Estudi i obtenció de dades sobre el
compliment de la normativa de
transparència
Estructuració interna dels informes de
dades: elements fonamentals de
publicitat activa

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

Elements fonamentals

Taula de continguts

Generalitat de Catalunya (q1) ....................................................................................................... 3
Ens Públics de la Generalitat (q2).................................................................................................. 8
Ajuntaments (q3) ........................................................................................................................ 11
Ens dependents dels ajuntaments (q2)....................................................................................... 15
Ens supramunicipals (Diputacions, Consells Comarcals i Àrea Metropolitana, q3) .................... 17
Ens dependents dels ens supramunicipals (q2) .......................................................................... 21
Ens de cooperació (Consorcis i Mancomunitats, q2) .................................................................. 24
Entitats Estatutàries (q2)............................................................................................................. 26
Universitats públiques de Catalunya (q2) ................................................................................... 28
Partits polítics (q4) ...................................................................................................................... 31
Organitzacions Sindicals i empresarials (q4) ............................................................................... 32
Fundacions (q4) ........................................................................................................................... 33
Elements comuns entre Generalitat i Ajuntaments (q2 i q4) ..................................................... 35

2

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

Elements fonamentals

Generalitat de Catalunya (q1)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 0 (id05) Lloc web o pàgina web amb informació
Pregunta 0 (id05) Lloc web o portal de transparència amb informació
Pregunta 103 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 103 (h05_1) Formulari general
Pregunta 103 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 103 (h05_3) Espai per a realitzar sol·licituds vinculades a la
informació pública
Pregunta 103 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 103 (h05_5) Adreça general de la conselleria
Pregunta 103 (h05_6) Adreça electrònica del conseller
Pregunta 103 (h05_7) Adreça electrònica del secretari
Pregunta 103 (h05_8) Adreça electrònica dels directors
Pregunta 103 (h05_9) Adreces dels departaments

Informació sobre l’organització institucional de la Generalitat de Catalunya
Pregunta 1 (a01) Informació relativa al President1
Pregunta 1 (a01_1) Noms i cognoms
Pregunta 1 (a01_3) Funcions i atribucions
Pregunta 1 (a01_4) CV
Pregunta 1 (a01_5) Agenda política
Pregunta 1 (a01_6) Declaracions de béns patrimonials
Pregunta 1 (a01_7) Declaracions d’activitats
Pregunta 1 (a01_8) Retribucions

1

Les variables ombrejades en color gris són les que es mostraran per a tota la Generalitat de forma
general, sense distingir cap conselleria.

3

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

Elements fonamentals

Pregunta 1 (a01) Informació relativa a consellers
Pregunta 1 (a01_1) Noms i cognoms
Pregunta 1 (a01_3) Funcions i atribucions
Pregunta 1 (a01_4) CV
Pregunta 1 (a01_5) Agenda política
Pregunta 1 (a01_6) Declaracions de béns patrimonials
Pregunta 1 (a01_7) Declaracions d’activitats
Pregunta 1 (a01_8) Retribucions
Pregunta 1 (a01) Informació relativa a secretaris
Pregunta 1 (a01_1) Noms i cognoms
Pregunta 1 (a01_3) Funcions i atribucions
Pregunta 1 (a01_4) CV
Pregunta 1 (a01_5) Agenda política
Pregunta 1 (a01_6) Declaracions de béns patrimonials
Pregunta 1 (a01_7) Declaracions d’activitats
Pregunta 1 (a01_8) Retribucions
Pregunta 1 (a01) Informació relativa a directors
Pregunta 1 (a01_1) Noms i cognoms
Pregunta 1 (a01_3) Funcions i atribucions
Pregunta 1 (a01_4) CV
Pregunta 1 (a01_5) Agenda política
Pregunta 1 (a01_6) Declaracions de béns patrimonials
Pregunta 1 (a01_7) Declaracions d’activitats
Pregunta 1 (a01_8) Retribucions
Pregunta 39 (a39) Informació sobre alts càrrecs
Pregunta 40 (a40_3) Retribucions dels alts càrrecs
Pregunta 40 (a40_4) Indemnitzacions dels alts càrrecs
Pregunta 102 (h04) Codi de conducta dels alts càrrecs de l’organització

Informació sobre els organismes dependents de la Generalitat de Catalunya
Pregunta 6 (a06) Informació sobre organismes dependents
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Elements fonamentals

Pregunta 7 (a07) Enllaç al lloc web que derivi als organismes dependents
Pregunta 8 (a08) Composició dels òrgans de govern dels organismes
dependents
Pregunta 9 (a09) Funcions o atribucions dels organismes dependents
Pregunta 10 (a10) Acords relatius a la creació, participació i funcionaments dels
organismes dependents
Pregunta 11 (a11_1) Responsables dels organismes dependents
Pregunta 11 (a11_2) Experiència professional dels responsables dels
organismes dependents

Informació sobre canals de participació ciutadana
Pregunta 19 (a19) Identificació de canals de participació
Pregunta 20 (a20) Informació sobre canals de participació ciutadana

Informació sobre l’estructura administrativa de la Generalitat de Catalunya
Pregunta 27 (a27) Organigrama de la conselleria
Pregunta 28 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 29 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 30 (a30_1) Informació general sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 33 (a33_2) Oferta pública d’ocupació 2015
Pregunta 33 (a33_6) Convocatòries específiques 2015
Pregunta 34 (a34) Resolucions a convocatòries específiques
Pregunta 36 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
Pregunta 37 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 46 (a46) Informació sobre serveis públics
Pregunta 47 (a47) Espai per a l’avaluació de serveis públics
Pregunta 48 (a48) Resultats de l’avaluació dels serveis públics
Pregunta 49 (a49_1) Catàleg de serveis
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Elements fonamentals

Pregunta 49 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 49 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 50 (b01) Espai destinat a normativa
Pregunta 51 (b02_1) Tipus de normativa disponible. Legislació
Pregunta 51 (b02_2) Tipus de normativa disponible. Reglaments
Pregunta 52 (b03) Informació sobre l’avaluació de l’aplicació de les normes
Pregunta 53 (b04_1) Directives, instruccions i circulars
Pregunta 53 (b04_2) Respostes anonimitzades a consultes plantejades
Pregunta 54 (b07) Catàleg de procediments administratius

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 61 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 62 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 63 (c03_1) Previsió inicial ingrés
Pregunta 63 (c03_2) Previsió inicial despesa
Pregunta 63 (c03_3) Capítols ingrés
Pregunta 63 (c03_4) Capítols despesa
Pregunta 62 (c02_2) Informació pressupostària 2015
Pregunta 65 (c05_1) Previsió inicial ingrés
Pregunta 65 (c05_2) Previsió inicial despesa
Pregunta 65 (c05_3) Previsió definitiva ingrés
Pregunta 65 (c05_4) Previsió definitiva despesa
Pregunta 65 (c05_5) Drets reconeguts
Pregunta 65 (c05_6) Obligacions reconegudes
Pregunta 65 (c05_7) Recaptació líquida
Pregunta 65 (c05_8) Pagaments realitzats
Pregunta 65 (c05_15) Classificació programes despesa
Pregunta 65 (c05_16) Classificació orgànica despesa
Pregunta 64 (c04) Execució del pressupost del tercer trimestre de 2015
Pregunta 66 (c06_2) Comptes anuals 2014
Pregunta 68 (c08) Principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
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Elements fonamentals

Pregunta 70 (c10) Informes d’auditoria de comptes i fiscalització dels òrgans externs
Pregunta 72 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 74 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

Informació sobre planificació i programació
Pregunta 75 (d01) Pla de govern, pla d’actuació o document anàleg
Pregunta 76 (d02) Mecanismes d’avaluació dels plans i programes

Informació sobre contractació pública
Pregunta 77 (e01) Espai de contractació
Pregunta 78 (e02) Informació sobre entitats i òrgans de contractació
Pregunta 79 (e03_1) Informació sobre les licitacions en tràmit
Pregunta 79 (e03_2) Informació sobre contractes programats
Pregunta 79 (e03_3) Informació sobre contractes subscrits
Pregunta 83 (e07) Registre públic de contractes, registre oficial de licitadors i
empreses classificades
Pregunta 87 (e11) Dades estadístiques sobre percentatge i volum pressupostari de
contractes adjudicats
Pregunta 90 (e14) Informació sobre contractes menors

Informació sobre convenis de col·laboració i activitat subvencional
Pregunta 92 (f01) Convenis de col·laboració
Pregunta 94 (g01) Subvencions, ajuts públics, premis o beques

Informació sobre registre de grups d’interès
Pregunta 100 (h02) Registre de grups d’interès
Pregunta 101 (h03) Codi de conducta establert per les entitats incloses en el registre
de grups d’interès
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Elements fonamentals

Ens Públics de la Generalitat (q2)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 94 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 98 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 98 (h05_1) Formulari general
Pregunta 98 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a la informació
pública
Pregunta 98 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_5) Adreça general
Pregunta 98 (h05_6) Adreça electrònica del President
Pregunta 98 (h05_7) Adreça electrònica dels membres representants de l’ens
Pregunta 98 (h05_8) Adreça electrònica dels directors generals
Pregunta 98 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació institucional de l’ens
Pregunta 2 (a50) Informació disponible sobre la vinculació amb l’ens matriu
Pregunta 3 (a51) Funcions o atribucions que desenvolupa l’ens
Pregunta 4 (a52) Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens
Pregunta 5 (a53) Informació sobre els responsables dels ens
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_3) CV del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del màxim responsable
de l’ens
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del màxim responsable de l’ens
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Elements fonamentals

Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del director o gerent
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del director o gerent
Pregunta 6 (a54_3) CV del director o gerent
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del director o gerent
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del director o gerent
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del director o gerent
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del director o gerent
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del director o gerent
Pregunta 41 (a39) Informació sobre alts càrrecs

Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 9 (a06) Informació sobre els organismes dependents

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Pregunta 30 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 31 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 32 (a30_1) Informació sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 35 (a33_2) Oferta pública d’ocupació 2015
Pregunta 35 (a33_6) Convocatòries específiques 2015
Pregunta 36 (a34) Resolucions a convocatòries específiques
Pregunta 38 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
Pregunta 39 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’alliberats sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Costos d’alliberament sindical
Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 47 (a46) Informació sobre serveis públics
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Elements fonamentals

Pregunta 48 (a47) Espai per a l’avaluació de serveis públics
Pregunta 49 (a48) Resultats de l’avaluació de serveis públics
Pregunta 50 (a49_1) Catàleg de serveis
Pregunta 50 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 50 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 51 (b01) Espai destinat a normativa

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 57 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 58 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 58 (c02_2) Informació pressupostària 2015
Pregunta 60 (c04) Execució del pressupost del tercer trimestre de 2015
Pregunta 62 (c06_2) Comptes anuals 2014
Pregunta 64 (c08) Principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Pregunta 65 (c10) Informes d’auditoria de comptes i fiscalització dels òrgans externs
Pregunta 67 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 69 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

Informació sobre planificació i programació
Pregunta 70 (d01) Pla d’actuació de l’ens o document anàleg de caràcter general

Informació sobre contractació pública
Pregunta 72 (e01) Espai de contractació
Pregunta 73 (e02) Informació sobre entitats i òrgans de contractació
Pregunta 74 (e03_1) Informació sobre les licitacions en tràmit
Pregunta 74 (e03_2) Informació sobre els contractes programats
Pregunta 74 (e03_3) Informació sobre contractes subscrits
Pregunta 78 (e07) Registre públic de contractes, registre oficial de licitadors i
empreses classificades
Pregunta 82 (e11) Dades estadístiques sobre percentatge i volum pressupostari de c
ontractes adjudicats
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Elements fonamentals

Pregunta 85 (e14) Informació sobre contractes menors

Informació sobre convenis de col·laboració i activitat subvencional
Pregunta 87 (f01) Convenis de col·laboració
Pregunta 89 (g01) Subvencions, ajuts públics, premis o beques

Ajuntaments (q3)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 0 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Informació sobre treball de camp (camp05) Portal de transparència al lloc web
Pregunta 127 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 127 (h05_1) Formulari general
Pregunta 127 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 127 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a
informació pública
Pregunta 127 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 127 (h05_5) Adreça general
Pregunta 127 (h05_6) Adreça electrònica Alcalde
Pregunta 127 (h05_7) Adreça electrònica regidors
Pregunta 127 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació general sobre el municipi
Pregunta 1 (j01) Informació estadística de caràcter general
Pregunta 2 (j02) Informació geogràfica de caràcter general

Informació sobre els òrgans de govern de l’ajuntament
Pregunta 4 (a59_1) Informació sobre l’Alcalde
Pregunta 17 (a72_1) Nom i cognoms
Pregunta 17 (a72_2) Grup polític
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Elements fonamentals

Pregunta 17 (a72_3) Cartera
Pregunta 17 (a72_4) Funcions
Pregunta 17 (a72_5) CV
Pregunta 17 (a72_6) Agenda política
Pregunta 17 (a72_7) Declaracions de béns patrimonials
Pregunta 17 (a72_8) Declaracions d’activitats
Pregunta 17 (a72_9) Dedicacions
Pregunta 17 (a72_10) Retribucions

Pregunta 4 (a59_2) Informació sobre el Ple
Pregunta 5 (a60) Composició del Ple
Pregunta 6 (a61) Funcions que desenvolupa el Ple
Pregunta 4 (a59_3) Informació sobre els regidors
Pregunta 17 (a72_1) Nom i cognoms
Pregunta 17 (a72_2) Grup polític
Pregunta 17 (a72_3) Cartera
Pregunta 17 (a72_4) Funcions
Pregunta 17 (a72_5) CV
Pregunta 17 (a72_6) Agenda política
Pregunta 17 (a72_7) Declaracions de béns patrimonials
Pregunta 17 (a72_8) Declaracions d’activitats
Pregunta 17 (a72_9) Dedicacions
Pregunta 17 (a72_10) Retribucions
Pregunta 4 (a59_4) Informació sobre la Junta de Govern Local
Pregunta 10 (a65) Composició de la Junta de Govern Local
Pregunta 11 (a66) Funcions o atribucions que desenvolupa la JGL
Pregunta 18 (a55) Indemnitzacions dels càrrecs electes
Pregunta 19 (a56) Dietes dels càrrecs electes
Pregunta 20 (a73) Informació sobre òrgans d’estudi, informe o consulta
Pregunta 21 (a74) Composició dels òrgans d’estudi, informe o consulta
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Elements fonamentals

Pregunta 22 (a75) Funcions o atribucions dels òrgans d’estudi, informe
o consulta
Pregunta 61 (a39) Informació sobre alts càrrecs que no són electes
Pregunta 126 (h04) Codi de conducta dels alts càrrecs

Informació sobre organismes dependents de l’ajuntament
Pregunta 24 (a06) Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 25 (a07) Enllaç que deriva als organismes dependents
Pregunta 26 (a08) Composició dels òrgans de govern dels organismes
dependents
Pregunta 27 (a09) Funcions o atribucions dels organismes dependents
Pregunta 28 (a10) Acords relatius a la creació, participació i
funcionament dels organismes dependents
Pregunta 29 (a11_1) Responsables dels organismes dependents
Pregunta 29 (a11_2) Experiència professional dels responsables dels
organismes dependents

Informació sobre organismes amb representació municipal
Pregunta 30 (a12) Informació sobre organismes amb representació municipal
Pregunta 31 (a13) Enllaç al lloc web que derivi als organismes amb
representació municipal
Pregunta 34 (a16) Funcions o atribucions que desenvolupen els
organismes amb representació municipal

Informació sobre canals de participació ciutadana
Pregunta 37 (a57) Espai destinat a participació ciutadana
Pregunta 38 (a19) Identificació dels canals de participació ciutadana
Pregunta 39 (a20) Informació sobre canals de participació ciutadana

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ajuntament
Pregunta 49 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Pregunta 50 (a28) Relació de llocs de treball
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Elements fonamentals

Pregunta 51 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 52 (a30_1) Informació sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 54 (a32) Informació sobre oferta pública d’ocupació
Pregunta 58 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
Pregunta 59 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 68 (a46) Informació sobre serveis públics
Pregunta 69 (a47) Espai per a l’avaluació de serveis públics
Pregunta 70 (a48) Resultats de l’avaluació de serveis públics
Pregunta 71 (a49_1) Catàleg de serveis
Pregunta 71 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 71 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 72 (b01) Espai destinat a normativa
Pregunta 75 (b04_2) Respostes anonimitzades a consultes plantejades sobre la
interpretació i aplicació de les normes
Pregunta 78 (b07) Catàleg de procediments administratius

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 102 (e01) Informació sobre el perfil del contractant
Pregunta 83 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 84 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 84 (c02_2) Informació pressupostària 2015
Pregunta 94 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 96 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

Informació sobre planificació
Pregunta 97 (d01) Pla de govern, pla d’actuació municipal
Pregunta 98 (d03) Text del POUM o text refós de les normes urbanístiques
Pregunta 99 (d04) Mapes o plànols del POUM
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Elements fonamentals

Pregunta 101 (d02) Mecanismes d’avaluació dels plans i programes

Informació sobre registre de grups d’interès
Pregunta 124 (h02) Registre de grups d’interès

Ens dependents dels ajuntaments (q2)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 94 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 98 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 98 (h05_1) Formulari general
Pregunta 98 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a la informació
pública
Pregunta 98 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_5) Adreça general
Pregunta 98 (h05_6) Adreça electrònica del President
Pregunta 98 (h05_7) Adreça electrònica dels membres representants de l’ens
Pregunta 98 (h05_8) Adreça electrònica dels director general
Pregunta 98 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació institucional de l’ens
Pregunta 2 (a50) Informació disponible sobre la vinculació amb l’ens matriu
Pregunta 3 (a51) Funcions o atribucions que desenvolupa l’ens
Pregunta 4 (a52) Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens
Pregunta 5 (a53) Informació sobre els responsables dels ens
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del màxim responsable de l’ens
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Elements fonamentals

Pregunta 6 (a54_3) CV del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del màxim responsable
de l’ens
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del director o gerent
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del director o gerent
Pregunta 6 (a54_3) CV del director o gerent
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del director o gerent
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del director o gerent
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del director o gerent
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del director o gerent
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del director o gerent
Pregunta 41 (a39) Informació sobre alts càrrecs

Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 9 (a06) Informació sobre els organismes dependents

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Pregunta 30 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 31 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 32 (a30_1) Informació sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 35 (a33_2) Oferta pública d’ocupació
Pregunta 38 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
Pregunta 39 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’alliberats sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Costos d’alliberament sindical
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Elements fonamentals

Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 47 (a46) Informació sobre serveis públics
Pregunta 48 (a47) Espai per a l’avaluació de serveis públics
Pregunta 50 (a49_1) Catàleg de serveis
Pregunta 50 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 50 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 51 (b01) Espai destinat a normativa

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 57 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 58 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 67 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 69 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

Informació sobre planificació i programació
Pregunta 70 (d01) Pla d’actuació de l’ens o document anàleg de caràcter general

Informació sobre contractació pública
Pregunta 72 (e01) Espai de contractació

Ens supramunicipals (Diputacions, Consells Comarcals i Àrea
Metropolitana, q3)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 0 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Informació sobre treball de camp (camp05) Portal de transparència al lloc web
Pregunta 127 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
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Elements fonamentals

Pregunta 127 (h05_1) Formulari general
Pregunta 127 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 127 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a
informació pública
Pregunta 127 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 127 (h05_5) Adreça general
Pregunta 127 (h05_6) Adreça electrònica President
Pregunta 127 (h05_7) Adreça electrònica consellers o diputats
Pregunta 127 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació general sobre la província, comarca o àrea metropolitana
Pregunta 1 (j01) Informació estadística de caràcter general
Pregunta 2 (j02) Informació geogràfica de caràcter general

Informació sobre els òrgans de govern de l’ens
Pregunta 4 (a59_1) Informació sobre el President
Pregunta 17 (a72_1) Nom i cognoms
Pregunta 17 (a72_2) Grup polític
Pregunta 17 (a72_3) Cartera
Pregunta 17 (a72_4) Funcions
Pregunta 17 (a72_5) CV
Pregunta 17 (a72_6) Agenda política
Pregunta 17 (a72_7) Declaracions de béns patrimonials
Pregunta 17 (a72_8) Declaracions d’activitats
Pregunta 17 (a72_9) Dedicacions
Pregunta 17 (a72_10) Retribucions
Pregunta 4 (a59_2) Informació sobre el Ple o Consell Metropolità
Pregunta 5 (a60) Composició del Ple o Consell Metropolità
Pregunta 6 (a61) Funcions que desenvolupa el Ple o Consell
Metropolità
Pregunta 4 (a59_3) Informació sobre els regidors, consellers o diputats
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Elements fonamentals

Pregunta 17 (a72_1) Nom i cognoms
Pregunta 17 (a72_2) Grup polític
Pregunta 17 (a72_3) Cartera
Pregunta 17 (a72_4) Funcions
Pregunta 17 (a72_5) CV
Pregunta 17 (a72_6) Agenda política
Pregunta 17 (a72_7) Declaracions de béns patrimonials
Pregunta 17 (a72_8) Declaracions d’activitats
Pregunta 17 (a72_9) Dedicacions
Pregunta 17 (a72_10) Retribucions
Pregunta 4 (a59_4) Informació sobre la Junta de Govern Local o Comissió de Govern
Pregunta 10 (a65) Composició de la Junta de Govern Local o Comissió
de Govern
Pregunta 11 (a66) Funcions o atribucions que desenvolupa la Junta de
Govern Local o Comissió de Govern
Pregunta 18 (a55) Indemnitzacions dels càrrecs electes
Pregunta 19 (a56) Dietes dels càrrecs electes
Pregunta 20 (a73) Informació sobre òrgans d’estudi, informe o consulta
Pregunta 21 (a74) Composició dels òrgans d’estudi, informe o consulta
Pregunta 22 (a75) Funcions o atribucions dels òrgans d’estudi, informe
o consulta
Pregunta 61 (a39) Informació sobre alts càrrecs que no són electes
Pregunta 126 (h04) Codi de conducta dels alts càrrecs

Informació sobre organismes dependents de l’ens
Pregunta 24 (a06) Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 25 (a07) Enllaç que deriva als organismes dependents
Pregunta 26 (a08) Composició dels òrgans de govern dels organismes
dependents
Pregunta 27 (a09) Funcions o atribucions dels organismes dependents
Pregunta 28 (a10) Acords relatius a la creació, participació i
funcionament dels organismes dependents
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Elements fonamentals

Pregunta 29 (a11_1) Responsables dels organismes dependents
Pregunta 29 (a11_2) Experiència professional dels responsables dels
organismes dependents

Informació sobre organismes amb representació de l’ens
Pregunta 30 (a12) Informació sobre organismes amb representació de l’ens
Pregunta 31 (a13) Enllaç al lloc web que derivi als organismes amb
representació de l’ens
Pregunta 34 (a16) Funcions o atribucions que desenvolupen els
organismes amb representació de l’ens

Informació sobre canals de participació ciutadana
Pregunta 37 (a57) Espai destinat a participació ciutadana
Pregunta 38 (a19) Identificació dels canals de participació ciutadana
Pregunta 39 (a20) Informació sobre canals de participació ciutadana

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 49 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Pregunta 50 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 51 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 52 (a30_1) Informació sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 54 (a32) Informació sobre oferta pública d’ocupació
Pregunta 58 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
Pregunta 59 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 68 (a46) Informació sobre serveis públics
Pregunta 69 (a47) Espai per a l’avaluació de serveis públics
Pregunta 70 (a48) Resultats de l’avaluació de serveis públics
Pregunta 71 (a49_1) Catàleg de serveis
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Elements fonamentals

Pregunta 71 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 71 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 72 (b01) Espai destinat a normativa
Pregunta 75 (b04_2) Respostes anonimitzades a consultes plantejades sobre la
interpretació i aplicació de les normes
Pregunta 78 (b07) Catàleg de procediments administratius

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 102 (e01) Informació sobre el perfil del contractant
Pregunta 83 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 84 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 84 (c02_2) Informació pressupostària 2015
Pregunta 94 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 96 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

Informació sobre planificació
Pregunta 97 (d01) Pla de govern, pla d’actuació municipal
Pregunta 101 (d02) Mecanismes d’avaluació dels plans i programes

Informació sobre registre de grups d’interès
Pregunta 124 (h02) Registre de grups d’interès

Ens dependents dels ens supramunicipals (q2)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 94 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 98 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 98 (h05_1) Formulari general
Pregunta 98 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
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Elements fonamentals

Pregunta 98 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a la informació
pública
Pregunta 98 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_5) Adreça general
Pregunta 98 (h05_6) Adreça electrònica del President
Pregunta 98 (h05_7) Adreça electrònica dels membres representants de l’ens
Pregunta 98 (h05_8) Adreça electrònica dels director general
Pregunta 98 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació institucional de l’ens
Pregunta 2 (a50) Informació disponible sobre la vinculació amb l’ens matriu
Pregunta 3 (a51) Funcions o atribucions que desenvolupa l’ens
Pregunta 4 (a52) Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens
Pregunta 5 (a53) Informació sobre els responsables dels ens
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_3) CV del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del màxim responsable
de l’ens
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del director o gerent
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del director o gerent
Pregunta 6 (a54_3) CV del director o gerent
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del director o gerent
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del director o gerent
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del director o gerent
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del director o gerent
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del director o gerent
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Elements fonamentals

Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 9 (a06) Informació sobre els organismes dependents

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Pregunta 30 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 31 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 32 (a30_1) Informació sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 35 (a32) Oferta pública d’ocupació
Pregunta 38 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
Pregunta 39 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’alliberats sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Costos d’alliberament sindical
Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 47 (a46) Informació sobre serveis públics
Pregunta 48 (a47) Espai per a l’avaluació de serveis públics
Pregunta 50 (a49_1) Catàleg de serveis
Pregunta 50 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 50 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 51 (b01) Espai destinat a normativa

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 57 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 58 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 67 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 69 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni
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Elements fonamentals

Informació sobre planificació i programació
Pregunta 70 (d01) Pla d’actuació de l’ens o document anàleg de caràcter general

Informació sobre contractació pública
Pregunta 72 (e01) Espai de contractació

Ens de cooperació (Consorcis i Mancomunitats, q2)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 94 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 98 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 98 (h05_1) Formulari general
Pregunta 98 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a la informació
pública
Pregunta 98 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_5) Adreça general
Pregunta 98 (h05_6) Adreça electrònica del President
Pregunta 98 (h05_7) Adreça electrònica dels membres representants de l’ens
Pregunta 98 (h05_8) Adreça electrònica dels directors generals
Pregunta 98 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació institucional de l’ens
Pregunta 2 (a50) Informació disponible sobre la vinculació amb l’ens matriu
Pregunta 3 (a51) Funcions o atribucions que desenvolupa l’ens
Pregunta 4 (a52) Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens
Pregunta 5 (a53) Informació sobre els responsables dels ens
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del màxim responsable de l’ens
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Elements fonamentals

Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_3) CV del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del màxim responsable
de l’ens
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del director o gerent
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del director o gerent
Pregunta 6 (a54_3) CV del director o gerent
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del director o gerent
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del director o gerent
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del director o gerent
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del director o gerent
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del director o gerent
Pregunta 41 (a39) Informació sobre alts càrrecs

Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 9 (a06) Informació sobre els organismes dependents

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Pregunta 30 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 31 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 32 (a30_1) Informació sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 35 (a33_2) Oferta pública d’ocupació
Pregunta 38 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
Pregunta 39 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’alliberats sindicals
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Elements fonamentals

Pregunta 39 (a37_2) Costos d’alliberament sindical
Pregunta 39 (a37_3) Nombre d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 47 (a46) Informació sobre serveis públics
Pregunta 48 (a47) Espai per a l’avaluació de serveis públics
Pregunta 50 (a49_1) Catàleg de serveis
Pregunta 50 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 50 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 51 (b01) Espai destinat a normativa

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 57 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 58 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 67 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 69 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

Informació sobre planificació i programació
Pregunta 70 (d01) Pla d’actuació de l’ens o document anàleg de caràcter general

Informació sobre contractació pública
Pregunta 72 (e01) Espai de contractació

Entitats Estatutàries (q2)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 94 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 98 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
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Elements fonamentals

Pregunta 98 (h05_1) Formulari general
Pregunta 98 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a la informació
pública
Pregunta 98 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_5) Adreça general
Pregunta 98 (h05_6) Adreça electrònica del President
Pregunta 98 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació institucional de l’ens
Pregunta 3 (a51) Funcions o atribucions que desenvolupa l’ens
Pregunta 4 (a52) Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens
Pregunta 5 (a53) Informació sobre els responsables dels ens
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_3) CV del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_4) Agenda política del màxim responsable de l’ens
Pregunta 6 (a54_5) Declaracions de béns patrimonials del màxim responsable
de l’ens
Pregunta 6 (a54_6) Declaracions d’activitats del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_7) Dedicacions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 7 (a54_8) Retribucions del màxim responsable de l’ens
Pregunta 41 (a39) Informació sobre alts càrrecs

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Pregunta 30 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 31 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 32 (a30_1) Informació sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 35 (a33_2) Oferta pública d’ocupació 2015
Pregunta 38 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
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Elements fonamentals

Pregunta 39 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 51 (b01) Espai destinat a normativa

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 57 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 58 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 59 (c03_2) Previsió inicial de despesa
Pregunta 59 (c03_4) Capítols despesa
Pregunta 67 (c12) Inventari general de patrimoni

Informació sobre contractació pública
Pregunta 72 (e01) Espai de contractació

Universitats públiques de Catalunya (q2)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 94 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 98 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 98 (h05_1) Formulari general
Pregunta 98 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a la informació
pública
Pregunta 98 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 98 (h05_5) Adreça general
Pregunta 98 (h05_7) Adreça electrònica dels membres representants de l’ens
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Elements fonamentals

Informació institucional de l’ens
Pregunta 5 (a53) Informació sobre els responsables dels ens
Pregunta 41 (a39) Informació sobre alts càrrecs

Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 9 (a06) Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 10 (a07) Enllaç al lloc web que derivi als organismes dependents
Pregunta 11 (a08) Composició dels òrgans de govern dels organismes
dependents
Pregunta 12 (a09) Funcions o atribucions dels organismes dependents
Pregunta 13 (a10) Acords relatius a la creació, participació i funcionaments dels
organismes dependents
Pregunta 14 (a11_1) Responsables dels organismes dependents
Pregunta 14 (a11_2) Experiència professional dels responsables dels
organismes dependents

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Pregunta 30 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 31 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 32 (a30_1) Informació sobre retribucions dels empleats públics
Pregunta 35 (a33_2) Oferta pública d’ocupació 2015
Pregunta 35 (a33_6) Convocatòries específiques 2015
Pregunta 36 (a34) Resolucions a convocatòries específiques
Pregunta 38 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional, laboral i sindical
Pregunta 39 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de l’alliberament i nombre
d’hores sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’alliberats sindicals
Pregunta 39 (a37_1) Costos d’alliberament sindical
Pregunta 39 (a37_1) Nombre d’hores sindicals
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Elements fonamentals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 47 (a46) Informació sobre serveis públics
Pregunta 48 (a47) Espai per a l’avaluació de serveis públics
Pregunta 49 (a48) Resultats de l’avaluació de serveis públics
Pregunta 50 (a49_1) Catàleg de serveis
Pregunta 50 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 50 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 51 (b01) Espai destinat a normativa
Pregunta 52 (b07) Catàleg de procediments administratius

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 57 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 58 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 59 (c03_1) Previsió inicial d’ingrés
Pregunta 59 (c03_2) Previsió inicial de despesa
Pregunta 58 (c02_2) Informació pressupostària 2015
Pregunta 61 (c05_1) Previsió inicial ingrés
Pregunta 61 (c05_2) Previsió inicial despesa
Pregunta 61 (c05_3) Previsió definitiva ingrés
Pregunta 61 (c05_4) Previsió definitiva despesa
Pregunta 61 (c05_5) Drets reconeguts
Pregunta 61 (c05_6) Obligacions reconegudes
Pregunta 61 (c05_7) Recaptació líquida
Pregunta 61 (c05_8) Pagaments realitzats
Pregunta 60 (c04) Execució del pressupost del tercer trimestre de 2015
Pregunta 67 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 69 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

Informació sobre contractació pública
Pregunta 72 (e01) Espai de contractació
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Elements fonamentals

Pregunta 78 (e02) Informació sobre entitats i òrgans de contractació
Pregunta 79 (e03_1) Informació sobre les licitacions en tràmit
Pregunta 79 (e03_2) Informació sobre els contractes programats
Pregunta 79 (e03_3) Informació sobre contractes subscrits

Informació sobre convenis de col·laboració i activitat subvencional
Pregunta 87 (f01) Convenis de col·laboració
Pregunta 89 (g01) Subvencions, ajuts públics, premis o beques

Partits polítics (q4)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 88 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 92 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 92 (h05_1) Formulari general
Pregunta 92 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 92 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a informació
pública
Pregunta 92 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 92 (h05_5) Adreça general
Pregunta 92 (h05_6) Adreça electrònica del màxim responsable
Pregunta 92 (h05_7) Adreça electrònica dels membres representants de l’ens
Pregunta 92 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació institucional de l’ens
Pregunta 4 (a52) Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens
Pregunta 5 (a53) Responsables dels òrgans
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions
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Elements fonamentals

Pregunta 6 (a54_3) CV
Pregunta 6 (a54_8) Retribucions

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Preguntes 30 i 31 (a28 i a 29) Relació de llocs de treball i/o plantilla de personal
Pregunta 32 (a30) Retribucions, indemnitzacions i/o dietes dels empleats públics

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 53 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 54 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 54 (c02_2) Informació pressupostària 2015
Pregunta 61 (c12) Inventari general de patrimoni

Organitzacions Sindicals i empresarials (q4)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 88 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 92 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 92 (h05_1) Formulari general
Pregunta 92 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 92 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a informació
pública
Pregunta 92 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
Pregunta 92 (h05_5) Adreça general
Pregunta 92 (h05_6) Adreça electrònica del màxim responsable
Pregunta 92 (h05_7) Adreça electrònica dels membres representants de l’ens
Pregunta 92 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments
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Elements fonamentals

Informació institucional de l’ens
Pregunta 4 (a52) Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens
Pregunta 5 (a53) Responsables dels òrgans
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions
Pregunta 6 (a54_3) CV
Pregunta 6 (a54_8) Retribucions

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Preguntes 30 i 31 (a28 i a 29) Relació de llocs de treball i/o plantilla de personal
Pregunta 32 (a30) Retribucions, indemnitzacions i/o dietes dels empleats públics

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 53 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 54 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 54 (c02_2) Informació pressupostària 2015
Pregunta 61 (c12) Inventari general de patrimoni

Fundacions (q4)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 00 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència amb informació
Pregunta 88 (h01) Apartat específic de transparència al lloc web de l’ens
Pregunta 92 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà
Pregunta 92 (h05_1) Formulari general
Pregunta 92 (h05_2) Espai de propostes i suggeriments
Pregunta 92 (h05_3) Espai per realitzar sol·licituds vinculades a informació
pública
Pregunta 92 (h05_4) Espai de consulta de propostes i suggeriments
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Elements fonamentals

Pregunta 92 (h05_5) Adreça general
Pregunta 92 (h05_6) Adreça electrònica del màxim responsable
Pregunta 92 (h05_7) Adreça electrònica dels membres representants de l’ens
Pregunta 92 (h05_9) Adreça electrònica dels departaments

Informació institucional de l’ens
Pregunta 2 (a50) Informació sobre la vinculació amb l’ens matriu
Pregunta 3 (a51) Funcions o atribucions que desenvolupa l’ens
Pregunta 4 (a52) Acords relatius a la creació, participació i funcionament de l’ens
Pregunta 5 (a53) Responsables dels òrgans
Pregunta 6 (a54_1) Noms i cognoms
Pregunta 6 (a54_2) Funcions i atribucions
Pregunta 6 (a54_3) CV
Pregunta 6 (a54_8) Retribucions

Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 10 (a06) Informació sobre organismes dependents

Informació sobre l’estructura administrativa de l’ens
Pregunta 29 (a27) Organigrama o directori de l’ens
Preguntes 30 i 31 (a28 i a 29) Relació de llocs de treball i/o plantilla de personal
Pregunta 32 (a30) Retribucions dels empleats públics

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 53 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 54 (c02_1) Informació pressupostària 2016
Pregunta 54 (c02_2) Informació pressupostària 2015
Pregunta 61 (c12) Inventari general de patrimoni
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Elements fonamentals

Contractació pública
Pregunta 72 (e01) Espai de contractació

Elements comuns entre Generalitat i Ajuntaments (q2 i q4)
Portals de transparència i relació entre l’administració i el ciutadà
Pregunta 0 (id05) Pregunta 0 (id05) Es disposa de lloc web, portal de transparència
amb informació
Pregunta 103 (h05) Pregunta 127 (h05) Mecanismes de contacte amb el ciutadà

Informació sobre l’organització institucional
Pregunta 1 (a01) Pregunta 17 (a59_1) Informació relativa a President o Alcalde
Pregunta 39 (a39) Pregunta 61 (a39) Informació sobre alts càrrecs que no són electes
Pregunta 102 (h04) Pregunta 126 (h04) Codi de conducta dels alts càrrecs de
l’organització

Informació sobre els organismes dependents
Pregunta 6 (a06) Pregunta 24 (a06) Informació sobre organismes dependents
Pregunta 7 (a07) Pregunta 25 (a07) Enllaç al lloc web que derivi als organismes
dependents
Pregunta 8 (a08) Pregunta 26 (a08) Composició dels òrgans de govern dels organismes
dependents
Pregunta 9 (a09) Pregunta 27 (a09) Funcions o atribucions dels organismes
dependents
Pregunta 10 (a10) Pregunta 28 (a10) Acords relatius a la creació, participació i
funcionaments dels organismes dependents
Pregunta 11 (a11_1) Pregunta 29 (a11_1) Responsables dels organismes dependents
Pregunta 11 (a11_2) Pregunta 29 (a11_2) Experiència professional dels responsables
dels organismes dependents
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Elements fonamentals

Informació sobre canals de participació ciutadana
Pregunta 19 (a19) Pregunta 38 (a19) Identificació de canals de participació
Pregunta 20 (a20) Pregunta 39 (a20) Informació sobre canals de participació ciutadana

Informació sobre l’estructura administrativa
Pregunta 27 (a27) Pregunta 49 (a27) Organigrama de la conselleria o ajuntament
Pregunta 28 (a28) Pregunta 51 (a28) Relació de llocs de treball
Pregunta 29 (a29) Pregunta 51 (a29) Plantilla de personal
Pregunta 30 (a30_1) Pregunta 52 (a30_1) Informació general sobre retribucions dels
empleats públics
Pregunta 36 (a36) Pregunta 58 (a36) Convenis, acords i pactes de naturalesa funcional,
laboral i sindical
Pregunta 37 (a37) Pregunta 59 (a37) Nombre d’alliberats sindicals, costos de
l’alliberament i nombre d’hores sindicals

Informació sobre prestació de serveis públics i normativa
Pregunta 46 (a46) Pregunta 68 (a46) Informació sobre serveis públics
Pregunta 47 (a47) Pregunta 69 (a47) Espai específic per a l’avaluació de serveis
públics
Pregunta 49 (a49_1) Pregunta 71 (a49_1) Catàleg de serveis
Pregunta 49 (a49_2) Pregunta 71 (a49_2) Cartes de serveis
Pregunta 49 (a49_3) Pregunta 71 (a49_3) Indicadors de qualitat dels serveis públics
Pregunta 50 (b01) Pregunta 72 (b01) Espai destinat a normativa
Pregunta 54 (b07) Pregunta 78 (b07) Catàleg de procediments administratius

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial de l’ens
Pregunta 61 (c01) Pregunta 83 (c01) Espai amb informació pressupostària
Pregunta 63 (c03) Pregunta 85 (c03) Informació consultable sobre l’exercici corrent
(2016)
Pregunta 72 (c12) Pregunta 94 (c12) Inventari general de patrimoni
Pregunta 74 (c14) Pregunta 96 (c14) Informació econòmica relativa a la gestió del
patrimoni
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Informació sobre planificació i programació
Pregunta 75 (d01) Pregunta 97 (d01) Pla de govern, pla d’actuació o document anàleg
Pregunta 76 (d02) Pregunta 101 (d02) Mecanismes d’avaluació dels plans i programes

Informació sobre registre de grups d’interès
Pregunta 100 (h02) Pregunta 124 (h02) Registre de grups d’interès
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