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1. Com veieu que, una vegada l'any, l'Ajuntament celebri un 
debate sobre la situació general del municipi, a l'estil dels 
debats de política general o de l'estat de la nació?

(70) 90%

(3) 4%

(5) 6%
Positiu
Negatiu
NS/NC
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2. Com veieu que els poders personals de l'alcalde es limitin?

(66) 85%

(8) 10%

(4) 5%
Positiu
Negatiu
NS/NC
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3. La proposta que fa l'esborrany del ROM sobre la qüestió anterior 
és que l'alcalde tingui els poders mínims que estableix la llei, i que 
les atribucions opcionals recaiguin en el ple? Com ho considereu?

(67) 86%

(6) 8%

(5) 6%
Positiu
Negatiu
NS/NC
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4. Considereu que les actuals sessions plenàries són massa 
llargues?

(38) 49%

(21) 27%

(19) 24%

Sí
No
NS/NC
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5. L'esborrany del ROM planteja limitar els temps d'intervenció 
dels grups municipals per guanyar agilitat. Trobeu adequada 
aquesta limitació?

(40) 51%

(35) 45%

(3) 4%
Sí
No
NS/NC
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6. Si a la pregunta anterior heu respost que NO, quina 
alternativa escolliríeu?

● No limitar en cap cas el debat dels grups polítics  7

● No limitar els temps, però fer dues sessions plenàries al mes perquè 
hi hagués menys punts a l’ordre del dia i es poguessin debatre 
àmpliament 30
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Alguna altra idea? Quina? (...temps d'intervenció) - 11 respostes

● utilitzar el cronometre, es l'unic sistema que fara que siguin curts i justos

● els debats tenent que se ales comisions informativas

● Evidentement que no cobrin les dugues sessions.

● Potser s'ha de fer més d'un ple al mes perque es pogui parlar de tot

● No fer torn de dúplica, amb l'exposició del vot és suficient.

● Limitar els plens amb punts que ja es preveu que durin, si s'han de fer 2 plens al 
mes doncs endavant.

● Tot i la limitació del temps d'intervenció dels grups polítics, també seria positiu 
limitar l'ordre del dia dels plens i en cas que fos necessari fer unalterable sessió 
extraordinària on es tractessin temes de menys urgència o de mes debat

● Dies sessions plenàries al mes però només cobrant-ne una.

● Fer només un torn d'explicació de vot, únicament.

● debatre el temps que calgui fins arribar a acords. És la única feina obligatòria que 
tenen els responsables polítics, per això és cobren les assistències als plens, per fer 
feina. 

● Menys cas als comerços i mes dedicació als ciutadans " de tot el municipi" no 
nomes de la platja
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7. Des de fa anys, un cop aixecada formalment la sessió del ple, 
els ciutadans tenen un torn de precs i preguntes. La llei ho 
preveu com una opció, però no com una obligació. Creieu que 
el ROM ho hauria de recollir per evitar que aquest torn quedi a 
la discreció de cada consistori?

(63) 81%

(13) 17%

(2) 3%

Sí
No
NS/NC
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8. Considereu que aquest torn d’intervenció del públic, un cop 
acabada la sessió, ha de ser retransmès en directe pels mateixos 
canals que la pròpia sessió?

(72) 92%

(4) 5%
(2) 3%

Sí
No
NS/NC
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9. Els ciutadans tenen dret a presentar mocions per ser 
debatudes i votades al ple. Si no hi ha ROM, la llei estableix un 
mínim suport del 15% del cens electoral, que a Calafell 
correspon a unes 2.500 signatures. L’esborrany de ROM proposa 
reduir-ho a 1.000 signatures. Trobeu adequada la mesura?

(57) 73%

(15) 19%

(6) 8%
Sí
No
NS/NC
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10. Si heu respost que NO, què proposeu? (...signatures) -12 respostes

● 1000 persones

● tendrian que ser aun menos firmas las necesarias

● doncs res, que segueixi amb 2.500 signatures

● Sin limitaciones, según intervenciones.

● Reduir-ho a 500 signatures

● Que les propostes dels ciutadans es portin al Consell de Participació Ciutadana

● 1000 signatures per Calafell es molt, a espanya amb 500000 firmes al parlament 
es pot tenir una iniciativa al parlament i no es ni l' 1% de la poblacio d'Espanya. 
Tambe es pot comparar amb els votants a de calafell, amb 1000 firmes estem 
parlant d'un gran potcentage que ni tant sols alguns partis arriben en vots i 
tenen regidors..

● Deixar-ho com està

● Deixar el què diu la llei.

● el que marca la llei

● Les propostes han de redpondre a l'interès de tot el municipi, per tant, no es pot 
facilitar que es faci alguna cosa per interès d'un nucli que tingui més població i 
facilitat per aconseguir les signatures

● 500 signatures com molt
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11. L’Ajuntament ha començat a transmetre els plens per 
internet, amb imatge i àudio. Creieu que aquesta decisió és un 
acte de transparència?

(66) 85%

(9) 12%

(3) 4%
Sí
No
NS/NC
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12. Voleu fer alguna altra aportació o suggeriment per millorar el 
funcionament de l’Ajuntament? - 18 respostes

● Que els plens durin menys i no siguin tant llargs. Ja hi ha prous mitjans per a 
saber les opinions dels grups.

● NO fer plens d'investidura al TEATRE.
El temps dels Plens nomes afecta al veins per preguntar, si preguntessim al 
iniciar-se el ple, el que durin poc o molt no afectaria el mes minim a la gent

● Tornar a celebrar els plens a la Sala de Plens de l'edifici central de l'Ajuntament, a 
la plaça de Catalunya. És una qüestió de tradició i arrelament, els Plens cal 
celebrar-los al nucli antic, allà on s'ha iniciat la vida a un poble.

● Al punt 9 de l'enquesta es tindria que deixar molt clar que aquesta opció, només 
pot ser executada per ciutadans i ciutadanes que siguin empadronats al Municipi 
i no extendre el dret a persones empadronades a un altre Municipi. 

● Plens més curts, aneu per feina!

● El tema de la limitació del poder de l'alcalde és una tonteria disfressada ja que 
sempre obtindrà el siport dels seus. L'únic que serveix és per endarrerir decisions 
ja que el ple es celebra un cop al mes i ell pot pendre decisions cada dia

● Si us plau, més respecte a les sessions plenàries entre regidors i partits polítics, 
entre ells i vers el públic present.
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...aportació o suggeriment per millorar el funcionament de 
l’Ajuntament?

● La participació ciutadana i la transparència hauríen d'estar regulades al ROM i no 
en una ordenança municipal.

● MOLT BONA INCIATIVA DE TRANSPERENCIA I PARTICIPACIO. AIXO NO S'HAVIA 
FET MAI. ES MILLORA A PASSOS DE GEGANTS

● Aportar informació sobre bens i estalvis de l'equip de govern per augmentar 
transparència. 

● Continuar en la línia d'obertura encetada, tant per facilitar a la ciutadania l'accés 
a informació ciutadana d'interès (pressupostos, actuacions de govern, etc.) com 
per acabar amb la discrecionalitat dels diferents governs en aquesta matèria. El 
ROM ha de consolidar aquestes millores. FJA.
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...aportació o suggeriment per millorar el funcionament de 
l’Ajuntament?

● Necesitem més espais per gossos, pipicans ben acondicionats amb valles i fonts 
pels gossos perque puguin correr i els propietaris poguem estar segurs d'on juga i 
córrer el nostre gos. 

● Haurieu de cuidar més a les Associacions del municipi que fan Activitats als 
centres cívics del municipi, sobretot al centre Civic cinema iris. 
Haurieu de tenir un Punt d'informació a on s'informi de totes les Activitats del 
municipi. S'estan perdent moltes Activitats perquè la informació no arriba al 
poble

● L'alcalde tindri que espavilar en fer ACTIVITATS AL POBLE !!!! ja QUE SE LI HA 
VOTAT creiem que ha de ESPAVILAR ....

EN TEMA CARNAVAL !!!! Y SOBRETODO AMB TEMA : FESTES MAJORS Ha de 
pensar que al POBLE encara hi ha MOLTA GENT JOVE... i aixo no ho valora , com 
a tema de FESTES.

CREIEM QUE en AQUEST ajuntament FA FALTA 1 COMISSIÓ DE FESTES Amb GENT 
JOVE , y que espavilin 1 mica en organització d'events al MUNICIPI
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...aportació o suggeriment per millorar el funcionament de 
l’Ajuntament?

● Que por lo menos conteste a las quejas de los vecinos.. que mire mas por el 
mantenimiento de las calles de las urbanizaciones, que no vaya a su bola y 
escuche mas por que este alcalde esta haciendo lo mismo que el anterior

● El municipi es molt mes que calafell platja 
Estaria bé un espai per presenta propostes i queixes per Internet  i promocionar 
lo com si fos la feria de abril, un espai útil que no caigues en el oblit sense tenir 
que aguantar el típic alcalde generós i afable. Un espai molt mes gran i 
verdaderament democràtic.
Les coses ben fetes es veuen i no cal posar-se medalletes.
Per últim felicitar la gestió de les telecomunicacions al municipi, es un gran avenç 
si arriba la fibra a tot el municipi

● Que cuando se tome la decisión de colocar un parking de autobuses en Avda 
Mossen Jaume Soler, se consensuar con los vecinos y no por artículo 21 ponerlo.

● No


