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Evolució global del municipi 
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En l’últim any, com creu que ha evolucionat (...) 

* Gràfics comparatius darrera legislatura 

Observatori Política Municipal (OPM-ACM) Març 2019 

Principals demandes municipals (espontània) 

Quines 3 coses li agradaria que canviessin o milloressin a (...); (Resposta espontània i múltiple) 
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Fins a 500 habitants Entre 501 i 1.000 habitants Entre 1.001 i 3.000 habitants Entre 3.001 i 5.000 habitants Entre 5.001 i 10.000 habitants 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Millor gestió dels recursos públics, més 

transparència dels polítics 

-Atracció de més població resident al poble 

-Creació de llocs de treball i impuls a 

l'activitat econòmica i industrial 

-Més suport al comerç local 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Millora de camins i carreteres de l'entorn; 

accessos a la localitat 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Atracció de més població resident al poble 

-Més suport al comerç local 

-Creació de llocs de treball i impuls a 

l'activitat econòmica i industrial 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Més serveis per la gent gran 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Més civisme ciutadà 

-TOT BÉ 

-Millors serveis de sanitat 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Seguretat ciutadana 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Més civisme ciutadà 

-Millorar els serveis i les prestacions 

socials 

(en general) 

-Atracció de més població resident al poble 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-TOT BÉ 

-Millorar la senyal d'Internet 

-Millors serveis de sanitat 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Menys soroll i contaminació 

-Millor convivència entre veïns 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Seguretat ciutadana 

-Millora de camins i carreteres de l'entorn; 

accessos a la localitat 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Creació de llocs de treball i impuls a 

l'activitat econòmica i industrial 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Més civisme ciutadà 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Millorar els serveis i les prestacions 

socials 

(en general) 

-Seguretat ciutadana 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més suport al comerç local 

-TOT BÉ 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

Entre 10.001 i 20.000 habitants Entre 20.001 i 50.000 habitants Entre 50.001 i 100.000 habitants Entre 100.001 i 500.000 habitants 

-Neteja de carrers, clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Més equipaments d'oci, esportius i culturals 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Més suport al comerç local 

-Seguretat ciutadana 

-Millor gestió dels recursos públics, més 

transparència dels polítics 

-Més civisme ciutadà 

-Creació de llocs de treball i impuls a l'activitat 

econòmica i industrial 

-Més carrers i zones per vianants 

-TOT BÉ 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Tenir cura dels centres històrics i dels barris 

perifèrics 

-Millora de camins i carreteres de l'entorn; 

accessos a la localitat 

-Neteja de carrers, clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Seguretat ciutadana 

-Més civisme ciutadà 

-Més equipaments d'oci, esportius i culturals 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més carrers i zones per vianants 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Més suport al comerç local 

-Tenir cura dels centres històrics i dels barris 

perifèrics 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-TOT BÉ 

-Creació de llocs de treball i impuls a l'activitat 

econòmica i industrial 

-Millors serveis de sanitat 

-Millora de camins i carreteres de l'entorn; 

accessos a la localitat 

-Neteja de carrers, clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Seguretat ciutadana 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Més suport al comerç local 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més civisme ciutadà 

-Més equipaments d'oci, esportius i culturals 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Acabar les obres públiques dins els terminis 

previstos 

-Millors serveis de sanitat 

-Millors serveis d’educació i llar d’infants 

-Tenir cura dels centres històrics i dels barris 

perifèrics 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Millorar els serveis i les prestacions socials 

(en general) 

-Neteja de carrers, clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Seguretat ciutadana 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més civisme ciutadà 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Més equipaments d'oci, esportius i culturals 

-Acabar les obres públiques dins els terminis 

previstos 

-Millors serveis de sanitat 

-Tenir cura dels centres històrics i dels barris 

perifèrics 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Més carrers i zones per vianants 

-Millors serveis d’educació i llar d’infants 

-Creació de llocs de treball i impuls a l'activitat 

econòmica i industrial 
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l’actual Estat del Benestar 
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TOTAL CATALUNYA (sense Barcelona capital) 

Grau d’importància de diversos aspectes per 

decidir el vot municipal 

Normalment per decidir el vot en unes eleccions municipals a (...), quina importància dóna als 

següents aspectes... (Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 

Observatori Política Municipal (OPM-ACM) Març 2019 

Àmbit de l’estudi: Catalunya. 

Univers: Població major de 18 anys empadronada a Catalunya en 

municipis fins a 500.000 habitants (tots menys Barcelona ciutat), i amb dret 

a vot en les eleccions municipals . 

Mètode: Enquesta telefònica amb combinació de telèfons fixes i mòbils. 

Mostra: 1.200 enquestes. 

Mostreig: no proporcional per territoris per tal de garantir mostres més 

representatives en els àmbits territorials menys poblats. Estratificació per 

grandària de municipi i demarcació, amb selecció aleatòria dels individus 

segons quotes proporcionals per sexe i grups d’edat. 

Condicions estadístiques: marge d’error total possible de +2,89%, per una 

població infinita, amb un nivell de confiança del 95,5%, on K=2,  amb el 

supòsit de màxima indeterminació (p=q=50/50). 

Treball de camp: les enquestes s’han realitzat entre el 12 i el 26 de març de 

2019. 

Fitxa tècnica 


