Llei
TRCAT
1.1 La ciutat

1.2 Els
regidors

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR

Dinàmic

Anual

Generalitat. Pàgina de Municipis de
Catalunya
Transparència
Promoció econòmica. Observatori

Dinàmic

Informació de base

Història de Sabadell: Història, població, bandera i nomenclàtor

Anual

Cultura

El Ple municipal. Grups polítics municipals: Relació dels regidors
i regidores que integren el Ple de l'Ajuntament de Sabadell, amb
especificació dels Grups polítics municipals als quals pertanyen.
Regidors i regidores de l’Ajuntament. Càrrecs electes: Relació i
dades biogràfiques, perfil i trajectòria professionals, dades de
contacte , dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Sabadell.
Codi ètic de l'Ajuntament. Estableix els principis ètics i les regles
de conducta que han d'observar els càrrecs electes i directius
municipals
Retribucions dels Regidors i assignació als Grups Municipals.
Les retribucions, indemnitzacions i dietes dels regidors , i
l’alcalde/ssa. Assignació als grups municipals
Declaració de Bens Patrimonials i Activitats dels Regidors:
Publicació de les dades de les Declaracions d'activitats,
patrimonials i d'interessos dels regidors municipals.
Resolucions sobre incompatibilitats d’ Alts Càrrecs: (amb la
forma i les condicions que es determini per reglament).
Espai de premsa dels grups municipals

Dinàmic

Secretaria general
Transparència

Dinàmic

Secretaria general
Transparència

Dinàmic

Transparència

Dinàmic

Recursos Humans
Transparència

Anual.
Dinàmic

Secretaria General
Transparència

Dinàmic
Dinàmic

Secretaria General
Transparència
Comunicació

Informació dels acords de Ple municipal i Mocions dels
diferents grups municipals
Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició

Dinàmic

Comunicació

Dinàmic

Comunicació

9.1a
9.1b

Cartipàs: Organització política. L'organització política i
delegacions de competències als Regidors i Regidores.

Dinàmic

Secretaria general
Transparència

9.1a
9.1c

Els òrgans de govern municipal: Es dóna informació sobre la
composició dels òrgans de govern: Alcalde/essa, ple, junta de
govern i/o comissions informatives. I les seves competències o
funcions, i el calendari de sessions.

Dinàmic

Secretaria general
Transparència

8.1j
8.1k

LTRCAT

8.1.j

LTRCAT

8.k
12.5

AJUNT
SBD
LTRCAT

9.1b
9.1f

LTRCAT

9.1b
9.1f

LTRCAT

55.3

LTRCAT

11.1b

LTRCAT

11.1d
56.1
56.2
9.1m

LTRCAT

1.3 El govern
i
l'organització

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ

LTRCAT

AJUNT
SBD
AJUNT
SBD
AJUNT
SBD
LTRCAT

LTRCAT

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
1.‐ INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
Dades Generals de Sabadell: Dades de Població, Territori,
Govern, etc. publicades al Portal MUNICAT de la Generalitat de
Catalunya
Dades estadístiques de Sabadell: Les dades actualitzades de
l'Observatori Estadístic de Sabadell
Informació geogràfica. Informació amb la cartografia de Sabadell

LTRCAT
LTRCAT

1.4 La
plantilla i els
llocs de
treball

Llei
TRCAT
9.1a
9.1c
9.1a

LTRCAT

9.1c
9.1k

LTRCAT

9.1a

LTRCAT

9.1b

LTRCAT

47.2

LTRCAT

47.2

LTRCAT
LTRCAT

9.1b
9.1b

LTRCAT

11.1b

LTRCAT

AJUNT
SBD
AJUNT
SBD
AJUNT
SBD

9.1d

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
Competències i funcions dels òrgans de govern

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ
Dinàmic

L'Ajuntament i els Organismes i Ens vinculats. Organigrama:
Descripció de l’organització de l’Ajuntament i dels organismes i
ens públics vinculats o dependents, i també de les societats, les
fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part
l’Administració, amb la inclusió d'un Organigrama actualitzat.
Estatuts dels organismes i societats municipals: Objectius i
funcions dels organismes autònoms i empreses municipals.
Representants designats als seus òrgans de direcció. Els acords
relatius a la creació la participació i el funcionament dels ens
públics.
Organismes amb representació municipal. Les Entitats i
Consorcis dels que forma part l’Ajuntament
El Govern de l’Ajuntament: Organigrama de govern. Informació
de l'organització municipal amb els regidors responsables de
cada àmbit, de forma estructurada.
Agenda de l’alcalde/essa. Les reunions i actes públics on estarà
present l’Alcalde/essa
Agenda de govern. Les reunions i actes públics on estaran
presents els membres del govern de la ciutat
Organigrama de l'organització Administrativa de l'Ajuntament.
Organització Administrativa de l'Ajuntament. Conté
l'estructura organitzativa interna de l'Ajuntament, amb les Àrees,
Serveis i Programes, amb la identificació del responsable polític i
del responsable tècnic de cada àmbit.

Dinàmic

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR
Secretaria general
Transparència
Secretaria general
Transparència
Imatge Corporativa: (organigrama)

Anual

Transparència

Dinàmic

Secretaria General

Dinàmic

Dinàmic

Transparència
Secretaria
Imatge Corporativa: (organigrama)
Gabinet d’alcaldia

Dinàmic

Gabinet d’alcaldia

Dinàmic
Dinàmic

Transparència
Transparència

Dinàmic

Transparència

Dinàmic

RRHH

Dinàmic

Sindicatura

Delegat de Protecció de Dades: informació i contacte

Dinàmic

Transparència i Organització

Responsable de comunicació i premsa: informació i contacte

Dinàmic

Comunicació

Alts càrrecs directius i personal eventual:
Perfil i dades biogràfiques.
Característiques i funcions
Retribucions.
Relació de Llocs de Treball i Plantilla Municipal: Relació de
llocs de treball de l’Ajuntament RLT , i la plantilla de funcionaris,
de laborals, i de personal eventual.
Síndica de Greuges de Sabadell: informació i contacte

LTRCAT

1.5 Els
serveis
municipals

Llei
TRCAT
9.1d

LTRCAT

9.1e
9.1g

LTRCAT

9.1h

LTRCAT

9.1i

LTRCAT

9.2

LTRCAT

9.1j

LTRCAT
AJUNT
SBD

9.1j

AJUNT
SBD
AJUNT
SBD
LTRCAT

9.1j
59.1

LTRCAT

9.1j
12.1

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
Relació de contractes temporals i d'interinatge: Relació de
llocs de treball de l’Ajuntament, corresponent als contractes
temporals i d’ interinatge.
Selecció i Promoció del personal: Les convocatòries i els
resultats dels processos selectius de provisió i promoció del
personal.
Llocs de treball exercits per personal d’empreses: Relació dels
llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de
contractes, amb caràcter permanent, en una dependència o un
establiment públic (amb règim de dedicació, retributiu i tasques
que realitzen).
Convenis i acords sindicals: Acord/Conveni condicions de treball
dels/de les empleats/des públics/ques de l’Ajuntament.
Alliberats sindicals: Nombre d’ alliberats sindicals a l’Ajuntament
i els ens dependents, amb la indicació dels sindicats
corresponents, els costos que els alliberaments generen a
l’Administració i el nombre d’hores sindicals utilitzades.
Catàleg de serveis municipals: Organització administrativa
interna de l’Ajuntament i els Ens municipals, amb detall dels
serveis que es presten a cada unitat d’organització.
Memòries dels serveis municipals
Catàleg d'informació municipal transparent: El Catàleg amb les
informacions que l’Ajuntament es compromet a fer públiques,
amb el Servei Responsable i la periodicitat en l’actualització.
Inclou les de caràcter obligatori de la Llei de Transparència i
altres de caràcter voluntari
Procediment de Sol∙licitud d'Accés a la Informació Pública
Estadístiques de sol∙licituds d’accés a la informació pública.
Resum anual amb el contingut de les sol∙licituds rebudes dels
ciutadans
Cartes de Serveis de l’Ajuntament: Cartes dels Serveis Bàsics de
l’Ajuntament, especificant l’organització, gestió, responsables,
estàndards de qualitat, drets dels usuaris, etc.
Qualitat dels serveis municipals: Enquestes i altres avaluacions
amb participació dels ciutadans, sobre la prestació dels serveis
municipals.

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ
Trimestral

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR
RRHH

Dinàmic

RRHH

Dinàmic

Serveis municipals

Dinàmic

RRHH

Anual

RRHH

Dinàmic

Transparència

Anual
Dinàmic

Gabinet de l'Alcaldia
Transparència

Anual

Transparència

Bimestral
Anual

Transparència

Dinàmic

Serveis municipals

Dinàmic

Serveis municipals

LTRCAT

1.6 La
participació
ciutadana

Llei
TRCAT
10.1e

AJUNT
SBD
LTRCAT

9.1l

LTRCAT

9.1l

AJUNT
SBD
AJUNT
SBD

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
Catàleg de Procediments administratius: Catàleg actualitzat de
tots els procediments administratius, amb els tràmits que pot
realitzar la ciutadania a l'Ajuntament. Cal indicar els que estan
disponibles en format electrònic, el sentit del silenci
administratiu i els recursos que es poden interposar en relació a
les resolucions que hi posen fi.
Agenda d'activitats. Les activitats culturals i esportives de la
ciutat
Òrgans de Participació Municipal: Informació sobre tots els
canals de participació ciutadana, Consells de Ciutat i Districte,
Sectorials, i altres.
Procediments participatius en curs: Procediments participatius
oberts en cada moment, i registre i dades dels ja realitzats
anteriorment.
Fòrums de discussió i xarxes socials municipals
Cens d'Entitats de Sabadell

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ
Dinàmic

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR
Sabadell Atenció Ciutadana

Dinàmic

Comunicació

Dinàmic

Participació

Dinàmic

Participació

Dinàmic

Comunicació

Dinàmic

Participació

Llei
TRCAT
2.1 Normes i
reglaments

LTRCAT
LTRCAT

LTRCAT

LTRCAT

LTRCAT

2.2 Actes
jurídics i
administratius

10.1a
10.1b
10.1c
10.2
64.2
10.1a
10.1b
10.1c
10.2
64.2
10.1a

LTRCAT

10.1a
10.1b
10.1a

LTRCAT

10.1f

LTRCAT

10.1g

LTRCAT

10.1h

LTRCAT

10.1i

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
2.‐ NORMATIVA, ACORDS I ACTES JURÍDICS
Normes i Reglaments vigents. Les normes, ordenances i
reglaments aprovats per l’Ajuntament, amb els seus textos
definitius, i altres informacions que les desenvolupen.

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR

Dinàmic

Serveis municipals
Transparència

Creació o Modificació de Normes i Reglaments. Les normes,
ordenances i reglaments en tràmit per a la seva aprovació inicial,
amb la documentació de l’expedient, memòries i documents i els
processos de participació ciutadana en la seva elaboració.

Dinàmic

Serveis municipals
Transparència

Ordenances Fiscals: Les normes que aprova l'Ajuntament per
regular els tributs municipals (impostos, taxes i contribucions
especials) i els preus públics.
Pagament de tributs municipals. Informació i Calendari del
pagament de tributs periòdics i beneficis fiscals per als ciutadans
Plecs de Clàusules generals: Aplicables als contractes de
consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres
contractes administratius (gestió de serveis públics i contractes
administratius especials) i als privats.
Actes administratius sobre domini públic, o serveis públics:
Actes administratius, declaracions responsables, comunicacions
prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la
gestió dels serveis públics.
Actes jurídics de revisió en via administrativa: Actes que hagin
estat objecte d’un procediment de revisió d'ofici en via
administrativa, i Actes de declaració de lesivitat.
Resolucions administratives i judicials rellevants: Les
resolucions que puguin tenir rellevància pública, i les que afectin
a les persones obligades al compliment de la llei de
transparència.
Dictàmens de la comissió jurídica assessora i altres òrgans
consultius: Òrgan que vetlla per la legalitat de l’actuació de
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.
Mitjançant l’exercici de la funció consultiva, contribueix a
garantir millor la legalitat i la protecció dels drets dels ciutadans.

Anual

Serveis Econòmics
Transparència

Anual

ATSA

Dinàmic

Secretaria
Transparència

Anual

Urbanisme
Espai Públic

Dinàmic

Serveis municipals

Dinàmic

Defensa Jurídica

Dinàmic

Secretaria
Transparència

2.3 Sessions
òrgans de
govern

LTRCAT

AJUNT
SBD
LTRCAT

Llei
TRCAT
8c
8m
8c
8m
8c

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
Ple municipal: Convocatòria, acords i actes.

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ
Dinàmic

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR
Secretaria
Transparència

Acords de la Junta de Portaveus. Les actes i els acords de la
Junta de Portaveus

Dinàmic

Gabinet d’alcaldia

Junta de Govern Local: Convocatòria, acords i actes.

Dinàmic

Secretaria General

Dinàmic

Transparència

Dinàmic

Serveis Municipals
Participació

8m
AJUNT
SBD
AJUNT
SBD

Actes de la Comissió Informativa Especial de Transparència.
Actes de les Sessions de la Comissió
Actes dels Consells de Participació. Actes de les sessions dels
Consells de Districte, i altres ens de participació

Llei
TRCAT

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
3.‐ ECONOMIA I FINANCES

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR

LTRCAT

11.1a

Anual

Serveis Econòmics

LTRCAT

11.1a

Trimestral

Intervenció General

LTRCAT

11.1a

Dinàmic

Serveis Econòmics

LTRCAT

11.1a

Anual

Intervenció General

LTRCAT

11.1a

Trimestral

Intervenció General

LTRCAT

11.1a

Pressupost municipal. El pressupost, amb la descripció de les
partides pressupostàries anuals, i els programes d’actuació
municipal. Inclou el pressupost de l’Ajuntament, i el dels
Organismes i Empreses municipals.
Estat d’execució del pressupost: Grau d’execució del pressupost,
amb actualització trimestral.
Modificacions del pressupost. Les modificacions
pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de
Govern, alcalde/essa o regidor/a delegat/da.
Liquidació del pressupost: Liquidació del pressupost de l’exercici
finalitzat.
Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: Informes
d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Terminis de pagament a proveïdors: Informes mensuals i
trimestrals sobre compliment de terminis de pagament previstos
a la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat en
operacions comercials.
La Memòria econòmica i el Compte General
A la fi de
l’exercici pressupostari l’Ajuntament ha de formar el Compte
General, en el qual es posa de manifest la gestió realitzada en els
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
Endeutament municipal

Trimestral

Intervenció General

Mensual

Tresoreria

Anual

Intervenció General

LTRCAT
3.1 El
pressupost

3.2
Economia i
finances

LTRCAT

11.1c

AJUNT
SBD
LTRCAT

11.1c

LTRCAT

11.1c

LTRCAT

11.1c

El cost efectiu dels serveis
Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (en base a la
normativa de l'Ordre MHAP/2075/2014
Auditories de comptes: Enllaç a la pàgina de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, on consten les auditories de comptes
realitzats a l’Ajuntament i Ens Municipals, i els informes de la
pròpia Sindicatura sobre els mateixos.
Auditories de les empreses municipals. Els informes de les
Auditories realitzades a les empreses municipals

Intervenció General
Anual

Intervenció General

Anual
Intervenció General

Anual

Empreses municipals

LTRCAT

Llei
TRCAT
11.1c

LTRCAT

11.1e

AJUNT
SBD
LTRCAT

11.1f

AJUNT
SBD
3.3
Patrimoni
municipal i
inventaris

LTRCAT

11.2a

LTRCAT

11.2b

LTRCAT

11.2a

AJUNT
SBD
LTRCAT

11.2a
11.2a

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
Auditories d’empreses que presten serveis públics. Les
auditories de comptes que periòdicament fiscalitzen l’activitat
econòmica de l’ens, amb l’objectiu de comprovar que els
recursos públics dels quals disposa es destinen a les finalitats
establertes
Retribucions de la plantilla municipal: Informació sobre les
retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels empleats
públics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.
Indicadors econòmics urbanístics
Cost de les campanyes de publicitat institucional El cost de les
campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents
conceptes de la campanya i import contractat a cada mitjà de
comunicació.
Despeses de viatge de l'alcalde i els regidors. Es publiquen de
forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de
l'Alcalde/ess, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.
Inventari general del patrimoni: La informació sobre les dades
més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa als
béns immobles de domini públic i patrimonials.
Gestió del Patrimoni: La informació econòmica relativa a la
gestió del patrimoni.
Inventari de béns mobles de valor històric i artístic: La
informació sobre les dades més rellevants dels béns mobles amb
un valor especial
Immobles i dependències municipals
Inventari de vehicles: Inventari de vehicles municipals, incloent
els vehicles oficials.

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ
Anual

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR
Serveis Municipals

Anual

RRHH

Dinàmic
Anual

Urbanisme; Transparència

Anual

Comunicació

Anual

Gabinet d’alcaldia

Anual

Urbanisme

Anual

Urbanisme. Patrimoni

Anual

Cultura; Urbanisme. Patrimoni

Anual

Urbanisme. Patrimoni

Anual

Espai públic

Llei
TRCAT

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
4.‐ PLANS D'ACTUACIÓ I D'URBANISME

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR

LTRCAT

12.1
12.2
12.3

Pla de Mandat i Plans d'Actuació Municipal ‐ PAM. El Pla del
Govern per al mandat municipal: Document que defineix els
principis que regiran l'actuació del govern municipal. Els Plans
d'Actuació Municipals Anuals ‐ PAM

Dinàmic

Serveis municipals
Gabinet d'alcaldia

LTRCAT

12.1
12.2
12.3

Plans d’Actuació Municipal de caràcter transversal. Els Plans i
Programes anuals i plurianuals de caràcter transversal, que
estableixen les directrius estratègiques de les polítiques
públiques.
Inclou les actuacions, els mitjans per executar‐los, els terminis de
compliment, memòries o estudis tècnics. També el resultat de
les avaluacions

Dinàmic

Serveis municipals
Gabinet d'alcaldia

LTRCAT

12.1
12.2
12.3

Plans i programes de caràcter sectorial. Plans i programes
anuals i plurianuals de caràcter sectorial, que estableixen les
directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les
actuacions que s’han de dur a terme, els mitjans que s’han
d’utilitzar per a executar els plans i els programes, els terminis de
compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes
tècnics justificatius. També criteris i metodologia d'avaluació, i
resultat de les avaluacions.

Dinàmic

Serveis municipals

LTRCAT

12.1

Auditories: Les auditories internes i externes de caràcter no
exclusivament econòmic, que avaluen determinats aspectes de
qualitat o de procediments.

Dinàmic

Serveis municipals

LTRCAT

10.1a
12.4

Normativa d'urbanisme: Tota la informació de caràcter
urbanístic de Sabadell

Dinàmic

Urbanisme

LTRCAT

12.4

Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell: Documentació
del PGMOS

Dinàmic

Urbanisme

LTRCAT

12.4

Planejament General Vigent. Modificacions dels plans i
programes i la informació econòmica, geogràfica i urbanística

Dinàmic

Urbanisme

LTRCAT
4.1 Plans
d'Actuació
Municipal

4.2 Plans i
programes
sectorials i
avaluació

4.3 Plans i
normes
d’urbanisme

utilitzada. Memòria del Pla General i Modificacions puntuals del
PGMOS.

4.4.
Administració
electrònica

LTRCAT

Llei
TRCAT
12.4

TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
Plans territorials parcials, els plans directors territorials, els
plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics.

PERIODICITAT
ACTUALITZACIÓ
Dinàmic

SERVEI
RESPONSABLE/COL∙LABORADOR
Urbanisme

LTRCAT

12.4

Pla especial de protecció dels béns arqueològics,
mediambientals i arquitectònics: PEPBAMAS

Dinàmic

Urbanisme

LTRCAT

12.4

Convenis urbanístics, i altres plans i programes d'Urbanisme.
Convenis, i altres plans i programes que s’hagin d’elaborar en
compliment d’una norma amb rang de llei i els plans que s’han
de publicar amb caràcter obligatori.

Dinàmic

Urbanisme

Metodologia d'anàlisi i simplificació dels procediments : Aquest
document defineix les pautes metodològiques a seguir per part
de l'Ajuntament de Sabadell i els organismes públics i entitats de
dret públic o privat vinculats a l'hora de realitzar l'anàlisi i la
millora dels seus procediments per a la producció dels seus
serveis.
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TÍTOL INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA
Informació descriptiva del contingut
5.‐ CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS
Òrgans de la contractació municipal: La informació sobre les
entitats i els òrgans de contractació, amb indicació de la
denominació exacta, telèfon i adreces postals i electròniques.
Les licitacions de contractes. La informació sobre les licitacions
en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de
contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de
clàusules administratives i les condicions d’execució. Els
contractes subscrits, amb la indicació de l’objecte, l’import de la
licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i
la identitat de l’adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors,
els criteris d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i les
puntuacions respectives, i també els acords.
Transparència de la contractació pública. Els indicadors i
estadístiques de la contractació pública
Relació de contractes oberts i negociats
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Relació de contractes menors
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Contractes programats: La informació sobre els contractes
programats.
Meses de contractació: Composició de cada mesa, i Dates de
Convocatòria de les Meses de cada contractació. Actes de les
meses de Contractació
Modificació dels contractes: Les modificacions contractuals, les
pròrrogues dels contractes, les licitacions anul∙lades i les
resolucions anticipades.
Estadístiques de contractes de l'Ajuntament: Dades
estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels
contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments
establerts per la legislació de contractes del sector públic.
Estadístiques de contractació amb els diversos adjudicataris:
Volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els
darrers cinc anys.
Registre públic de contractes i registre oficial de licitadors i
empreses classificades de la Generalitat
Enllaç al registre de la Generalitat (Disp Add. 8 LTRCAT)
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Criteris interpretatius i respostes en les licitacions de
contractes: Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius
de contractació. Preguntes i respostes més freqüents en les
consultes en matèria de contractació.
Resolució de recursos sobre contractes: Resolució municipal
sobre els recursos que es puguin presentar sobre els contractes.
En ser un fet poc habitual, no té perquè trobar‐se entre la
corresponent documentació dels contractes.
Criteris de qualitat dels contractes: Les condicions i obligacions
assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l’accés al servei i
els requisits de prestació del servei. (drets i els deures dels
usuaris, facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir
l’Administració, procediment per a formular queixes o
reclamacions, etc).
Contractació d'obres i infraestructures
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Convenis subscrits per l’Ajuntament : Convenis vigents, amb la
indicació de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i
les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de
vigència.
Modificacions de convenis: Les eventuals modificacions dels
paràmetres i la data i la forma en què s’hagin produït.
Execució dels convenis: La informació relativa al compliment i
l’execució dels convenis.
Registre de convenis de la Generalitat Registre de convenis de
col∙laboració i cooperació de la Generalitat.
Convocatòries de subvencions i ajuts Relació actualitzada de les
subvencions i ajuts previstes per convocar durant l’exercici
pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la
descripció de les condicions per a ésser‐ne beneficiari.
Subvencions i ajuts atorgats i retiment de comptes Control
financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats, i la
justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris.
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