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Presentació i concepte

Email: feedback@feedback.cat

L’enquesta municipal és un servei de l’empresa FEEDBACK destinat als

www.feedback.cat

municipis per saber el nivell de satisfacció amb les polítiques públiques que
porta a terme el govern local, i avaluar els nivells d’expectatives i demandes
ciutadanes; informació important per ajudar a planificar l’acció municipal
dels propers anys i millorar el nivell de satisfacció de la població amb la
gestió municipal

Metodologia
Univers: persones majors de 18 anys empadronades a la ciutat de l’estudi.
Mètode: enquesta telefònica.
Quotes: selecció de la mostra proporcional a les variables: (1) Estructura per
edat, (2) Gènere i si s’estima pertinent, control per (3) barri de residència.
Tècnica de mostreig: empíric i per quotes proporcionals a les variables del
punt anterior.

Mostra

Marge d’error

400 enquestes

+ 4,99%

600 enquestes

+ 4,07%

800 enquestes

+ 3,52%

1000 enquestes

+ 3,15%

Condicions estadístiques
Amb un nivell de confiança del
95,5% (K=2) i el supòsit de
màxima indeterminació on
p=q=50/50.

Anàlisi i resultats
Es presentarà un informe de resultats de les dades, més una proposta
d’estratègia per optimitzar la satisfacció dels ciutadans respecte els serveis
avaluats, així com recomanacions perquè el client obtingui la màxima
eficàcia en el disseny de la seva estratègia de comunicació.
Al llarg de tots els capítols del informe de resultats, la informació estarà
analitzada per les taules corresponents a les principals variables de l’estudi:
(1) Estructura per edats; (2) Gènere; (3) Record de vot respecte les darreres
eleccions municipals de l’any 2015 i (4) zones de residència de la població,
amb independència que el client sol•liciti altres creuaments.
El client disposarà de la base de dades amb totes les variables de l’estudi i
amb la informació facilitada de forma anònima pels enquestats.
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QUE HA FET EL GOVERN
MUNICIPAL
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IMPORTÀNCIA I VALORACIÓ DE
DIFERENTS ASPECTES,
equipaments i actual gestió
municipal

CONEIXEMENT I VALORACIÓ
DELS POLÍTICS I PARTITS
POLÍTICS LOCALS

PREGUNTES ESPECÍFIQUES
D’ACTUALITAT LOCAL
relacionades amb la gestió
municipal i/o testar l’acceptació
de nous projectes

ACCÉS A LA INFORMACIÓ LOCAL
I CONEIXEMENT DE LES XARXES
SOCIALS com a canal d’informació

IDENTIFICAR ALLÒ QUE ES
VOLDRIA QUE CANVIÉS /
MILLORÉS

PERCEPCIÓ DELS PRINCIPALS
LÍDERS LOCALS (característiques
més escaients; nivell de confiança
que susciten i capacitat per
treballar per l’interès general de la
població)

FRANGES DE FRONTERA PER
PARTITS; fidelització – volatilitat
(i motius per canviar de vot, si es
dóna el cas)

INTENCIÓ DE VOT en cas que les
eleccions municipals es
celebressin ara

