Reglament de Participació de Vilassar de Mar

1. Quina edat tens?

De 40 a 59 anys
De 60 a 79 anys
De 25 a 39 anys
De 18 a 24 anys
80 anys o més
Menys de 18 anys

197

197

46.57%

111
26.24%

95
22.46%

111
95

8
1.89%

7
1.65%

5
1.18%

6. Quin gènere et defineix millor?

Dona
Home
Gènere no binari

239

239

56.5%

184
43.5%

184

0 0%

3. Marca la teva relació amb la ciutat de Vilassar de Mar.

Hi visc
Hi faig vida sovint
Hi treballo

403
95.27%

403

18
4.26%

2
0.47%

3. En els últims anys, quins dels següents espais o canals has utilitzat? (multiresposta)

Pressupostos participatius

231
45.12%

231

No he participat en cap espai de participació
Altres
Pla de Salut
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
No ho sé/no contesto
Formo part d’un Consell o d’una Taula Sectorial
Pla de Joventut
PAM

143

143

27.93%

47

47

9.18%

25
4.88%

24
4.69%

25
24

15
2.93%

13
2.54%

10
1.95%

4
0.78%

9. Estàs interessat/ada en seguir-hi participant?

Sí
No

383

383

90.54%

40
9.46%

40

2. En cas que hagis contestat NO, explica breument perquè. (opcional)
1. La meva disponibiltat ja està copsada en el Consell que hi participo. De tota manera, la meva
experiència en altres espais de participació ciutadana no ha estat gaire agradable.
2. No cal
3. Desconeixement
4. Les meves propostes no són prou votades
5. Actualment estic molt decebuda amb el partit polític que governa
6. No hi ha res que em motivi a participar
7. faig altres coses
8. Perque no estaba enceventat.
9. Estic molt decebuda amb el govern municipal
10. No en tenia constancia
11. Ja ho fet amb l’escola molts anys
12. Perquè ja no formo part del col·lectiu i la vida actual no m’ho permet

13. Desinterès i perquè normalment les coses continuen igual
14. Nunca me han preguntado hasta ahora...
15. Per si de cas no hi ha una pregunta oberta després, que m'ho permeti contestar: sí que vull seguir
participant, però heu d'habilitar mecanismes més fàcils i accessibles pels qui no tenen tiktok ni instagram
ni facebook. Web, per exemple, o twitter. No cal presencial, però no tothom té instagram o facebook
16. No e tingut ocasión de participar
17. Els pressupostos participatius acaben sent una eina perquè l'Ajuntament resolgui (si finalment ho fa,
ja que ha quedat demostrat que tampoc executa algunes de les propostes guanyadores) aquelles
problemàtiques que hauria de resoldre d'ofici.
18. perquè no participava en cap
19. fa poc que hi visc
20. Perquè fa mig any que vivim a Vilassar .
21. no m'interessa
22. Manca de temps
23. No he participat
24. 25. No sabía on dirigirme
26. Porto un any visquen a vilassar de mar, per cert , estem encantats, i aquí esperem continuar
27. No entiendo lo que es un plan de salut - no sé si contestar sí o no
28. Manca de temps
29. Hores insuficiens per dedicar
30.
31. Per motius familiars
32. Em sembla una estafa
33. Motius personals
34. No he vist con fer-ho
35. Realizó alguna sugerencia y no tengo contestación ni hechos
36. X
37. Penso que és una forma activa d'implicació en la vida i convivència al poble.
38. Per que no se que s’ha de fer
39. No hi veig un resultat ràpid i efectiu, es divaga molt
40. No tinc temps
41. Tinc la sensacio que no tenim ajuntament

42. Manca de temps
43. Em va decepcionar bastant, ja que hi ha projectes que hauria d’encarregar-se l’Ajuntament i no ferho passar per aquest procés.

3. En cas que hagis contestat SÍ a la pregunta anterior, com t’agradaria involucrar-te en la
presa de decisions? (opcional)

Responent enquestes

224

Sent informat/da mitjançant actes de rendició de
comptes

22.84%

Participant en espais de debat i d’elaboració de
propostes

21.63%

Presentant iniciatives de consulta ciutadana
Altres

224

33.89%

151

151

143

143

114

114

17.25%

29
4.39%

29

5. Quina relació amb el municipi creus que s’ha de tenir per participar en els espais
públics de decisió?

Estar empadronat/da
Viure-hi o treballar-hi
Tenir-hi accés, sense discriminar la seva procedència
Estar associat/da

210

210

49.65%

175

175

41.37%

34
8.04%

34

4
0.95%

4. El Reglament de Participació inclou l’establiment d’òrgans que representen la
ciutadania. Consideres que aquestes persones representants han de ser…
Haurien de representar tota la ciutadania,
independentment de la zona
De cadascuna de les zones de la ciutat
De les zones que ho demanen explícitament

269

269

63.59%

146
34.52%

146

8
1.89%

3. Sobre quines temàtiques creus que s’hauria de preguntar prioritàriament a la
ciutadania?

Pressupostos i inversions
Intervenció sobre l’espai públic
Medi ambient i transició ecològica
Territori i sostenibilitat
Gestió d’equipaments
Mobilitat
Atenció dels serveis socials
Acció educativa
Estratègia econòmica i de comerç
Campanyes de salut
Joventut
Esports

290

290

22.85%

245

245

19.31%

145

145

11.43%

115

115

9.06%

100

100

7.88%

94

94

7.41%

81

81

6.38%

59

59

4.65%

52
4.1%

39
3.07%

35
2.76%

52
39
35

14
1.1%

12. A través de quin canal t’agradaria rebre informació dels processos públics de presa de
decisió?

Per correu electrònic
A través del web municipal
A través de les xarxes socials
Pel VdM mensual. Revista d’informació de l’Ajuntament
de Vilassar de Mar
Pel newsletter digital
Per cartelleria i publicitat física
Per Vilassar Ràdio
Per esdeveniments i punts informatius de carrer

224

224

23.96%

189

189

20.21%

172

172

18.4%

172

172

18.4%

50
5.35%

47
5.03%

41
4.39%

40
4.28%

50
47
41
40

8. Què creus que hauria de fer l’Ajuntament de Vilassar de Mar per implicar més i millor a
la ciutadania en la presa de decisions? (opcional)

1. Crear consells de barri per a cada zona de Vilassar. I consensuar.ho amb un consell municipal.
2. .
3. Crear enquestes i referèndums de fàcil accés via internet i MAI amb paper físic, sense deixar de ser
una via segura per les dades.
4. Tenir i demostrar una voluntat real de que la cuitadania participi.
5. Ocuparse mas del pueblo y de su comercio y no dar tanto bombo a los sentimientos politicos
6. Dinamitzar més els espais de participacio, persones i teixit social, i cercar-ne de nous.
7. Informar als ciutadans de les propostes i tenir en compte les seves opinions.
8. Se més clars, invertir en el poble i en la ciutadania i no en l'equip de govern. Que l'actualitat del poble
no vagi endarrerida com fins ara, en molts aspectes!
9. Mas visibilidad y oir mas a las personas, dar mas facilidad de comunicación entre ambas partes
10. Complir amb el promès
11. Estimar la cultura i al poble, i no viure d. ell
12. ESTÀ A PROP; TENIR UN BON SERVEI D'ATENCIO A LES PERSONES MES ÀGIL I DIRECTE
13. Multireferendums para las decisiones importantes.
14. Ser més transparents, dur a terme els acords que es prenen en el plenari i escoltar la ciutadania
15. Publicitar més aquestes decisions i ser més transparent
16. ?
17. Recollir informació del veïnat. Reunions i plantejaments.
18. Escuchar al pueblo!
19. Enquestes i reunions col.laboratives
20. Fer més enquestes, i seguir tenint presencia a les xarxes socials informant a la ciutadania
21. Donar més espais on la ciutadania pogues colaborar
22. Marcar el govern actual que hi ha
23. Ser-hi present com a ens local Tenir clar que participació és més que la mera informació! Cal apel.lar
a l'expertesa ciutadana, que som les que vivim la realitat i dia a dia, no ens tanquem en despatxos.
Horaris que facilitin la participació real Eines tecnològiques per fer-ho extensible Atendre a la diversitat
(gènere, edat, procedencia...) TREBALLAR!
24. Tenir contacte directe amb la ciutadania, mirar i respondre les xarxes socials i fer cas a les instàncies
que es posen. I que l'alcalde doni la cara davant els problemes i les queixes
25. Preguntar més
26. Darles más poder de decisión
27. Ser més clar i transparent en la política que segueixen i gestionar millor els recursos; fora
enxufismes;

28. Escoltar I revisar les aportacions ciutadanes
29. Escoltarles.
30. + Informació
31. Demostrar que escolten a la ciudadanía, donant feedback I executant les accions que demana la
ciudadanía, i no només dels qui hi viuen a certes zones
32. Preguntar quines són les necessitats dels ciutadans.
33. Difusió
34. Escoltar-la, perquè a dia d'avui no respon ni als correus electrònics. Obrir més canals de
comunicació, més transparents i àgils, i respondre a les consultes, peticions o queixes, però respondre,
independentment de si es pren o no alguna acció vers la petició, queixa o consulta.
35. Como primer medida no poner obstáculos para la comunicación. Y a partir de ahi mas cosas
36. Obrir les actuaciones de l Ajuntament al poble que se dapigue que es fa i per que...
37. No pensar tant amb el seus càrrecs ,que les decisions les comparteixen amb el poble. SI tan es parla
que tots som poble,que no es quedi sols amb un lema .Com a ciutadans tenim drets per decidir i no sols
per pagar impostos. Em sento molt allunyada perquè ens falta molta vida social i participativa.
38. Fomentar més la participació ciutadana facilitant que més gent conegui on i com pot participar-hi
39. Assegurar-se que arribi a major part de ciutadans i divulgar el resultat, fer-ho visible
40. Consultar y debatir mas con los ciudadanos de a pie y no solo los políticos de siempre que estan
apoltronados
41. Compartir més informació relativa a pressupostos i les alternatives sobre en què invertir els fons
42. Ser un ajuntament accessible i proper a la ciutadania.
43. Informar + preguntar/implicar + explicar resultats i decisions preses. Consultar als agents/entitats de
cada sector, però sobretot a la ciutadania directament.
44. Enquestes
45. Tenir en compta totes les propostes no centrar-se en el que creuen que els a ira bé per ser el partit
escollit. Hi han parts del poble que estan descuidada totalment co. Tot el que toca el mercat de la flor.
Perquè no arriba el passeig fins allà? Quan arreglaran el tema de les escombreries? No és por caminar
per la vorera de la dreta que baixa cap el mercat de la flor esta tot el terra aixecat.
46. Generant espais de presa de decisions
47. Fer-ne' n més difusió de l' existència d' aquesta eina
48. Pues tendrían que tener más encuenta
49. Salir a pasear por el pueblo y ver las deficiencias que hay en las distintas calles y en lo que afectan a
la ciudadanía. No puede ser que en el siglo XxI haya calles por donde no pueda ir una silla de ruedas o
un cochecito
50. Neteja i manteniment, seguretat ciutadana, més control per l' incívisme i influencià per el bon civisme,
més presencia de la policia local o gestionar millor l'actual, gestionar millor les activitats i llocs d'esbarjo i
deportiu lliure per el joves.
51. Aplicar la llei de transprencia pe rtenir acces a la informació i establir canals bidireccionals amb la

administració que duncionin. A hores d’ara no es contesten les instàncies de la ciutadania i es una eina
molt important, donc l’Ajuntament pot analitzarles i obtenir informació sobre neguits o problemes de la
coutdania per a poder millorar. I la ciutadania, al rebre contesta, se sent escoltada: primer pas per a fer
ciutadans participatius! No pot ser q es contesti mes per twitter…
52. L'AJUNTAMENT ES EL REPRESENTAT DEL.POBLE, cal que sigui poble .compartir i voler el millor
per tothom.
53. Realitzar enquestes, reunions amb debat i votacions finals, escoltar propostes de la
ciutadania…potser així el poble participaría més, al veure’s involucrat.
54. Ser más comunicativo
55. Escoltar a la ciudadanía
56. ESCOLTAR, I primordial obrir l'Ajuntament, fer-lo accessible a la ciutadania com abans.
57. Si donessiu resposta a les queixes O propostes dels ciutadans, animaria a participar
58. Fent enquestes
59. Si
60. Escoltarla
61. Mes enquestes
62. Donar exemple
63. El que ja feu, i posar-ho en pràctica
64. Millorar en transparència i comunicació a la ciutadania dels seus projectes
65. Refeeèndums vinculants
66. Fer prendre millor a la gent consciencia de poble propi i no poble dormitori.
67. Que l’alcalde visqui al poble
68. Escoltar al Vilassarencs
69. Campaña de Propuestas de Vecinos con estructura
70. Escoltar a la ciutadania, aplicar polítiques mediambientals, vetllar per la seguretat i l’ètica el municipi,
i posar per damunt de tot el benestar del ciutadà i de la ciutadana
71. més informació i reclam publicitari.
72. Tenir més capacitat de decisió i més esoais de debat
73. Enquestes i votacions
74. Fe més divulgació dels continguts
75. Oferir més ajudes i recolzament a les necesitats de la gent del poble i no insistir en temes polítics
que no ajuden en res
76. Consultar als habitants
77. Fer enquestes i atendre millor els que es demana/es diu a les instàncies que entrem. Moltes vegades
queden sense contestar

78. Informar millor
79. Ampliar la difusió sobre els temes a decidir
80. Comunicacio i partipacio del dia a dia
81. Ser més proper i sensible a les necessitats reals de la ciutadania....
82. Punt de votació i/o presentació de propostes físic, amb algun acte que ho faci amè durant el cap de
setmana. Crec que a la gent, des de casa, li fan mandra aquestes coses. I més els dies feiners.
83. Escoltar a la ciutadania, deixar que la gent s’impliqui i que diguin el que realment fa falta i el que no. I
l’Ajuntament a partir d’aquestes respostes fer cas (en tot allò que sigui possible).
84. Facilitar la participació de tot el poble, mitjançant una votació presencial o online de cada un dels
seus veins. Tant sencill com preguntar al poble que vol/necessita pel seu poble.
85. Escoltar més
86. Doncs fer arribar millor la informació al ciutadà.
87. Fer més accessible la possibilitat d'oferir suggeriments i estar presents d'una forma més activa a les
xarxes socials.
88. Fer més difusió del que la ciutadania pot fer
89. Complir amb el que es compromet a fer, mantenir el poble net i segur
90. Donar mes facilitats per fer-ho
91. Aixó mateix està bé
92. Informar. De manera que arribi a tothom
93. Apropar-se al ciutadà. Des qje visc aqui (5 anys) no veig que els politics i l’ajuntamnet del poble
estiguin per les coses del poble. Si no ets del centre o dels de Vilassar de sempre, ets invisible.
94. Crear ents de participacio. Els Plens i les Regidories per si solas no funcionan.
95. Informar de les possibilitats de participació i iniciar i continuar processos de participació en escolas,
instituts i centres educatius.
96. Ni idea
97. Donar suport i fomentar l’associacionisme
98. Crec que s'ha de buscar la manera pq a la ciutadania li sigui més fàcil i atractiu participar i què vegin
que dona resultats. Sí No es crea primer les condicions òptimes la participació és molt baixa. No es té
temps i ho deixem tot en mans de les nostres representants
99. Utilitzar les enquestes per facebook als canals i grups oberts del poble.
100. Mes enquestes i/o votacions vinculans
101. Contestar ela emails i les instàncies
102. Fer política de proximitat. Els regidors sembla que visquin a un altre món
103. Es difícil en estos tiempos de mucho esfuerzo y horas para mantener el propio trabajo, no queda
tiempo para nada más. Por eso confiamos en nuestros representantes politicos, en que harán un buen
trabajo .

104. Escoltar la ciutadania, es una pena que la gent estigui fent servir les xxss per pressionar ja que no
troben interlocutors o vies vàlides al ajuntament
105. Si
106. Preguntar i escoltar
107. Fer xerrades obertes a tothom en les que tots poguem participar
108. Enviar por correo físico o en la revista mensual dar más información. Invitar aleatoriamente a gente
ciudadana a las sesiones.
109. Fer cas de les seves propostes, suggeriments i denúncies
110. Posar-ho més FÀCIL i ACCESSIBLE, amb informació clara, directa, que no calgui fer molts passos
per participar: ÀGIL. I pensar que no tothom té instagram o facebook. Posar una bustia de suggeriments
per email, a través de la web: "digues-li a l'alcalde". M'agradaria poder transmetre al responsable de
prendre decisions coses com que per exemple el passeig està pres pels amos de gossos i no podem
passejar tranquilament, especialment a l'hivern. La campanya NO EMPIPIS està molt bé però, quina
efectivitat espereu, si els carrers del poble, la plaça tarradellas i el passeig marítim estan plenss de
caques i gossos sueltos? Perquè no us poseu forts amb cartells més grans que "retratin" als amos
incívics, i amb multes? Sabeu els diners que recaptarieu? És que potser no caldria apujar iis ni
iscombraries mai més!! L'altre tema URGENT: patinets que van en contra direcció, conduits per NENS
de 12 anys que miren el mòbil, van a tota castanya, sense casc, en contradirecció .... FA POR CAMINAR
PELS CARRERS i qui us està dient això no és una persona gran. Si us plau: gossos sueltos que caguen
per tot arreu i arrebaten la llibertat de passejar i gaudir del passeig als demés, i patinets. Reguleu-ho JA.
I poseu multes, poseu-vos ferms, que recollireu molts diners!!
111. Crec q al fomentar participar en enquestes… ens adonem que també hem de participar , no nomes
criticar.
112. Plantejar les coses que volen fer abans de iniciar-les
113. Teniu una estratègia de comunicació que fa pena! Només informeu quan creieu que treureu rèdit
polític i us podeu fer la foto.
114. Posar mes cura am problemas ke Ian,tema animales,conservación de de tot el poble ke está molt
malament
115. Si, evidentment que si
116. demostrar que escolta el poble i buscar solucions als problemes i queixes dels ciutadans
117. Informar i codecidir temes realment importants que afecten al poble i el seu deenvolupament futur
118.
119. Tenir un punt de queixes, millores i altres opinions! I sobretot que s’escoltin les propostes de millora
de la gent! Perqué si la gent es queixa i ningú els escolta, no serveix de res.
120. És difícil, la gent som molt crítics però a l'hora d'implicar-nos ens costa molt.
121. Ser transparent i explicar com es gestiona el dia a dia
122. Escoltar i actuar!
123. Informar al màxim, mitjançant cartelleria
124. Treballar una mica que ja toca. La comunicació fa pena.
125. consultar preguntar fer enquestes i resoldre les instàncies i estar més a peu de carrer

126. Fer molta difusió, X tots els canals possibles, de tot el que fa i donar peu a que la gent faci propostes
127. Ser més actiu com a ajuntament com per exemple enviant correus electrònics.
128. divulgacio
129. Consulta ciutadana
130. Organització de trobades populars temàtiques on s'hagi de debatre i votar alguna qüestió introduïnt
un àpat de convit: arrossada popular, vermut, per exemple. Després de prendre les decisions informar
als participants dels resultats finals. Que l'Ajuntament disposi d'una persona accessible (telèfon, correu)
que actui de referent per tots aquells projectes de decisió compartida Població-Ajuntament i sigui el nexe
entre ambdues parts; pugui assessorar, fer arribar la informació bidireccional, etc. Així mateix, s'haurien
d'incentivar descomptes de participació ( per exemple tiquets de compra a comerços locals, descomptes
o avantatges per fer alguna activitat del poble).
131. Tenir en compte queixes i propostes dels ciutadans. Obrir un espai de com a ciutadà que milloraries
del poble i amb què no estàs d,acord que s,ha fet. O que l,òrgan de poder del poble, alcaldía i grups de
govern, escoltessin directament a través de representats les peticions dels ciutadans
132. Referéndums vía electrónica mitjançant dni electronic
133. Feedback. Escrivim en formularis on no arriba cap resposta. "Hem informat el departament
corresponent" no es considera resposta, és donar per la pala.
134. Informar de los proyectos municipales y crear un foro de debate público
135. Fer una campanya on el ciutadà/ciutadana es senti imprescindible. El missatge que h de donar
l’Ajuntamenr és que el vilatà, visqui en el carrer que visqui, és una peça clau perquè funcioni el motor del
seu municipi .
136. Més transparència i més forums oberts de debat.
137. Fer cas de la opinió ciutadana. De res serveix demanar opinió si no S'actua amb conseqüència.
138. Escoltar-los i actuar/intervenir en base a les propostes i/o inquietuds dels ciutadans.
139. Deixar de ser uns impresentables
140. Demostrar lo que prometen.Escoltar-los
141. Ser més proper
142. Fer.ne més difusió i publicant els resultats
143. Organitzar xerredes informatives
144. crear comissions on hi hagues el/la regidor/a del sector més un grup de ciutadans (nombre i grup
fixe i estable) que volguessin dona suport i potemciar aquella àrea.
145. Fer que creguin que realment importa la seva opinió.
146. enquestes, taules de participació
147. Donar més possibilitat a participar, les enquestes estan bé i els pressupostos participatius, però que
recordi que els votem, perquè facin coses no perquè preguntin tot... Decidir
148. Donar-se a conèixer
149. Comunicació bilingüe esp/cat, informarse de projectes similars internaclment

150. Estar més Al dia del poble. Està molt deixat
151. Procesos participatius
152. Treure els regidors i alcalde, perquè no han fet res per aquesta vila
153. El més important és que primer s'impliquin els governants de veritat, no únicament per quedar be
154. Ser més transparent i escoltar les queixes/suggeriments de la ciutadania
155. complint el que prometen
156. Informar antes de tomar decisiones importantes
157. Enquestes i opció multiple
158. Ser mes eficaç
159. Acostament al ciutadà
160. Disminuir la burocràcia i apostar per la transparència.
161. Votacions populars
162. Informació
163. Informar prèviament de l'inici de propostes
164. Tenir un tracte més directe amb els vilatans, esbotzar una mica les parets del consistori i eliminar
"burrocràcia". Alhora, si s'informés més a peu de carrer, penso que seria més senzill que la gent
s'assabentés de les propostes participatives que hi ha a la nostra vila.
165. Ésser proper
166. Mereixer confiança de que la participació dona resultats
167. Complir amb les promeses i treballar mes de cara al poble
168. Parlar amb els ciutadans, i convidar a participar en debats i presa de decisions
169. Poner carteles cuando hay que opnar la gente. Porque antes la gente no participa de los
presupuesto, por ejemplo, porque no sabía que existia y desde que empezaram a poner carteles, la
gente comenta más.
170. Escoltar
171. No se
172. Organitzar debats sobre temes d'actualitat
173. Considero que hi ha molta falta d’informació perquè arribi a la ciutadania
174. Si
175. Fer reunions per zones amb la ciutadania, amb temes concrets i tancats. Com informar? Per la web,
repartin folletons a escoles mercats i supermercats. Bona feina!
176. Escoltar!
177. Motivar la gent

178. Informar
179. Realitzar referèndum participatiu dels ciutadans abans de prendre decisions
180. Més informació i accés a la ciutadania, fa un any que visc aquí i hi han moltes coses que no
m’entero. La revista es menudo.. pasen moltes coses entre mig
181.
182. Oferir els plens de l’Ajuntament per streaming i permetre consultes. Publicar les estratègies
municipals en tots els àmbits.
183. Facilitan l comunicacio em el ajuntamen
184. Escoltar i veure cap on es belluga o nou la ciutadania per anar tots en el mateix sentit i fer més
positiva i rentables les actuacions
185.
186. Escoltar i fer cas a la majoria qualificada.
187. Mejorar la limpieza y servicios del pueblo
188. Donar explicacions del que es fa, en que es gasten els diners i explicar perque tenim el poble
tantdeixat
189. Escoltar les seves necessitats i no només mirar els números
190. Fer enquestes sovin
191. Penso, que de moment està actúan bé , si no fos així , no estaria omplenant aquesta enquesta
192. - Promoure l’associacionisme, virtualment mort a VdM. - Informar de les decisions a prendre,
akternatives, motivació...
193. Publicitar més les possibles accions municipals en lloc de publicitar la seva implementació
194. Se mes oberts a la ciudadania
195. Hacerlo todo bilingüe
196. Informar i deixar participar
197. Mes informació
198. Potser deixar que els ciutadans puguin dir la seva. Deixar de teletreballar i verificar les queixes
199. Facilitar canals de comunicació i donar resposta
200. Doncs donar més informació
201. Fer una bustia de peticions o suggeriments
202. Votar a un Alcalde ampadronat aquet poble.
203. Escoltar
204. Demanar opinió i consultes al ciutadà
205. Deixar els partidismes i establir consells populars per treballar en els diferents eixos d'acció
(intentant respondre sempre al que la ciutadania demana)

206. Millorar el coneixement de les necessitats ciutadanes
207. Poguer venir i ser escoltats
208. Preguntar
209. millor comunicació
210. fer ho de veritat!!!
211. Ser mes àgils en les gestions burocràtiques i respondre les instàncies amb prontitud. No amb
demores de 6 mesos a 1 any
212. Punts d' informació i participació periodics al carrer. Trobades periodiques amb els regidors i alcalde
a llocs del poble on la ciutadania pogui Fer arribar les seves propostes
213. fomentar espais de trobada
214. Incloure les entitats
215. Obrir un canal oficial on la gent pogués informar sobre problemes
216. No se
217. Potser tenir un lloc públic on es pugui reunir un cop a la setmana o al mes, amb cita prèvia, un
representant de l'Ajuntament per escoltar les inquietuts dels vilatans.
218. Dimitir tots
219. Informació i enquestes al carrer
220. l'Ajuntament hauria de ser més eficaç i pro-actiu per a mantenir a la ciutadania motivada i implicada.
221. Crec que aquesta enquesta en es una bona mostra.
222. Informar més per canals directes sinó no ens enterem
223. Publicitat
224. Això que heu fet per aquesta consulta fa que sigui interesant involucrar-se. Tracter-ho més a la
revista mensual, de forma sencilla i entenible.
225. Escoltar al poble. Per les carxes socials es ver qué el poble está deixat, brut, etc
226. Vilassar esta bruta Les boreras estan de cacas de gos i de coloms que dona fastig , els arbres
haurian de poderse cada any i no quan ve la cabalgata dels reis , els parcs infantils haurian de tancarse
a les 21:00 h com altres municipis aixi no trobarian ampolles i cigarrets
227. Fer consultes participatives i referèndums sovint
228. Crec que les enquestes és una bona manera de fer participar a la gent del poble.
229. Trepitjar carrer
230. Mes publicitat, la gente vol colaborar
231. Valorar les necessitats reals dels ciutadans de Vilassar de Mar. Invertir els nostres diners en que de
veritat necessitem i donar un bon servei com Ajuntament,menys Politica i més poble¡¡¡¡ Mai he vist el
poble com ara. Si ho comparo amb pobles amb menys recursos fem vergonya. Sóc ciutadana de
Vilassar i els meus fills i els meus pares i els meus germans.... I estem decepcionats.

232. Votacions i donar el resultat més votat
233. Hauria de tenir els carrers més nets. L' asfalt del centre està fet una porcada. L' autobús petit deixa
molta gent penjada per culpa del baix aforament. S' hauria de substituir per gran.
234. És molt important, ser transparent i mantenir al dia tot l'important que es cou a Vilassar.
235. Escuchar al pueblo. Que somos los que vivimos y tenemos que sufrir lo mal que se hacen las cosas
236. Fomentar la transparència
237. Realitzar més procesos participatius
238. Escoltar el poble.Fer debats,referèndums...
239. Si
240. Buscar maneres pràctiques per a que els ciutadans poguem dir oa nostra. Ah, i que el que digui la
ciitadanid es tingui en compte. No s'hi val a orientar les preguntrs i respostes.... o només aplicar-ho si
t'agrada.
241.
242. Agilizar el servicio a la ciudadanía. Si tramitas por e-mail no contestan y si pides cita es muy tarde.
243. Ser més actiu/ obert / transparent
244. Mostrar-se actiu en la resolució de problemes i la cura del poble. Quan es veu descuidat, te
n’allunyes dels gestors
245. Contestar les propostes
246. Fer la més participativa, que és la que se'n beneficia
247. Posar taules de tenis taula pel poble!
248. Petits obsequis, com a val de descompte en botigues de VdM
249. Observar como está el pueblo las aceras el alumbrado etc. Los ciudadanos ven el deterioro que hay
ya hace unos cuantos años.
250. X
251. Consultes
252. Si
253. Escoltar, comprendre i donar credit
254. Poder crear un espai on les opinions del ciutadà comptin. Els pressupostos participatius és un pas,
però es porten a terme massa inversions i pocs serveis, que també són necessaris.
255. Demostrar que se'ns fa cas en aspectes importants, no només a l'hora dels pressupostos
participatius (que d'altra banda crec que no haurien d'estar relacionats amb despeses obligades manteniment d'espais o carrers, per exemple-).
256. Hacer lo que realmente se decide y pasar cuentas.
257. Primer de tot donar exemple i prendre mes cura amb el poble. Neteja/seguretat/circulació vial. Si
aquests apartats es troben en bones condicions es podran fer propostes de millora constructives i no per
tapar forats.

258. Eliminació del "tracte de favor" en alguns projectes. Possibilitat de què les propostes siguin
anónimes o codificades, per evitar "favoritismes" a una proposta concreta seguint únicament criteris
d'autoria. Opció a no pagar impostos (o rebre reduccions) en cas de baixa qualitat dels serveis prestats
per l'ajuntament. Implantació d'enquestes satisfacció amb resultats "de mitjana" vinculants i accessibles
a tothom.
259. Respondre a les instancies que presentem a l’ajuntament
260. A una democracia representativa els ciutadans han triat representants que conformen el ple de
l'Ajuntament. Cal començar per oferir una imatge constructiva des de l'interior de la institució, feina que
correspon al govern i a l'oposició, i complementar aquesta amb els canals de participació que es
considerin convenients. Cal fer treball amb entitats i associacions, també amb persones a títol individual
interessades, i que aquestes responguin a les crides per aportar. Amb més de cent entitats registrades i
poc mes de vint actives la resposta a convocatòries fetes des de l'Ajuntament ha estat si més no
decebedora. . Els regidors han de ser molt més propers als ciutadans.
261. Tendria que fer rotar mes els responsables dels partits, i no está apoltronats, en el carrec
262. Conseguit fer més participativa als ciutadans.
263. Explicar-se honestament. Força coses que ha fet aquest govern en els darrers anys no són
coherents amb el que es va explicar durant les campanyes prèvies a les eleccions. Algunes maniobres
no s'entenen i fan que es perdi la confiança i la credibilitat.
264. Saber el que cal pel poble
265. Fer més accessible i entenedora la informació.
266. Realizar asambleas participativas dependiendo del tema a tratar
267. Preguntar sempre als seus ciutadans què desitgen i dur-ho a terme com a òrgan gestor. Mitjançant
una app on poguéssiu decidir i proposar canvis i iniciatives per estudiar-ne la viabilita.
268. Tenir representants de diferents edats, diferents zones de la població i amb diferents necessitats
269. Crear espai agil on els ciutadans puguin expresar queixes, suggerencies, aportacions etc i rebre
resposta a aquestes aportacions
270. Ser mes transparent
271. Informar
272. Hacer reuniones presenciales , para exponer las quejas , muchas personas de mi edad, no
dominamos la informática, y somos los que tenemos más tiempo para mirar las cosas de las que carece
nuestro Pueblo.
273. Baixar el IBI
274. Fer participar mes a la ciutadania
275. Mes información
276. Canviar d'alcalde i de govern. Sou un desastre.
277. No ho sé
278. Ser mes pràctics i pragmàtics i menys polítics
279. Tothom es queixa de com està el poble de poc cuidat, contractar més personal de serveis i de
manteniment. Deixar enquestes i cartells i mirar pressupostos i contractar més gent, cuidar els
equipaments com can Bisa....

280. Aproximar més l'Ajuntament a la ciudadanía i menys cites per quasevols ducte...(como avants de la
pandemia .)
281. Convocar-la I facilitant la seva participació real i efectiva
282. Comunicar-ho millor i facilitar l accés del ciutadà a la pressa de decisions. Mostrar exemples de
millores del gràcies a
283. Que es vegi que l'ajuntament te interes i que escolti el que es dou
284. Millorar la informació (més entenedora per a tota la ciutadania) i la transparència. Popularitzar els
plens municipals, grups de treball i comissions oberts a la ciutadania interessada.
285. Màxima informació posible, de manera clara, concisa i facil d entendre x tothom.
286. Més transparència i informació
287. Tenir representativitat en més espais, major visibilitat i connexió amb espais de convivència i temes
quotidians però importants pel benestar de la ciutadania
288. L'ajuntament no ha de demanar opinió sobre coses que ha de fer: la neteja, il.luminacio, seguretat,
etc, no son optatives. Si hem votat una candidatura es perque prengui decissions, no perque s'amagui
darrera un proces participatiu
289. Referèndum popular abans de decidir i més transparència en les decisions econòmiques
290. Que sembli que les demandes són tingudes en compte
291. Hacer encuestas, y preguntar al ciudadano
292. Mes informació en general
293. Tindre el pople mes net i les llums de Nadal no sacabin a mig pople per la carretera tindrian de anar
de principi a final
294. Escoltar les reclamaciones de l gent. P.E:no es normal que per arreglar un canal triguin mesos
295. Facilitat els accesos
296. Fer mes enquestes per saber la opinio
297. Tenir un canal efectiu i permanent, per on rebre els suggeriments i les queixes de la gent i que
garantís com a mínim que totes son realment escoltades i tingudes en compte i exposar-ne pública i
periòdicament, el resultat.
298. Mes netejar elss carres
299. Dinamitzar les associacions de veis,compartir com a poble amb el poble.
300. Obrir espais de conversa
301. Coneixer la realitat de la seva ciutadania. No fer events en horaris de feina, i adaptar-se. Invertir
diners en coses bàsiques que realment calen arreglar-se i ja en un futur passar al següent nivell. Que la
gent pugui comprovar de primera mà que l’Ajuntament està implicat amb el que fa i que no només és “de
cara a la galeria”.
302. Política activa per incrementar informació sobre temes quotidians que ens afecten el dia a dia
(neteja, mobilitat, vigilància i seguretart, sorolls....,.) i les solucions proposades pels nostres representants
303. Ser més obert I transparent amb la ciutadania

304. Socialitzar, la participació.
305. Escoltar-lo. Si la comunicació Ajuntament a Ciutadans es via digital ó telemàtica, seria bo potenciar
cursos de formació.

9. La riquesa de la participació parteix de la diversitat d'opinions que puguem recollir. En
els espais de participació i debat de la ciutat trobes a faltar alguna veu? Quines?
(opcional)
1. En aquests espais hi hauria d'haver tot tipus de persones: joves i grans, tot tipus de gènere i d'origen...
en la diversitat hi ha la força.
2. .
3. Manca de participació del barri del Barato, en general, precisament un dels barris de VdM que
requereix més suport en molts àmbits.
4. La de joves, persones nouvingudes
5. Encuentro que falta gente de opiniones diversas
6. Hi ha poc debat i participacio. A tall d'exemple La Clau fa temps que no publica cartes dels lectors,
l'informatiu no n'admet, les instancies no es contesten i fins i tot el sindic afirma no obtenir resposta de
l'Ajuntament.
7. Participa qui té interès. No trobo a faltar cap veu.
8. I falta el poble en totes les seves formes i colors, ja que no veig que estigui ben representada pel
govern actual. Es decepcionant!
9. La veu dels regidors i la veu de la oposicio
10. EMPRESARIS PERSONES DE MES DE 45 ANYS
11. No trobo a faltar veus, hi són el que trobo a faltar es que s’escoltin les veus
12. Ns/nc
13. No
14. Les persones grans
15. Les persones grans
16. Requereix de les opinions de tots interessats/interessades. Joves, grans, multicultural i diversitat
17. No he participat mai
18. La joventut, normalment se la té poc en compte
19. Totes
20. Neteja del poble
21. Totes, no hi ha participació real. Contestar enquestes/qüestionaris no és participar!!!
22. Personas mayores

23. No
24. No ho se
25. Les personas que residen en Vilassar.
26. No
27. Hauríen de participar voluntariament persones de totes les edats.
28. Inmigrantes
29. Tots han de se.hi representats
30. Falta molta motivació per la gent gran i no tan gran,com per exemple teatre una sala de trobades per
festes i balls , en resum tenir més motivacions de esbarjo.
31. Persones d'orígens diversos
32. Las petsonas mitjanament gran sense interesos
33. Els joves, els partit, los associacions
34. No crec que sigui qüestió de persones, sinó de mirar entre tots béns comuns per a tots el habitants i
no centrar-nos sempre amb els mateixos.
35. La diversitat en general que comenteu
36. Els joves, les persones d'origens diversos, la gent gran i les assiociacions
37. Simplemente escuchar más a las personas que vivimos aquí
38. Joves
39. Joves e infants tenen molt a dir
40. En general tots els grups d’edat.
41. Les persones grans, per la experiència
42. Joved
43. Els joves
44. Les persones grans.
45. No sé qui hi participa ni què és debat
46. Els joves
47. Persones grans
48. Si, las que vean realmente cómo está quedando Vilassar de mar, sucio, sin parques para niños, más
delincuencia
49. Totas son importantes. Falta persones grans.
50. No ho se
51. El profesionals en cada tema a decidir.

52. La veu dels joves
53. Petits comerços de serveis.
54. Toda persona que pague impuestos
55. Les persones d'origens diversos Més atenció sobre les dones i les dificultats i discriminació que
patim Més atenció als infants
56. Els joves
57. En general gent sense partit polític
58. Gent gran
59. Els joves
60. Els nens
61. Crec que falta implicar quants més colectius millor
62. Les trobo a faltar totes... s'escolta poc...
63. Han d’haver de tot tipus de persones, des de les més petites a les més grans, tot tipus de races, de
gustos, etc.
64. Es trobe a faltar la gent que no te temps, no li arriba la informacio o no en te ganes. Facilitar o
proposar una data anual o trimestral per votar facilitiaria la prticipcio
65. Persones grands GENT Amb Mobilitat reducida
66. Joves i adults joves principalment.
67. Les persones grans
68. Una mica de tot
69. La gent gran
70. Mes la dels joves
71. Joves principalmet
72. Simplement les veus "no politiques"
73. No puc contestar doncs no tinc prou info.
74. La gent que jo considero majoritària i no pas els iluminats i frikis de sempre.
75. Cap
76. Diversitat orígens i d’opinions polítiques
77. El jovent i potser les persones més precàries (que es senten més desvinculades i amb menys força)
78. Gent de diversos barris
79. Joves
80. Del jovent

81. Creo que los diferentes partidos políticos que, representan diferentes ideologías e inquietudes,
escucharlos y tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones puede ayudar a minimizar esas
distancias de criterios y en general mejorar la vida cotidiana .... No creo que ningún partido por muy
distante que esté ideologicamente de otro quiera negarse a mejorar los temas de la gente mayor, los
jóvenes, la cultura ,,etc.
82. Si, la de tota la ciudadanía de vdm
83. Mestres que treballen a les escoles del municipi.
84. Diferents ideologies
85. Personas no catalanas que vivimos y amamos Vdm
86. Totes
87. No
88. Pregunteu-vos abans què feu malament perquè la participació sigui tan baixa.
89. Els nostres politics
90. els joves
91. Hi trobo a faltar major quantitat i varietat de persones i una major qualitat en els procesos participatius
92. Primer cal generar aquests espais de participació i debat.
93. Depèn del debat. Les persones amb discapacitat...
94. Les persones grans i persones de diferent tarannà al qui governa
95. No
96. Els joves i persones grans
97. Els joves i els grans
98. Associacions de veïns
99. És molt important donar un espai als joves
100. Realment a part dels pressupostos participatius no ens hem assabentat de quins altres espais de
participació hi ha actualment. Per tant, no puc saber qui hi falta.
101. joves
102. Les de la gent del poble, crítica amb la gestió municipal
103.
104. Les perdones grans I els joves
105. Les persones que, a la que els hi poses difícil, deixen de perdre el temps. El jovent i la gent gran,
que han vist molts governs i acaben dient que tots els governants són iguals
106. Joves
107. Els nens i les nenes de primària tenen una veu essencial, tal i com proposa Tonucci en el seu
projecte de les ciutats que posen la mirada en la infància .

108. Gent gran, joves
109. Joves
110. Algú honest a l ajuntament
111. Persones grans
112. Els joves
113. diversitat cultutal i funcional
114. Totes en general
115. joves, immigrants
116.
117. Joves
118. Persones non nascudes en espanya o catalunya i que han elegit el territori per viure
119. Tots
120. Tots els ciutadans tenen dret. Expressar la seva opinió
121. La ciutadania en general, les decisions es prenen desde el vessant polític, no ciutadà
122. Els joves han de ser-hi, en proporció a la seva part de ciutadans sobre el total.
123. Persones d'origen divers
124. no
125. Mediana edad 35-45
126. D'origens diversos
127. Joves
128. Quantes mes opinions millor
129. La dels joves
130. Les personas grans
131. Joves i comerciants principalment
132. Falta la veu de ciutadans, de tots.
133. No
134. La ciudadania base. Personas que puedan gestionar sin estar directamente implicada.
135. Els nouvinguts
136. Pot ser dels joves
137. Les de la gent que viu a vilassar i no es conforme amb l estat del poble
138. Ha de participar tothom, diverses opinions, representants de tot el poble.

139. Persones grans
140. Persones grans
141. Els joves
142. Persones d’orígens diversos
143. Principalment els joves
144. Els joves.estan oblidat em aquet poblé.ni cinema,ni estáis ludics.res de res
145. No he assistit a cap debat per poder valorar però com més variades de edads i classe social el
benefici serà més encertat
146. Als qui paguen impostos .
147. Ahora no sabria decirte
148. Una mica de tot
149. No sé qui participa,entenc que ha de ser torhom de diferents esats
150. No sóc usuari
151. No puc opinar encara
152. Si la del poble, i la de la gent gran que en tenim molt q apendre d'ells
153.
154. Principalment dela ciutadans
155. Joves
156. Les persones grand
157. Trobo a faltar als vilassarencs ens general
158. Les persones amb discapacitat funcional
159. Tots tenim drets
160. Tot veï empadronat a Vilassar de Mar
161. Totes les persones
162. Els ciutadans en general
163. Falta participació en general. No s'arriba al mínim dessitjable, s'ha de fer autocrítica i treballar
perquè la ciutadania participi activament en el desenvolupament del poble
164. Tots
165. Els joves.
166. formar i promoure associacions de barris
167. Els adults joves amb fills petits
168. Crec que la ciutadania en aquest poble no te un medi amb el cual arribar directament amb els

polítics. Algu ens a preguntat si volem canviar sol agrícola per urba i construir mes pisos? No Algu ens
ha preguntat si volem pisos turístics? No
169. els joves
170. Persones grans
171. Joves, associacions veïnals de tots els barris, empresaris.
172. Cap
173. No ho sé
174. Si es permet que tothom participi només faltarà el que s'exclogui voluntàriament, el que par un altre
banda molt respectable.
175. No . Tothom pot opinar
176. Els jpves
177. Hi hauria d'haver de totes les edats, no apartar ningún colectiu, que tothom se senti necesari.
178. Crec que la gent está desencantada i mostrar desinterés vers al poble
179. La gent que considera el poble només un dormitori
180. Poder personas grans i el de fora penso que tampoc estan gaira representats
181. Sobretot els joves
182. No
183. Todas las edades, la mayoria de nosotros no nos informan de nada, esto tiene que cambiar. Y
elnpueblo ayudaria si fueran mas comunicativos y transparentes
184. Persobes amb diversitat funcional
185. joves
186. Joves i grans
187. Complicat. Quin no s'hi implica no té veu i no passa res però les eines per a que tothom que vulgui
hi pugui dir la seva han d'existir.... La gent gran pot necessitar canals de comunicacio més tradicionals,
suposo.
188. Tothom s’hauria de veure representat
189. Joves, persones grans, families
190. Penso que en general ni ha poca participació de les diferents veus.
191. No ho sé
192. Els joves
193. Han de ser-ho tots representats
194. Nouvinguts
195. Los jóvenes mayores de 25 están anulados ya que no tienen espacios aparte de los bares y así no
se mejora.

196. Estrangers no empadronats que hi viuen i tenen família a Vilassar
197. No se qui participen, no se qui falta
198. Joves
199. En trobo a faltar moltes : manca incentivar la participació real de la majoria dels ciutadans.
200. Jovenes, Parados.
201. Trobo a faltar la veu dels veïns del centre de la vila, que som pocs per que no habitem a grans
blocs, però en canvi vivim en la zona/imatge del poble
202. La majoria de persones residents o amb alguna relació amb el municipi. Sovint no hi participen per
què directament no saben què existeix el servei. Una altra limitació és l'horari, es tindria que plantejar
l'atenció en espais de participació en horari de tardes i en dissabtes. També es podria considerar la
participació d'empreses (per ara únicament es permeten entitats) amb presència o que fan l'activitat al
municipi. En cas de grans empreses amb delegacions a varis municipis, es tindria en consideració la part
proporcional de negoci què fan a Vilassar de Mar.
203. Intuitivament puc pensar que els menys afavorits, en situació social de vulnerabilitat,no son proclius
a participar, tenen altres interessos més perentoris.
204. Petsones grans i veteranes
205. Persones d'origens diversos.
206. Per cada cas s'ha de buscar aquelles persones o entitats que representin als que rebran l'acció que
es proposa. No s'entén un canvi en un sistema existent o la implantació d'un de nou sense escoltar als
que ens seran beneficiats o perjudicats. Joves, grans, orígens, són maneres d'encasellar per alguna
variable que pot ser totalment subjectiva.
207. Les persones del poble amb ulls que viene con esta cambiante Vilassar desde fa 4 anys, bruticia,
delincuencia..
208. Inmigrants
209. Tothom qui ho desitgi ha de participar, per això fa falta canals per a comunicar el vot o la opinió que
siguin ràpids i accessibles als diferents tipos de coutadans
210. Els estiuejants de tota la vida
211. Més gent jove, i d'orígens diversos
212. No tinc prou opinio acabem d’arrivar a viure aqui
213. Infants, joves, adults i ancians
214. de las personas mayores, por su trayectoria en la vida, son bajo mi opinión las que tienen mas
experiencia, y si llevan más de 30 años en el Pueblo mejor.
215. Baixar els impostos
216. La del poble
217. Els joves
218. A l'ajuntament hi sobra prepotència i hi manca humilitat.
219. Tothom

220. Haurien d’estar representarà tots els col·lectius
221. Tots i totes sense excepció d edat però que visquin al poble i sentin la necessitat de millorar moltes
coses.
222. Persones grans i pot ser també d'origens diversos .
223. Les dones en igualtat
224. Joves
225. Hi trobo a faltar especialment a persones d'orígens diversos.
226. S’hauria d’escoltar la veu de tothom que volgués opinar, perquè de tothom poden surgir ideas u
opinions de interès per el poble.
227. Joves, persones nouvingudes al municipi (potser són del mateix origen nacional)
228. No
229. Les persones grans
230. Las associacions
231. La gent jove en general, els barris el mon educatiu i cultural.
232. Persones grans
233. Representació de cada grup.
234. La gent gran i els immigrants.
235. Persones grans
236. Joves, gent grans,jubilats....
237. Falta ciutadanes tecnics en forum de conversa
238. No he format part d’aquests espais de participació, llavors no puc respondre.
239. no s'ha d'excloure a ningú per aquestes característiques
240. Els joves i les persones d'origen diversos
241. Los extranjeros.
242. Quasi totes. Des de joves a adults i gent gran

10. Què t’agradaria fer per Vilassar de Mar?

Opinar sobre els temes que m’interessen i/o preocupen
Col·laborar puntualment en projectes, experiències,
activitats
No tinc cap disponibilitat però m'interessa estar
informat/a

192

192

26.7%

179

179

24.9%

140
19.47%

140

Opinar i debatre amb altres ciutadans i ciutadanes sobre 117
16.27%
els temes que ens interessin
Gestionar conjuntament amb l’Ajuntament un
equipament o servei de la ciutat
No vull implicar-m’hi

117

82

82

11.4%

9
1.25%

6. Quant de temps podries dedicar a participar en algun espai?
Cinc minuts a la setmana per a llegir, respondre a
consultes o votar propostes
Entre sis i vuit hores al mes per a impulsar un procés i
fer-ne seguiment
Dues hores al mes per poder participar en una reunió
No ho sé/no contesto
No tinc disponibilitat

Resum
Vots online: 423
Vots presencials: 0
Vots totals: 423
Participació: 100% (de 423 persones)
Resultats a data: 15/11/2021 10:53:06

135

135

31.91%

99

99

23.4%

82

82

19.39%

64

64

15.13%

43
10.17%

43

