors, consellers o diputats
Sí, només de l’Alcalde o President
No existeix informació sobre cap membre electe (passi a la pregunta 18)
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17. Quina informació es detalla de cada electe?

Alcalde o
President

Reg/
consellers /
diputats de
govern
(tots)

Reg/
consellers /
diputats de
govern
(alguns)

- Nom i cognoms
- Grup polític
- Cartera
- Funcions i atribucions
- CV (s’inclou estudis i experiència
professional)
- Agenda política
- Declaracions de béns patrimonials
- Declaracions d’activitats
- Dedicacions
- Retribucions
- Sense informació
18. Hi ha informació sobre indemnitzacions dels electes?
Sí, és clara i fàcilment accessible
Sí, però requereix cerca o interpretació
No
19. Hi ha informació sobre dietes dels electes?
Sí, és clara i fàcilment accessible
Sí, però requereix cerca o interpretació
No
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Òrgans complementaris

Òrgans d’estudi, informe o consulta

20. Hi ha informació disponible sobre òrgans d’estudi, informe o consulta tals com
Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes o Junta de portaveus?
Sí
No (passi a la pregunta 23)
21. Hi ha disponible la composició d’aquests òrgans?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
22. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen aquests
òrgans?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Organismes dependents

23. L’Administració disposa d’organismes dependents (OA, SM, EPE)?
Sí
No (passi a la pregunta 30)
24. Hi ha informació disponible dels organismes dependents tals com organismes
autònoms, societats mercantils o entitats públiques empresarials al lloc web de l’ens
matriu?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap (passi a la pregunta 30)
25. Existeix un enllaç al lloc web que derivi a cadascun dels organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
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26. Està disponible la composició dels òrgans de govern dels ens dependents (electes)?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
27. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen els ens
dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
28. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament dels ens
dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
29. S’identifiquen els responsables dels ens dependents i llur perfil i trajectòria
professionals (membres no electes)?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Responsables
CV
Organismes amb representació de l’ens

30. Hi ha informació disponible sobre organismes amb representació municipal,
comarcal o provincial al lloc web de l’ens matriu?
Sí
No (passi a la pregunta 37)
31. Existeix un enllaç al lloc web que derivi a cadascun del organismes o ens amb
representació municipal, comarcal o provincial?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
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32. Identifiqui els organismes o ens amb representació municipal, comarcal o provincial
amb informació al lloc web
Sí
No
No aplica
Consorcis
Mancomunitats
Només per aj
Fundacions
Entitats o associacions municipals
Altres
Especifiqui altres___
33. Està disponible la composició dels òrgans de govern d’aquests ens (membres
electes)?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
34. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen aquests
ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
35. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament d’aquests
ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
36. S’identifiquen els responsables d’aquests organismes o ens i llur perfil i trajectòria
professional (membres no electes)?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Responsables
CV
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Canals de participació ciutadana

37. Existeix un espai específic destinat a la participació ciutadana?
Sí
No
38. S’identifiquen canals de participació ciutadana?
Sí
No
39. Hi ha informació disponible dels canals de participació ciutadana?
Sí
No (passi a la pregunta 43)
40. Hi ha informació disponible de les funcions que desenvolupen els canals de
participació ciutadana?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
41. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament d’aquests
canals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
42. Està disponible les convocatòries dels canals de participació ciutadana?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
43. Es disposa d’informació general sobre processos participatius en tràmit?
Sí
No
44. Hi ha disponible un directori d’associacions i entitats?
Sí
No
45. S’hi pot identificar l’agenda i activitats de les associacions i entitats?
Sí
No
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Cartipàs
46. Es pot accedir a un document del cartipàs?
Sí
No (passi a la pregunta 49)
47. Has hagut d’utilitzar el cartipàs per respondre les preguntes institucionals i
organitzatives?
Sí
No (passi a la pregunta 49)
48. En quina mesura has utilitzat el cartipàs municipal per respondre les preguntes
institucionals i organitzatives?
Molt------------------------------------------------------------------Poc

Organització interna

49. Està disponible l’organigrama o directori institucional?
Sí, és complet i fàcilment accessible
Sí, ofereix només informació bàsica sense detallar
No
50. Està disponible la relació de llocs de treball?
Sí
No
Funcionaris
Laborals
Eventuals

51. Està disponible la plantilla de personal?
Sí
No
Funcionaris
Laborals
Eventuals
52. Es disposa d’informació general sobre retribucions, indemnitzacions i dietes dels
empleats públics agrupada en funció dels nivells i els cossos?
Sí
No
Retribucions
Indemnitzacions
Dietes
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53. Es disposa de la relació de contractes temporals i d’interinatge no vinculats a cap lloc
de treball?
Sí

No

Contractes temporals
Funcionaris interins
54. Està disponible l’oferta pública d’ocupació?
Sí
No
55. Quina informació es pot consultar en referència a l’oferta pública d’ocupació?
Oferta pública d’ocupació 2016
Oferta pública d’ocupació 2015
Oferta pública d’ocupació 2014
Oferta pública d’ocupació anys anteriors
Convocatòries específiques 2016
Convocatòries específiques 2015
Convocatòries específiques 2014
Convocatòries específiques anys anteriors
56. Es disposa de les resolucions de les convocatòries específiques?
Sí, de totes
Sí, d’algunes
No, de cap
57. Hi ha disponible les llistes que eventualment es creen per accedir als processos de
formació i promoció?
Sí
No
58. Es disposa dels convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i
sindical?
Sí
No
59. Hi ha informació sobre el nombre d’alliberats sindicals amb indicació dels sindicats
corresponents, els costos que els alliberaments generen i el nombre d’hores sindicals
utilitzades?
Sí
No
Nombre d’alliberats sindicals
Costos dels alliberaments sindicals
Nombre d’hores sindicals
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60. Es disposa d’informació sobre el personal adscrit pels adjudicataris de contractes
signats amb l’Administració?
Sí
No
Relació de llocs ocupats
Dedicació
Règim retributiu
61. Es disposa d’informació sobre els alts càrrecs que no són electes?
Sí
No (passi a la pregunta 63)
L’ens afirma no disposar-ne (passi a la pregunta 63)
62. De quina informació sobre els alts càrrecs que no són electes disposem?
Sí, de tots

Sí, d’alguns

No

Nom i Cognoms
CV
Retribucions
Indemnitzacions
Dietes
Agenda
Declaració de béns patrimonials
Declaració d’activitats
Indemnitzacions que percebran en deixar d’exercir el càrrec
Criteris amb els que es designen

63. Es disposa de les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la
normativa sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs?
Sí
No
64. Es poden consultar les resolucions dictades sobre el règim d’incompatibilitats de
declaracions d’activitats patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs?
Sí
No
65. Existeix informació sobre els càrrecs de confiança clarament diferenciada?
Sí
No (passi a la pregunta 67)
L’ens afirma no disposar-ne (passi a la pregunta 67)
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66. De quina informació dels càrrecs de confiança disposem?
Sí
No
Nom i cognoms
Posició que ocupen en l’organigrama
Remuneracions
67. Hi ha informació disponible sobre els equipaments?
Sí, hi ha disponible informació completa on s’hi identifica l’equipament i s’hi detalla
adreça i dades de contacte
Sí, hi ha disponible un llistat bàsic
No
68. Es disposa d’informació sobre els serveis públics?
Sí
No
69. Es disposa d’un espai específic per a l’avaluació dels serveis públics?
Sí
No
70. Es troben els resultats de l’avaluació dels serveis públics?
Sí
No
71. [Només per als ens que disposen d’informació sobre els serveis públics] Quina altra
informació es detalla sobre els serveis públics?
Sí
No
Existeix un catàleg de serveis prestats
Existeix una carta de serveis
Existeix informació sobre indicadors de qualitat en la gestió del servei

III.

Decisions i actuacions de rellevància jurídica

72. Existeix un espai específic destinat a normativa?
Sí
No
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73. Quina informació hi ha disponible sobre normativa?
Reglaments d’organització i funcionament (ROM o reglament orgànic comarcal,
protocol, sindicatura...)
Reglaments sobre serveis (cementiri, mercat, piscines...)
Ordenances sobre via pública, mobilitat i circulació
Ordenances de medi ambient
Normatives d’ús d’espais públics
Ordenances fiscals i activitat econòmica
Documents relatius al planejament urbanístic (plans territorials, plans de millora, plans
especials...)
Reglament de participació ciutadana
Altres
Cap tipus d’informació
74. Es localitza informació sobre l’avaluació de l’aplicació de les normes?
Sí
No
75. S’inclou informació sobre les directives, instruccions, circulars i respostes
anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la
interpretació i aplicació de les normes?
Directives, instruccions i circulars
Respostes anonimitzades a consultes plantejades
76. Es localitza informació sobre els procediments normatius en curs ja sigui a través del
taulell d’anuncis o edictes o d’altres instruments?
Sí
No
77. Es pot accedir a les memòries i documents justificatius de la tramitació dels projectes
o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i
valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i
participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès?
Sí
No
78. Es pot consultar el catàleg dels procediments administratius?
Sí
No
79. Es poden consultar els actes administratius, declaracions responsables i les
comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió
dels serveis públics i d’interès públic especial?
Sí
No
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80. Es pot accedir als actes objecte d'un procediment de revisió en via administrativa?
Sí
No
81. Es poden consultar les resolucions administratives i judicials que puguin tenir
rellevància pública i les resolucions judicials definitives que afectin les persones
obligades al compliment d'aquesta llei?
Sí
No
82. Estan disponibles els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans
consultius?
Sí
No

IV.

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Gestió econòmica i pressupostària

83. Es disposa d’algun espai que contingui informació pressupostària?
Sí
No (passi a la pregunta 89)
84. A quin o quins exercicis fa referència aquesta informació?
2016
2015
2014
2013
2012
Exercicis anteriors
85. Quina informació es pot consultar sobre l’exercici corrent 2016 i el seu nivell de
detall?
Sí
No
Previsió inicial ingrés
Previsió inicial despesa
Capítols ingrés
Capítols despesa
Articles ingrés
Articles despesa
Conceptes o altres nivells de desagregació ingrés
Conceptes o altres nivells de desagregació ingrés
Classificació per programes despesa
Classificació orgànica despesa
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86. Es pot accedir a l’execució del pressupost del tercer trimestre de 2015?
Sí
No
87. Quina informació es pot consultar sobre els exercicis tancats (2015 o anteriors) ?
Sí

No

Previsió inicial d’ingrés
Previsió inicial de despesa
Previsió definitiva d’ingrés
Previsió definitiva de despesa
Drets reconeguts
Obligacions reconegudes
Recaptació líquida
Pagaments realitzats
Capítols ingrés
Capítols despesa
Articles ingrés
Articles despesa
Altres nivells de desagregació ingrés
Altres nivells de desagregació despesa
Classificació per programes despesa
Classificació orgànica despesa
88. Es poden consultar els comptes anuals?
Sí
No
2013
2014
2015

89. Es pot consultar informació relacionada amb la situació econòmica de l’ens
(indicadors econòmics, romanents, resultats, endeutament...)?
Sí
No
90. S’ofereix informació sobre el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera?
Sí
No
91. Es pot consultar informació pressupostària sobre altres ens o organismes
dependents de l’ens matriu?
Sí
No
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92. Es poden consultar els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans
externs?
Sí
No
93. S’han incorporat informació sobre el cost de les campanyes de publicitat
institucional?
Sí
No

Gestió patrimonial

94. Existeix informació de l’inventari general del patrimoni tant pel que fa als béns
immobles de domini públic com als béns mobles d’especial valor?
Sí, només béns immobles
Sí, només béns mobles
Sí, ambdós
No (passi a la pregunta 96)
95. La informació permet identificar la naturalesa i volum d’aquests béns patrimonials?
Sí
No
96. S’ha inclòs informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni?
Sí
No

V.

Planificació i programació

97. Existeix al lloc web un document que detalli el pla de govern, pla d’actuació
municipal (PAM) o comarcal o qualsevol altre document anàleg de caràcter general?
Sí
No
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98. [Només per als ajuntaments] Està disponible el text del POUM o text refós de normes
urbanístiques del municipi?
Sí
No
99. [Només per als ajuntaments] Es pot accedir a mapes i plànols del POUM?
Sí
No
100.
Sí
No

[Només per als ajuntaments] Es pot accedir a les modificacions del POUM?

101.
Sí
No

S’han incorporat mecanismes d’avaluació dels plans i programes?

VI.

Contractació pública

102.
Existeix informació sobre el perfil del contractant?
S’accedeix al lloc web de contractació de Generalitat (sí/no)
Hi ha informació al lloc web de l’ens (sí/no)

103.

Quina informació es pot consultar sobre les entitats i òrgans de contractació?
Sí
No

Nom
Telèfon
Adreça postal
Adreça electrònica
104.

Quines contractacions de l’entitat es poden consultar?
Sí
No
Les licitacions en tràmit
Els contractes programats
Els contractes subscrits
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105.
[Només per aquells ens on es poden consultar les licitacions en tràmit] A quina
informació sobre les licitacions en tràmit es pot accedir?
Sí
No
Tipus de contracte
Objecte del contracte
Contingut econòmic
Plecs de clàusules administratives
Condicions d’execució
106.
[Només per aquells ens on es poden consultar els contractes subscrits] Quina
informació sobre els contractes subscrits es pot consultar?
Sí
No
Objecte
Import de la licitació
Import de l’adjudicació
Procediment de contractació
Adjudicatari
Duració
Nombre de licitadors
Criteris d’adjudicació
Quadre comparatiu d’ofertes
Puntuació dels licitadors
Acords i informes tècnics del procés de contractació

107.
Es pot accedir a les modificacions contractuals, les pròrrogues, licitacions
anul·lades i resolucions anticipades?
Sí
No
108.
Es pot consultar les dades del registre públic de contractes, registre oficial de
licitadors i empreses classificades?
Sí
No
109.
Es pot consultar els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de
contractació?
Sí
No
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110.
Es pot accedir a la relació de preguntes anonimitzades i de les respostes més
freqüents en matèria de contractació?
Sí
No
111.
Es pot accedir a les resolucions especials, de les qüestions de nul·litat i de les
resolucions judicials definitives en matèria de contractació i els actes de desistiment,
renúncia i resolució de contractes?
Sí
No
112.
Es pot accedir a les dades estadístiques sobre percentatge i volum
pressupostari de contractes adjudicats i al volum pressupostari contractat pels
adjudicataris?
Sí
No
Percentatge i volum de contractes adjudicats
Volum pressupostari contractat pels adjudicataris
113.
Consten en els contractes de gestió de serveis i concessió d’obres públiques
les dades següents?
Sí
No
Qualitat dels serveis
Accés als serveis
Requisits de prestació
Drets i deures dels usuaris
Facultats d’inspecció, control i sanció per part de l’Administració
Procediment de queixes i reclamacions

114.
Es pot accedir a la informació sobre contractació d’anys anteriors (2015 o
abans)?
Sí
No
115.
Es pot accedir a informació sobre contractes menors?
Sí
No (passi a la pregunta 117)

116.

Es pot consultar la informació següent sobre contractes menors?
Sí
No

Objecte
Adjudicatari
Duració
Import
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Convenis de col·laboració

117.
Existeix informació sobre la relació de convenis de col·laboració?
Sí, un sistema propi
Sí, dins el portal de la Generalitat
No (passi a la pregunta 119)
118.

Quina informació s’hi detalla sobre els convenis vigents?
Sí
No
Parts signants
Objecte del conveni
Termini de vigència
Contingut econòmic

VIII. Activitat subvencional
119.
Existeix informació sobre subvencions, ajuts públics, premis o beques que
concedeix l’ens?
Sí, els que té previst convocar durant l’exercici pressupostari (vigents)
Sí, els atorgats
Ambdós
No (passi a la pregunta124)
120.
Es pot accedir a la informació sobre subvencions d’anys anteriors (2015 o
abans)?
Sí
No

121.

Quina informació es pot consultar sobre les subvencions atorgades?
Sí
No

Import
Objecte
Beneficiaris
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122.
S’inclou la informació relativa al control financer de les subvencions i ajuts
públics?
Sí
No
123.
Es pot accedir a la justificació o retiment de comptes per part dels
beneficiaris de la subvenció o ajuts atorgats?
Sí
No

IX.

Transparència i bon govern

124.
Sí
No

És accessible el registre de grups d’interès?

125.
Es pot accedir al codi de conducta establert per a les entitats incloses en el
registre de grups d’interès?
Sí
No
126.
Sí
No

Està disponible el codi de conducta dels alts càrrecs de la organització?

Informació de contacte

127.

Identifiqui els mecanismes de contacte entre l’ens i el ciutadà.
Sí
No
Existeix un formulari general
Existeix un espai de propostes i suggeriments
Existeix un espai o document específic per a realitzar sol·licituds vinculades a la
informació pública
Existeix un espai on es poden consultar les propostes i suggeriments rebuts de la
ciutadania
S’hi detalla una adreça general
S’hi detalla l’adreça electrònica de l’alcalde/president (diferent a les anteriors)
S’hi detalla l’adreça electrònica dels regidors/consellers (diferents cadascun d’elles)
S’hi detalla l’adreça electrònica dels alts càrrecs (no electes) (diferents cadascun
d’elles)
S’hi detalla les adreces electròniques dels departaments (diferents entre elles)
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Informació sobre l’accessibilitat i comprensió del web

128.
Creus que, a nivell general, la difusió de la informació al lloc web s’ha
realitzat de forma veraç i objectiva per tal que les persones puguin conèixer
l’actuació i funcionament de l’administració pública?
En general sí
En general no
129.
Creus que, a nivell general, els continguts als quals es pot accedir al web
estan actualitzats?
En general sí
En general no
130.
Creus que la informació està organitzada de forma fàcilment accessible i
comprensible (facilita una consulta àgil i ràpida)?
En general sí
En general no
131.
Creus que la informació està estructurada i ordenada amb criteris temàtics i
cronològics?
En general sí
En general no
132.
Creus que els formats en què es facilita la informació permeten la
interoperabilitat i reutilització dels continguts?
En general sí
En general no
Informació sobre el treball de camp
Data final de consulta
Llocs web consultats
La informació sobre transparència de l’ens està allotjada a:

La informació s’ha localitzat al lloc web de l’ens però no existeix un espai diferenciat
per aquesta matèria
Existeix un espai de transparència en el lloc web de l’ens
S’ha creat un portal de transparència propi independent del lloc web de l’ens
Portal de l’AOC
Altres
S’ha de revisar el treball de camp?
Notes i/o comentaris
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Altres ens: entitats sense ànim de lucre, fundacions,
partits polítics, sindicats, col·legis professionals i
altres ens no sotmesos a dret públic (q4)
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INFORMACIÓ D’IDENTIFICACIÓ
Responsable
Data inici consulta
Organisme
Codi Identificació
Estat de l’organisme o entitat: actiu/inactiu/dissolt

0. L’Entitat o organisme disposa d’un lloc web, portal de transparència o pàgina web
amb informació?
Sí
No (fi de l’enquesta)

I.

Informació general de l’ens

1. Existeix informació estadística de caràcter general?
Sí
No

II.

Estructura institucional i organitzativa

2. Hi ha informació disponible sobre la vinculació amb l’ens o els ens matriu?
Sí
No
No aplica
3. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupa l’ens?
Sí
No
4. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens?
Sí
No
5. S’identifiquen els responsables dels ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
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Altres ens

6. Quina informació es detalla de cada càrrec o figura anàloga?
Màxim
responsable
de l’ens

Director
/gerent
(tots)

Director/
gerent
(alguns)

Altres
(tots)

Altres
(alguns)

- Nom i cognoms
- Funcions i atribucions
- CV (s’inclou estudis i experiència
professional)
- Agenda
- Declaracions de béns patrimonials
- Declaracions d’activitats
- Dedicacions
- Retribucions
- Sense informació
- No existeix aquesta figura
7. Hi ha informació sobre indemnitzacions dels càrrecs?
Sí, és clara i fàcilment accessible
Sí, però requereix cerca o interpretació
No
No aplica
8. Hi ha informació sobre dietes dels càrrecs?
Sí, és clara i fàcilment accessible
Sí, però requereix cerca o interpretació
No
No aplica

Organismes dependents
Es preveu la opció “no aplica” per aquesta secció en funció del tipus d’ens analitzat

9. L’ens disposa d’organismes dependents (OA, SM, EPE)?
Sí
No (passi a la pregunta 16)
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Altres ens

10. Hi ha informació disponible dels organismes dependents tals com organismes
autònoms, societats mercantils o entitats públiques empresarials al lloc web de l’ens
matriu?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap (passi a la pregunta 16)
11. Existeix un enllaç al lloc web que derivi a cadascun dels organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
12. Està disponible la composició dels òrgans de govern dels organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
13. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen els
organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
14. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament dels
organismes dependents?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
15. S’identifiquen els responsables dels organismes dependents i llur perfil i trajectòria
professionals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Responsables
CV
Organismes amb representació de l’ens
Es preveu la opció “no aplica” per aquesta secció en funció del tipus d’ens analitzat

16. Hi ha informació disponible sobre organismes o ens amb representació de l’ens?
Sí
No (passi a la pregunta 23)
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Altres ens

17. Existeix un enllaç al lloc web que derivi a cadascun del organismes amb
representació de l’ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap

18. Identifiqui els organismes o ens amb representació de l’ens amb informació al lloc
web
Sí
No
Consorcis
Fundacions
Altres
Especifiqui altres___
19. Està disponible la composició dels òrgans de govern d’aquests ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
20. Hi ha informació disponible de les funcions o atribucions que desenvolupen aquests
ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
21. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament d’aquests
ens?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
22. S’identifiquen els responsables d’aquests ens i llur perfil i trajectòria professionals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
Responsables
CV
Canals de participació ciutadana
Es preveu la opció “no aplica” per aquesta secció en funció del tipus d’ens analitzat

23. Existeix un espai específic destinat a la participació ciutadana?
Sí
No
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Altres ens

24. Hi ha informació disponible dels canals de participació ciutadana?
Sí
No (passi a la pregunta 28)
25. Hi ha informació disponible de les funcions que desenvolupen els canals de
participació ciutadana?
Sí
No
26. Es disposa dels acords relatius a la creació, participació i funcionament d’aquests
canals?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
27. Està disponible les convocatòries dels canals de participació ciutadana?
Sí, de tots
Sí, d’alguns
No, de cap
28. Es disposa d’informació general sobre processos participatius en tràmit?
Sí
No

Organització interna
29. Està disponible l’organigrama o directori de l’ens?
Sí, és complet i fàcilment accessible
Sí, ofereix només informació bàsica sense detallar
No
30. Està disponible la relació de llocs de treball o document anàleg?
Sí
No
No aplica
Funcionaris
Laborals
Eventuals
31. Està disponible la plantilla de personal o document anàleg?
Sí
No
No aplica
Funcionaris
Laborals
Eventuals
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32. Es disposa d’informació general sobre retribucions, indemnitzacions i dietes dels
empleats públics agrupada en funció dels nivells i cossos o document anàleg?
Sí
No
Retribucions
Indemnitzacions
Dietes
33. Es disposa de la relació dels contractes temporals i d’interinatge no vinculats a cap
lloc de treball?
Sí

No

No aplica

Contractes temporals
Funcionaris interins
34. Està disponible l’oferta pública d’ocupació o documentació anàloga?
Sí
No
No aplica
35. Quina informació es pot consultar en referència a l’oferta pública d’ocupació o
documentació anàloga?
Oferta pública d’ocupació 2016
Oferta pública d’ocupació 2015
Oferta pública d’ocupació 2014
Oferta pública d’ocupació anys anteriors
Convocatòries específiques 2016
Convocatòries específiques 2015
Convocatòries específiques 2014
Convocatòries específiques anys anteriors
Sense informació

36. Es disposa de les resolucions de les convocatòries específiques?
Sí, de totes
Sí, d’algunes
No, de cap
37. Hi ha disponible les llistes que eventualment es creen per accedir als processos de
formació i promoció?
Sí
No
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Altres ens

38. Es disposa dels convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i
sindical?
Sí
No
39. Hi ha informació sobre el nombre d’alliberats sindicals amb indicació dels sindicats
corresponents, els costos que els alliberaments generen i el nombre d’hores sindicals
utilitzades?
Sí
No
Nombre d’alliberats sindicals
Costos dels alliberaments sindicals
Nombre d’hores sindicals
40. Es disposa d’informació sobre el personal adscrit pels adjudicataris de contractes
signats amb l’Administració?
Sí
No
Relació de llocs ocupats
Dedicació
Règim retributiu
No aplica
41. Es disposa d’informació sobre els alts càrrecs o personal anàleg?
Sí
No

42. Hi ha informació disponible sobre els equipaments?
Sí, hi ha disponible informació completa on s’hi identifica l’equipament i s’hi detalla
adreça i dades de contacte
Sí, hi ha disponible un llistat bàsic
No
43. Es disposa d’informació sobre els serveis públics?
Sí
No
No aplica
44. Es disposa d’un espai específic per a l’avaluació dels serveis públics?
Sí
No
No aplica
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45. Es troben els resultats de l’avaluació de serveis?
Sí
No
No aplica
46. [Només per als ens que disposen d’informació sobre els serveis públics] Quina altra
informació es detalla sobre els serveis públics?
Sí
No
Existeix un catàleg de serveis prestats
Existeixen cartes de serveis
Existeix informació sobre indicadors de qualitat en la gestió del servei
No aplica

III.

Decisions i actuacions de rellevància jurídica

47. Existeix un espai específic destinat a normativa?
Sí
No
No aplica
48. Es pot consultar el catàleg dels procediments administratius?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne
No aplica
49. Es poden consultar els actes administratius, declaracions responsables i les
comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió
dels serveis públics i d’interès públic especial?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne
No aplica
50. Es pot accedir als actes objecte d'un procediment de revisió en via administrativa?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne
No aplica
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51. Es poden consultar les resolucions administratives i judicials que puguin tenir
rellevància pública i les resolucions judicials definitives que afectin les persones
obligades al compliment d'aquesta llei?
Sí
No
L’ens afirma no disposar-ne
No aplica
52. Estan disponibles els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans
consultius?
Sí
No
No aplica

IV.

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Gestió econòmica i pressupostària

53. Es disposa d’algun espai al lloc web que contingui informació pressupostària?
Sí
No (passi a la pregunta 58)
54. A quin o quins exercicis fa referència aquesta informació?
2016
2015
2014
2013
2012
Exercicis anteriors
55. Quina informació o documentació anàloga es pot consultar sobre l’exercici corrent
2016 i el seu nivell de detall?
Sí
No
No aplica
Previsió inicial ingrés
Previsió inicial despesa
Capítols ingrés
Capítols despesa
Articles ingrés
Articles despesa
Conceptes o altres nivells de desagregació ingrés
Conceptes o altres nivells de desagregació ingrés
Classificació per programes despesa
Classificació orgànica despesa
x
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Altres ens

56. Es pot accedir a l’execució trimestral del tercer trimestre de 2015?
Sí
No

57. Es poden consultar els comptes anuals?
Sí
2013
2014
2015

No

58. Es pot consultar informació relacionada amb la situació econòmica de l’ens
(indicadors econòmics, romanents, resultats, endeutament, pagament a
proveïdors...)?
Sí
No
59. Es poden consultar els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans
externs?
Sí
No
60. S’ha incorporat informació sobre el cost de les campanyes de publicitat institucional?
Sí
No
No aplica

Gestió patrimonial

61. Existeix informació de l’inventari general del patrimoni tant pel que fa als béns
immobles de domini públic com als béns mobles d’especial valor o informació
anàloga?
Sí, només béns immobles
Sí, només béns mobles
Sí, ambdós
No (passi a la pregunta 61)
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Altres ens

62. La informació permet identificar la naturalesa i volum d’aquests béns patrimonials?
Sí
No
63. S’ha inclòs informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni?
Sí
No

V.

Planificació i programació
Es preveu l’opció “no aplica” en funció del tipus d’ens analitzat

64. Existeix al web un document que detalli el pla d’actuació de l’ens o qualsevol
document anàleg de caràcter general?
Sí
No
65. S’han incorporat mecanismes d’avaluació dels plans i programes?
Sí
No

VI.

Contractació pública
Es preveu l’opció “no aplica” en funció del tipus d’ens analitzat

66. Existeix un espai específic de contractació on s’ofereix informació sobre el perfil del
contractant?
Sí, hi ha un espai específic al lloc web
Sí, s’accedeix al lloc web de contractació de Generalitat
No
67. Quina informació es pot consultar sobre les entitats i òrgans de contractació?
Sí
No
Nom
Telèfon
Adreça postal
Adreça electrònica
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68. Quines contractacions de l’entitat es poden consultar?
Sí
Les licitacions en tràmit
Els contractes programats
Els contractes subscrits

Altres ens

No

69. [Només per aquells ens on es poden consultar les licitacions en tràmit] A quina
informació sobre les licitacions en tràmit es pot accedir?
Sí
No
Tipus de contracte
Objecte del contracte
Contingut econòmic
Plecs de clàusules administratives
Condicions d’execució
70. [Només per aquells ens on es poden consultar els contractes subscrits] Quina
informació sobre els contractes subscrits es pot consultar?
Sí
No
Objecte
Import de la licitació
Import de l’adjudicació
Procediment de contractació
Adjudicatari
Duració
Nombre de licitadors
Criteris d’adjudicació
Quadre comparatiu d’ofertes
Puntuació dels licitadors
Acords i informes tècnics del procés de contractació

71. Es pot accedir a les modificacions contractuals, les pròrrogues, licitacions anul·lades i
resolucions anticipades?
Sí
No
72. Es pot consultar les dades del registre públic de contractes, registre oficial de
licitadors i empreses classificades?
Sí
No
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Altres ens

73. Es pot consultar els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de
contractació?
Sí
No
74. Es pot accedir a la relació de preguntes anonimitzades i de les respostes més
freqüents en matèria de contractació?
Sí
No
75. Es pot accedir a les resolucions especials, de les qüestions de nul·litat i de les
resolucions judicials definitives en matèria de contractació i els actes de desistiment,
renúncia i resolució de contractes?
Sí
No
76. Es pot accedir a les dades estadístiques sobre percentatge i volum pressupostari de
contractes adjudicats i al volum pressupostari contractat pels adjudicataris?
Sí
No
Percentatge i volum de contractes adjudicats
Volum pressupostari contractat pels adjudicataris

77. Consten en els contractes de gestió de serveis i concessió d’obres públiques les
dades següents?
Sí
No
Qualitat dels serveis
Accés als serveis
Requisits de prestació
Drets i deures dels usuaris
Facultats d’inspecció, control i sanció per part de l’Administració
Procediment de queixes i reclamacions

78. Es pot accedir a la informació sobre contractació d’anys anteriors (2015 o abans)?
Sí
No
79. Es pot accedir a informació sobre contractes menors?
Sí
No (passi a la pregunta 81)
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Altres ens

80. Es pot consultar la informació següent sobre contractes menors?
Sí
No
Objecte
Adjudicatari
Duració
Import

VII.

Convenis de col·laboració
Es preveu l’opció “no aplica” en funció del tipus d’ens analitzat

81. Existeix informació sobre la relació de convenis de col·laboració?
Sí, un sistema propi
Sí, dins el portal de la Generalitat
No (passi a la pregunta 83)
82. Quina informació s’hi detalla sobre els convenis vigents?
Sí
No
Parts signants
Objecte del conveni
Termini de vigència
Contingut econòmic

VIII. Activitat subvencional
Es preveu l’opció “no aplica” en funció del tipus d’ens analitzat
83. Existeix informació sobre subvencions, ajuts públics, premis o beques que concedeix
l’entitat?
Sí, els que té previst convocar durant l’exercici pressupostari (vigents)
Sí, els atorgats
Ambdós
L’ens afirma no disposar-ne
No (passi a la pregunta 88)
84. Es pot accedir a la informació sobre subvencions d’anys anteriors (2015 o abans)?
Sí
No
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Altres ens

85. Quina informació es pot consultar sobre les subvencions atorgades?
Sí
No
Import
Objecte
Beneficiaris
86. S’inclou la informació relativa al control financer de les subvencions i ajuts públics?
Sí
No
87. Es pot accedir a la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la
subvenció o ajuts atorgats?
Sí
No

IX.

Transparència i bon govern

88. Existeix al lloc web un apartat específic o portal de transparència?
Sí
No
89. És accessible el registre de grups d’interès?
Sí
No
90. Es pot accedir al codi de conducta establert per les entitats incloses en el registre de
grups d’interès?
Sí
No
91. Està disponible el codi de conducta dels alts càrrecs de l’organització?
Sí
No
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Altres ens

Informació de contacte

92. Identifiqui els mecanismes de contacte entre l’organisme i el ciutadà.
Sí
No
Existeix un formulari general
Existeix un espai de propostes i suggeriments
Existeix un espai o document específic per a realitzar sol·licituds vinculades a la
informació pública
Existeix un espai on es poden consultar les preguntes i suggeriments de la ciutadania
S’hi detalla una adreça general
S’hi detalla l’adreça electrònica del president (diferent a les anteriors)
S’hi detalla l’adreça electrònica dels membres representants de l’ens (diferents
cadascun d’elles)
S’hi detalla l’adreça electrònica del director general (diferent a les anteriors)
S’hi detalla les adreces dels departaments (diferents entre elles)

Informació sobre l’accessibilitat i comprensió del web

93. Creus que, a nivell general, la difusió de la informació al lloc web s’ha realitzat de
forma veraç i objectiva per tal que les persones puguin conèixer l’actuació i
funcionament de l’administració pública?
En general sí
En general no
94. Creus que, a nivell general, els continguts als quals es pot accedir al web estan
actualitzats?
En general sí
En general no
95. Creus que la informació està organitzada de forma fàcilment accessible i
comprensible (facilita una consulta àgil i ràpida)?
En general sí
En general no
96. Creus que la informació està estructurada i ordenada amb criteris temàtics i
cronològics?
En general sí
En general no
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Altres ens

97. Creus que els formats en què es facilita la informació permeten la interoperabilitat i
reutilització dels continguts?
En general sí
En general no
Informació sobre el treball de camp
Data final de consulta
Llocs web consultats
La informació sobre transparència de l’ens depenent està allotjada a:

La informació s’ha localitzat al lloc web de l’ens però no existeix un espai diferenciat
per aquesta matèria
Existeix un espai de transparència en el lloc web de l’ens
S’ha creat un portal de transparència propi independent del lloc web de l’ens
Portal de l’AOC
Altres
Notes i/o comentaris
S’ha de revisar el treball de camp?
Justifica perquè has utilitzat l’opció “no aplica” en les preguntes anteriors
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