
Edat
16-25 anys 4
26-45 anys 49
46-65 anys 27
+ de 65 anys 8

2 Sexe
Home 37
Dona 49

3 Barri
Poble 18
Platja 25
Segur 33
Urbanitzacions 10
1. Per quins mitjans o canals t'informes del que passa a Calafell?
Mitjans de comunicació tradicionals en paper 11
Mitjans de comunicació digitals 41
Calafell.tv-calafell Radio 14
La web de l'Ajuntament 44
Facebook 65
Twitter 10
YouTube 6
Blocs 16
Altres (especifiqueu)
En blanc 82
L'usuari ha introduTt un valor 6
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 2.66
2. Consideres que reps prou informació del que passa al municipi?
Sí 34
No 49
NS/NC 4
3. Creus que els mitjans de comunicació municipals són transparents i 
reflecteixen la pluralitat política i social del municipi? Puntua-ho en una escala 
d'1 a 5, en la qual 1 significa que no ho són gens i 5, que ho són molt.

1 18
2 10
3 41
4 15
5 4
4. T'agradaria rebre més informació del que fa l'Ajuntament?
Sí 69
No 10
NS/NC 7
5, Quina és la informació que t'agradaria rebre?
En blanc 44
L'usuari ha introduTt un valor 44
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 11.14
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6. T'agradaria rebre informació sobre fets d'actualitat a Calafell, la tasca de les 
entitats...?
Sí 81
No 2
NS/NC 4

7. Per quin canal t'agradaria rebre més informació?
Web municipal 40
Aplicació mobil 40
Xarxes Socials 56
Una publicació impresa en paper 9
Altres (especifiqueu)
En blanc 8
L'usuari ha introduït un valor 5
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 3.00
8. Creus que l'Ajuntament garanteix el dret a la informació? Puntua-ho en una 
escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.

1 13
2 18
3 24
4 29
5 4
9. Creus que la web municipal és transparent i ofereix informació fidedigna? 
Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.

1 13
2 13
3 37
4 20
5 5
10. Creus que la informació important esta a l'abast de tothom? Puntua-ho en 
una escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.

1 20
2 24
3 27
4 11
5 6
11. Creus que hi ha informació que no és dóna?       
Sí 23
No 8
NS/NC 26
Si has contestat sí, digues quina
En blanc 54
L'usuari ha introduït un valor 34
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 8.59
12. Coneixes els serveis que presta l'Ajuntament de Calafell?
Sí 51
No 21
NS/NC 9



Si has contestat que no, ens pots explicar a que ho atribueixes?
En blanc 76
L'usuari ha introduït un valor 12
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 13.00
13. Quins canals uses per adreçar-te a l'Ajuntament quan ho necessites?

Atenció presencial a les oficines del SAC 58
Tramits en línia 22
Telefon 36
Correu electronic 14
Xarxes socials 25
Altres (digues quins)
En blanc 84
L'usuari ha introduït un valor 4
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 2.75
14. Creus que s'ha de potenciar l'atenció en línia?
Sí 66
No 5
NS/NC 12
15. Creus que és facil parlar amb l'alcalde? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en 
la qual 1 significa que gens i 5, que molt.
1 10
2 12
3 31
4 12
5 17
16. Creus que és facil parlar amb els regidors? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, 
en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.
1 13
2 21
3 29
4 9
5 9
17. Creus que els tecnics municipals són accessibles? Puntua-ho en una escala 
d'1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.
1 16
2 20
3 30
4 10
5 4
18. La informació que hagueu pogut rebre de polítics o tecnics, ha estat clara i 
us ha resultat útil? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que 
gens i 5, que molt.
1 19
2 20
3 24
4 10
5 7



19. Sentiu que teniu el mateix accés als regidors del govern municipal que als de 
l'oposició? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, 
que molt.
1 14
2 17
3 33
4 9
5 4
20. Et sents representat? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en la qual 1 significa 
que gens i 5, que molt. 
1 23
2 21
3 29
4 6
5 4
Si a la pregunta anterior has contestat que poc o gens, com et sentiries 
representat?
En blanc 67
L'usuari ha introduït un valor 21
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 25.62
21. Creus que participes en la presa de decisions municipals? Puntua-ho en una 
escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.

1 49
2 21
3 7
4 3
5 1
22. Creus que les entitats, associacions i col•lectius han de tenir més pes en la 
presa de decisions? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que 
gens i 5, que molt.
1 12
2 15
3 19
4 16
5 29
23. Com creus que s'haurien d'aprovar els projectes o inversions municipals?

Ho ha de decidir la corporació, ja que vivim en una democracia representativa
18

Han d'existir organismes representatius de la ciutadania i el teixit social 53
Amb la presentació d'iniciatives emparades per un grup de veïns 36
Altres (especifiqueu)
En blanc 79
L'usuari ha introduït un valor 9
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 13.22



Si a la pregunta anterior heu contestat que amb iniciatives presentades per un 
grup de veïns, com creieu que s'hauria d'establir un mínim representatiu?

Un número fix mínim de signatures 25
Un percentatge deis empadronats que hi hagi en cada moment 23
En relació a la pregunta anterior, podeu fer un suggeriment de xifra mínima o 
de percentatge?
En blanc 68
L'usuari ha introduït un valor 20
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 3.50
24. Considereu desitjable que es determini un import de les inversions 
municipals sotmes a processos de participació ciutadana? Puntua-ho en una 
escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.

1 5
2 5
3 18
4 16
5 37
25. Et semblaria bé que els majors de 16 anys poguessin participar en la presa 
de decisions o en organismes de participació? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, 
en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.
1 19
2 10
3 14
4 15
5 20
26. Per a poder opinar o participar, que necessltarles? Especifiqueu
En blanc 54
L'usuari ha introduït un valor 34
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 12.68
27. Qui penseu que pot participar-hi?
Veïns a títol individual 20
Només entitat:s legalment constituïdes 8
Altres col·lectius 1
Indistintament 49
28. Hi han de poder participar veins a partir deis 16 d'anys?
Sí 52
No 20
NS/NC 8
29. En atenció a les característiques del municipi de Calafellc qui ha de poder 
demanar audiencia pública?
Només els empadronat:s 28
Qui, sense estar empadronat, tributi per tenir un habitatge o un local 7
Indistintament els dos anteriors 37
Qualsevol persona 7



30. Esteu d'acord, o no, que els temes a plantejar a l'audiencia pública han ser 
baslcament de calre local? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en la qual 1 
significa que gens 1 5, que molt.
1 6
2 4
3 15
4 26
5 26
31. Quina periodicitat hauria de tenir l'audiencia pública?
Mensual 29
Semestral 8
Trimestral 38
Anual 2
32. Considereu bo que la representació deis ve'ins i deis barris es vinculi a les 
associacions veinals?
1 14
2 12
3 18
4 14
5 22
33. Quina alternativa plantejaríeu en un moment donat? (Especifiqueu)

En blanc 73
L'usuari ha introdu"it un valor 15
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 17.20
34. Haurien de participar-hi tots els partits polítics, inclosos els que no tenen 
representació a l'Ajuntament?
No, només els que tinguin regidors en   cada mandat. 23
Sí, pero només els que s'hagin presentat a les darreres eleccions municipals,
encara que no hagin aconseguit regidors.

28

Sí, encara que no s'hagin presentat, pero que tinguin presencia efectiva al municipi
(una  agrupació,  un comite,   un local...).

24

No, no haurien de participar-hi 3
35. Penseu que haurien d'existir uns consells de participació tematics, 
especialitzats en ambits concrets? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en la qual 1 
significa que gens i 5, que molt.
1 2
2 19
3 6
4 19
5 34
36. Actualment, existeix el consell escolar i s'ha creat, tot i que encara no 
funciona, el consell de seguretat. Quins altres consells tematics creieu que 
podrien constituir-se?
Turisme 50
Cultura 51
Economía 38
Esports 37
Joventut 47
Gent gran 47



Altres (especifiqueu)
En blanc 75
L'usuari ha introduït un valor 13
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 3.15
37. Haurien de poder participar en aquests c:onsells aquelles persones que no 
estan empadronades, pero que tributen a Calafell per tenir-hi un habitatge o un 
local?
Sí 37
No 22
NS/NC 8
Si heu contestat que sí, de quina forma? (especifiqueu)
En blanc 72
L'usuari ha introduït un valor 16
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 8.06
38. La legislació preveu que en els referéndums només poden participar-hi 
persones majors d'edat. Pero en el cas de consultes, poden obrir-se a les que 
tenen entre 16 i 18 anys. Hi estaríeu d'acord? Puntua-ho en una escala d'l a 5, 
en la qual 1 significa que gens i 5, que molt.

1 20
2 4
3 11
4 19
5 24
39. En atenció a les característiques del municipi de Calafell, haurien de poder 
votar, si més no a les consultes, persones no empadronades, pero que tributin 
per tenir un habitatge o local?
Sí 36
No 36
NS/NC 7
40. Desitges fer algun altre suggeriment o aportació?
En blanc 73
L'usuari ha introduït un valor 15
Longitud mitjana en paraules (excepte blancs) 42.00
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				1		20

				2		4

				3		11

				4		19

				5		24
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