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P. 1 Estructura i disseny de l'ordre del dia de la 
sessió en general  
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Aquest informe resumeix les dades extretes de les enquestes de valoració de l’Audiència 

Pública sobre l’estat de comptes i caixa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es va 

realitzar el passat 5 de novembre així com diverses valoracions que han arribat a la regidoria 

de Participació Ciutadana. 

 

L’enquesta es dividia en 16 preguntes agrupades per àmbits temàtics. En totes els preguntes 

calia valorar de l’1 al 5 tenint en comte que : 

 

1.Molt malament         2. Malament         3. Regular           4. Bé         5. Molt bé 

 

Es va fer arribar a les 125 persones que van assistir a l’audiència i se n’han respost un total de 

37.   A continuació es presenten els resultats quantitatius de cada pregunta i les opinions 

personals dels enquestats:  

 

SOBRE L’ESTRUCTURA DE L’AUDIÈNCIA:  

 

P1. Estructura i disseny de l'ordre del dia de la sessió en general:  

 

P.1   

 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 1 3% 
Regular 4 11% 
Bé 22 59% 
Molt bé 10 27% 

TOTAL 37 100% 
 

Observacions:  

• M'hauria agradat que els partits haguessin tingut contrarèplica per poder rebatre les 
acusacions tant de govern com d'oposició (govern antic). 

• Bé, penso que les temporalitzacions -en alguns casos- no van ser les adequades. 
• El que estén presentes el partido actual y el anterior, genera enfrentamiento y que el tema 

se desvíe. De todas formas se hizo bien que no hubiera réplica, para evitar debate.  
• Més semblant a un debat electoral que a una audiència municipal. 
• La considero perfecta. 
• Tot és millorable. 
• Manca d'informació prèvia per poder tractar els temes amb la profunditat necessària. 
• Lo encontré muy bien organizado. 
• Excessivament rígid. Impossibilitat de debat. 

 



P.2 . La temporalització de 20 minuts permesa per les intervencions polítiques dels 

representants del govern actual i del govern anterior. 

 

P. 2 
 N % 
Molt malament 2 5% 
Malament 1 3% 
Regular 8 22% 
Bé 12 32% 
Molt bé 14 38% 
TOTAL 37 100% 
 

 

P.3 . La temporalització de 8 minuts permesa per les intervencions dels representants 

polítics dels grups municipals que no han format part de cap dels governs. 

 

P. 3  
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 7 19% 
Regular 12 32% 
Bé 14 38% 
Molt bé 4 11% 
TOTAL 37 100% 
  

 

Observacions:  

• Escassa. Hauria deixat 12-15 minuts.  
• És possible que faltés quelcom de temps.  
• El tiempo para estos representantes ha resultado  insuficiente. 
• Va ser una mica CURTA. Potser hagués estat millor de 10 ó 12 minuts cadascú. 
• Suficiente.  
• La audiència va estar mal plantejada des del primer moment. Hi hauria d'haver debat. 
• Els 8 minuts havien de ser per a tots els grups de l'anterior etapa o de la present. 
• No eren suficient.  
• Podria haver estat més extensa.  
• Les aportacions d'aquets grups també s'han de tenir en compte.  
• Si lo encontré bien. 
• Tot depèn del tema que es toqui. 

 

 

 

 

P.2 Temporalització de 20 minuts permesa per al 
govern actual i l'anterior
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P.3 Temporalització de 8 minuts permesa pels grups 
municipals que no han format part de cap dels 

governs
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P.4 . La temporalització de 90 minuts destinada a les intervencions de la ciutadania 

 

P. 4 
 N % 
Molt malament 1 3% 
Malament 0 0% 
Regular 8 22% 
Bé 12 32% 
Molt bé 16 43% 
TOTAL 37 100% 
 

Observacions:  

• Excel·lent. Penso que la veu l'han de tenir els ciutadans, i així va ser. 
• Massa llarga. Potser amb 1h ó 1h 15 minuts hagués estat bé. 
• Molt bé. 
• Érem molts per tan poc temps.  
• Depèn dels temes a exposar. 
• Crec que algun dels assistents hagués volgut manifestar-se abans de l'acte es donés per 

finalitzat. 
• La majoria de les 74 preguntes no van ser de cap interès, no van abordar les causes de 

l'origen del dèficit ni la situació de caixa de la casa gran. Vendetes a part.  
• Depèn dels temes, potser és una mica just. 

 

P.5 El temps màxim d'1 minut per realitzar una pregunta als representants del govern 

actual o del govern anterior. 

 

P. 5  
 N % 
Molt malament 2 5% 
Malament 1 3% 
Regular 8 22% 
Bé 12 32% 
Molt bé 14 38% 
TOTAL 37 100% 
 

Observacions:  

• Es fa més àgil i hi caben més preguntes.  
• Debería permitirse una única replica al que realiza la pregunta. 
• Suficient.  
• Poc temps. 
• Depèn de la pregunta. 
• Per la importància del tema que es debatia, insuficient. 
• Hi ha preguntes que precisen una introducció prèvia per tal que puguin ser enteses dintre 

d'un context concret. 
 

P.4 La temporalització de 90 min destinada a les 
intervencions de la ciutadania
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P.5 El temps màxim d'un minut per realitzar una 
pregunta als representants del govern
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P.6  El temps màxim de 2 minuts per respondre una pregunta per part dels representats 

del govern actual o del govern anterior. 

 

P. 6 
 N % 
Molt malament 1 3% 
Malament 4 11% 
Regular 5 14% 
Bé 16 44% 
Molt bé 10 28% 
TOTAL 36 100% 
 

Observacions:  

• Agilitat, sens dubte. 
• Muchas respuestas se desviaron de la pregunta (algo lógico) y/o quedaron sin respuesta. 
• Poc temps per a la resposta. 
• Poc temps. S'ha de poder preguntar les vegades que faci falta si un polític “s'escaqueja” i no 

contesta la pregunta. 
• Si la resposta s’ha d’allargar massa en el temps sempre queda el recurs a poder donar 

resposta a l'acta definitiva de l'audiència. 
• Bé, sempre i quan el representant de torn contesti la pregunta i no miri “d'escaquejar-se” per 

no contestar-la. En aquest cas es te que tornar a fer la pregunta fins que contesti el 
preguntat.  

 

7. La temporalització de 5 minuts permesos per als darrers posicionaments de cada grup 

polític amb representació a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

P. 7 
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 3 8% 
Regular 7 19% 
Bé 20 56% 
Molt bé 6 17% 
TOTAL 36 100% 
 

Observacions:  

• Molt just. 
• Tenint en compte que prèviament només se'ls hi havia ofert 8 minuts d'exposició, considero 

que per finalitzar, hagués estat bé disposar de més temps. 
• Pels que tenien coses a dir, va ser insuficient pels que no tenien res a dir va ser "etern".El 

pobre Quim Arrufat va haver de córrer massa per dir tot el que volia dir...Faltava ERC. 
• Suficient. 

P .6 El temps màxim de 2 minuts per respondre una pregunta 
per part dels representants del govern actual o anterior
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P.7 La temporalització de 5 minuts permesos per als 
darrers posicionaments de cada grup polític
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P.8 El moderador de l'acte 

 

P.8 El moderador de l'acte 
 N % 
Molt malament 1 3% 
Malament 0 0% 
Regular 0 0% 
Bé 18 50% 
Molt bé 17 47% 
TOTAL 36 100% 
 

Observacions:  

• No va haver de realitzar cap imposició dràstica, crec que tots van respectar, en la mesura 
del possible, els seus temps predeterminats. 

• Potser un excés de rigidesa. 
• Crec que en tot moment està correcte i eficient. 
• Impertinent, arrogant i amb afany de protagonisme. Clarament decantat a favor del Govern 

actual. 
 

 

ORGANITZACIÓ DE L’AUDIÈNCIA:  

 

P.9 El sistema d'inscripció a l'audiència a través de reserves per carpeta ciutadana. 

 

P. 9 
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 0 0% 
Regular 2 6% 
Bé 15 44% 
Molt bé 17 50% 
TOTAL 34 100% 
 

Observacions:  

• Trobo bé que es pogués realitzar on-line i que s'atorgués preferència als empadronats a 
VNG. 

• No conec aquets sistema. 
• Molt bé, va evitar descontrol, pel que fa l'aforament. 

 

 

P.8 El moderador de l'acte
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P.9 El sitema d'inscripció a l'audiència a través d ela 
carpeta ciutadana
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P. 10. El formulari d'inscripció 

P. 10 
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 0 0% 
Regular 4 11% 
Bé 20 56% 
Molt bé 12 33% 
TOTAL 36 100% 
 

Observacions:  

• Bé. 
• No el vaig fer, per què no sabia si podria anar. No obstant també està bé que pogués 

accedir directament.  
• Molt apropiat. 
• Tuve que ir al ayuntamiento, pienso que este tramite privó a algunos despistados de ir. 

 

P.11.El sistema d'organització i control d'accés al públic a través d ela recollida 

d'acreditacions 

 

P. 11 
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 0 0% 
Regular 4 11% 
Bé 19 51% 
Molt bé 14 38% 
TOTAL 37 100% 
 

Observacions:  

• Un bon control d’accés i bona distribució d'acreditacions, tot i la inexistència de cues per a 
realitzar-se, fet que va facilitar molt aquest aspecte. Una mica confós. 

• Molt correcte per als assistents i organització. 
• De verdad les doy hasta un 7. 

 

 

 

 

 

 

P.10 El formulari d'inscripció
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P.11 El sistema d'organització i control d'accés al 
públic a través de la recollida d'acreditacions
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P.12. El sistema de recollida i control de les intervencions del públic a través de les 

targetes de colors:  

P. 12 
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 1 3% 
Regular 6 16% 
Bé 16 43% 
Molt bé 14 38% 
TOTAL 37 100% 
 

Observacions:  

• Potser per estalviar temps es podien haver anat recollint de dues en dues. 
• Una mica confós. 
• Va facilitar correctament la intervenció dels interessats. 
• Me gustó y lo hicieron muy bien. 
• Segurament va ser caòtic per aquells que havien de recollir, però alhora era la manera i es 

va fer molt correctament. 
 

 

13. L'emissió de l'audiència en directe per Canal Blau Televisió 

 

P. 13  
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 2 6% 
Regular 1 3% 
Bé 14 39% 
Molt bé 19 53% 
TOTAL 36 100% 
 

Observacions:  

• Perfecto, si algo es accesible a todos, cuantos más medios mejor. 
• Perfecte que totes aquelles persones que per diversos motius no van poder participar 

presencialment en l'audiència, com a mínim la van poder seguir a través de CB tv no la vaig 
veure. 

• Vaig veure la primera part per TV i m'hi vaig presentar directament al Neàpolis.  
• Molt bé per als qui no podien assistir-hi personalment. 
• La emissió va ser clarament favorable al govern sortint.  
• Estant dins l'Audiència, i mitjançant les noves tecnologies que ens ofereixen els mòbils i la 

retransmissió, varem poder comentar amb alguns amics el que passava dins. Un encert. 
 

 

P.12 El sistema de recollida i control de les 
intervencions del públic a través de les targetes de 

colors
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P.13 L'emssió de l'audiència en directe per Canal 
Blau TV
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DIFUSIÓ DE L’AUDIÈNCIA  

14. Els sistemes emprats de difusió de l'audiència: bustiada, web municipal, etc 

 

P.14 
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 1 3% 
Regular 4 11% 
Bé 16 43% 
Molt bé 16 43% 
TOTAL 37 100% 
 

Observacions:  

• També hi faltava Vilanova Digital, on vaig veure l'anunci. 
• Perfecto, si algo es accesible a todos, cuantos más medios mejor. 
• Bé. 
• Va ser insuficient. 
• A mi me interesa todo lo que sucede en Vilanova y me entere. 
• Tot i que les paperetes que es rebien a casa, eren susceptibles a ser percebuts com a 

propaganda i ser llençats a la brossa.  
 

 

INFRAESTRUCTURA DE L’AUDIÈNCIA 

15. L'espai de l'auditori del Neàpolis 

 

P. 15 
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 0 0% 
Regular 1 3% 
Bé 11 30% 
Molt bé 25 68% 
TOTAL 37 100% 
 

Observacions:  

• Una mica petit, però per ser el primer, va estar molt bé. 
• Para futuras ediciones puede quedarse escaso. 
• Un ejemplo de utilización/ aprovechamiento de infraestructuras públicas. 
• Molt bé. 
• El tema econòmic retreu l'afluència de públic per la seva dificultat, altrament hauria quedat 

petit, i per això es preveia una sala amb TV. Una alternativa podia ser l'Auditori .Sempre he 
cregut que era idoni per a actes d'aquest tipus. 

• Buen lugar y cómodo. 

P.14 Els sistemes de difusió (bustiada, web 
municipal, Diair de Vilanova, ràdio i televisió locals
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P.15 L'espai de l'auditori de Neàpolis 
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DIA I HORA 

 

16. El dia escollit (dissabte) i l'hora (matí) per la sessió de l'audiència 

 

P.16 
 N % 
Molt malament 0 0% 
Malament 0 0% 
Regular 3 8% 
Bé 11 30% 
Molt bé 23 62% 
TOTAL 37 100% 
 

Observacions: 

• Es permet que hi vagi la màxima gent que ho desitja. 
• Entre setmana per la tarda seria molt més complicat poder assistir-hi, tenint en compte que 

molts vilanovins/es treballen fora VNG. 
• Va permetre l’assistència de persones que de dilluns a divendres estudien i/o treballen. Per 

a mi és la millor hora. 
• Havia de fer-se en cap de setmana. De les 4 opcions (2 matins o 2 tardes) millor un matí i 

entre dissabte i diumenge millor dissabte.  
• Va facilitar l'assistència dels qui en altres dates no haguessin pogut venir. 
• No a tothom li va bé un cap de setmana. Hauria d fer-se una prospecció. 
• Buen día el que eligieron, auque hay quien encuentre que no le gustó (como dice el refrán 

nunca llueve a gusto de todos.)  
 

 

 

OPINIONS PERSONALS:  

� Molt bé i molt interessant. 

� Poc preparat el govern anterior amb el tema del números. Cada vegada que es canvi el 

govern es tindria que fer una sessió com aquesta. Generalment tot va ser molt correcte.  

� Excel·lent. Aquest acte no hauria de ser un fet puntual sinó tot el contrari. Cada any hauria 

d'haver-hi una Audiència Pública per apropar la política als ciutadans. Ja tinc ganes que se 

celebri la propera. Moltes gràcies i bona feina. 

� En general m'ha semblat bona l'estructura i l'organització de l'esdeveniment. 

� Tal como hice constar públicamente !FELICIDADES Y GRACIAS! por posibilitar el evento. El 

sistema debería repetirse, aplicándolo a los temas de ámbito municipal que se estime 

oportunos o aquellos otros altamente demandados por los ciudadanos de Vilanova. 

� Moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de presenciar-la, haver pogut participar i 

finalment opinar. 

P.16 El dia escollit (dissabte) i l'hora (matí)
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� M'hagués agradat que hi hagués opció a diàleg entre els representants polítics/es tot i que 

també entenc que no era l'objectiu de l’audiència, però en algunes qüestions com els 

famosos càrrecs de confiança, hagués anat bé una aclariment a mode de diàleg. 

� Es va trobar a faltar debat i dret a rèplica entre els diferents partits politics, moderat amb la 

professionalitat que va demostrar el Sr. Tubau. 

� Un tipus d'activitat que hauria de tenir continuïtat per a altres qüestions d'interès general. 

� La audiència pública hauria d'anar vinculada de manera ordinària a la presentació dels 

pressupostos per tant amb caràcter anual. Aquesta seria doncs extraordinària. 

� Muy buena iniciativa, el ciudadano siente algo más de transparencia (sobretodo en los 

tiempos que vivimos). El abrir puertas del ayuntamiento al ciudadano es el que realmente 

sabe lo que pasa en su calle, barrio, ciudad. Espero que se repita, no sólo con los números. 

� Se n'han de fer més i segons la temàtica obrir molt més a la participació de la gent i que es 

puguin generar alguns debats, no només preguntes de "baix a dalt"... És un bon moment per 

avançar en maneres de facilitar la participació de la gent, per exemple el mètode utilitzat per 

treballar el PAM m'ha semblat força correcte: participatiu, ràpid i concís...i n'hi ha 

més...segons la temàtica i el nivell de concreció que faci falta assolir. 

� Activitat molt interessant i positiva, que ha de continuar i potenciar. 

� Tant de bo es vagi repetint.  

� L'audiència pública és un bon instrument de participació. Ha estat un debat útil i es un format 

que es pot repetir per a altres ocasions i altres temes. Només trobo a faltar algun tipus de 

conclusions o propostes (però el tema era per donar explicacions i potser amb nous temes 

de presa de decisions es pugui fer). 

� Algunes respostes no van ser degudament aclarides.  

� Està bé saber com s'han gastat els diners dels ciutadans però si s'han malgastat s'han de 

poder demanar responsables. El que no pot ser és que es digui que s'ha de mirar endavant i 

lo passat, passat. Els diners els posem els ciutadans i obligats. 

 



� Ja queda ben clar quin és la meva opinió. Una observació a l'opinió d'un dels assistents que 

va afirmar que Vilanova és una ciutat rica. Potser seria bo que pensés en els molts 

treballadors vilanovins que estan sense feina. 

� Als ciutadans que disposin d'acreditació per poder assistir a l'audiència se'ls ha de permetre 

formular les preguntes anticipadament per correu electrònic cosa que permetria poder 

contestar amb respostes més treballades i/o argumentades.  

� Aquest tipus d'actes són molt interessants per a transmetre la cultura política. 

� El govern es va quedar curt en les seves respostes. 

� L'audiència pública s'hauria de fer al menys tres vegades l'any. Actualment i degut al 

moment que estem passant hi ha temes suficients com per dialogar i adquirir compromisos 

amb prioritats.  

� Moltes de les persones que van fer preguntes aprofitaven per posicionar-se o fer retrets en 

contra dels diferents governs, en lloc de fer una pregunta concreta. 

� Personalment ens va agradar molt. Crec que tots tindríem que saber com estan els comptes 

municipals. 

� Ánimo y sigan actuando claros y transparentes, así les irá para mi modo de ver la vida muy 

bien. 

� Crec que una ciutat de 60.000 habitants que ha escollit als seus representants no necessita 

fer una Audiència Pública per tractar un tema tant tècnic. Va ser una concessió al populisme 

de la CUP que va arrossegar a la resta de grups. Ni es va informar de res diferent, ni es van 

donar claus de solució pel problema del dèficit excessiu. Un acte innecessari. 

� Crec que les audiències públiques s'haurien de fer de tant en tant per fer sentit la voluntat del 

poble i les necessitats imperioses de la ciutat que es puguin fer. També seria important que 

davant de qualsevol decisió de fer obres importants es consulti a la ciutadania, que dintre de 

tot és amb els diners dels ciutadans amb el que es paguen les coses.  

� El fet que ERC no hi fos convocada és un dèficit democràtic, així com el no haver dret de 

rèplica a les preguntes.  

� Enorme valor democràtic de l’audiència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONS: 

En general, totes les valoracions sobre l’Audiència pública han estat positives. En la majoria de 

preguntes, trobem que més del 60% de les respostes es situen entre el bé i el molt bé i en les 

valoracions subjectives també es fan moltes referències a l’enorme valor democràtic de la 

sessió. A continuació destaquem alguns des temes a tenir en compte que han manifesta els 

ciutadans enquestats:  

 

Estructura de l’audiència: 

• En relació a la pregunta sobre l’estructura i disseny de la sessió en general, tot i que les 

valoracions són positives, hi hagut diverses persones que demanen introduir algun 

mecanisme que permeti que hi hagi més debat entre els grups i amb els 

ciutadans.  

• La única pregunta que no ha tingut una valoració tan positiva ha estat la referent a la 

temporalització de 8 minuts per les intervencions dels representants dels grups 

polítics municipals que no han format part de cap dels govern. En aquest cas moltes 

persones han comentat que el temps va ser insuficient.  

• També s’ha comentat que en algunes intervencions dels ciutadans s’intuïa  que 

s’havien preparat prèviament les preguntes  amb interessos polítics.  

• Cal destacar, que en diverses ocasions s’ha valorat que hi va haver preguntes que no 

es van acabar de respondre i que caldria introduir mecanismes per què el ciutadà 

pugui a tornar a preguntar i es pogués fer contrarèplica. 

• S’ha citat en diverses ocasions que faltava ERC. 

 

Organització de l’audiència:  

La majoria de valoracions han estat positives.  

 

Difusió de l’audiència  

La majoria de valoracions han estat positives. 

 

Infraestructura de l’audiència 

S’ha valorat molt positivament l’espai del Neàpolis. 

 

Dia i hora 

S’ha valorat molt positivament que es fes un dissabte al matí. 

  


