
Qüestionaris de valoració
ANNEX 4



Com valores les FASES, L'ORGANITZACIÓ I LA PLANIFICACIÓ GLOBAL DEL PROCÉS PARTICIPATIU?

Com valores el funcionament global de la COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT del procés?

Comissió Ciutadana (17 respostes)



APORTACIONS al funcionament global de la COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT del procés

La meva opinió és que és un bon mecanisme la proposta de la comissió ciutadana del seguiment, evidentment sempre hi ha coses a millorar.
Probablement un punt interessant a reflexionar seria que aquesta comissió s'iniciés abans, donant la participació oberta a les persones representants
d'aquesta, a plantejar propostes.

El planteig inicial ha estat bé, el resultat final no. No s'ha arribat a motivar al ciutadà, i penso que ha estat per manca d'informació i publicitat.

Es necessitarien més reunions.

Ha estat un funcionament extra amb una molt bona organització de tot el procés.

Hauria de tenir un paper més actiu

Realment, la comissió ciutadana, a part de estar informada del procés tampoc intervé en gaires aspectes. Sí que és interessant participar-hi

Com valores la INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ del procés?



APORTACIONS a la INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ del procés 

Poca informació i comunicació des dels canals oficials de l'Ajuntament. Calia més difusió del procés en sí mateix i de les candidatures.

És evident donat el resultats, de la poca participació ciutadana, tot i que és una tònica en totes les eleccions de les sindicatura de Catalunya, que cal un plantejament
més rigorós perquè la comunicació del procés arribi més enllà, bàsicament a la ciutadania.

Penso que no s'ha donat una informació adient als ciutadans, moltes, moltes persones a les que els explicava el procés no en tenien ni idea. Sovint es fan "fulletons"
per a moltes altres coses i crec que per aquest fet tan important com és el nomenament de un nou síndic o síndica no s'ha informat prou. Una ciutat amb més de
220.000 habitants el percentatge de vots emesos és molt poc. Crec que això ens pot fer pensar per a millorar-ho en properes ocasions.

Caldria una comunicació més fluida on s'avisés dels canvis i l'evolució del procés via mail, missatges....

No se llegó a toda la ciudadanía, aunque ese es un poblema general de las actividades del ayuntamiento

Valoro molt positvament com el tinent d'Alcalde ens ha informat i comunicat tota la documentació. En la darrera reunió es van presentar les candidatures
presentades fins al dia de la reunió. Al final es van presentar més candidatures i ens en vam assebentar per la premsa, hagués estat bé que ens haguessin fet arribar
abans que la premsa les noves candidatures.

No se llegó a toda la ciudadanía, aunque ese es un poblema general de las actividades del ayuntamiento

Valoro molt positvament com el tinent d'Alcalde ens ha informat i comunicat tota la documentació. En la darrera reunió es van presentar les candidatures
presentades fins al dia de la reunió. Al final es van presentar més candidatures i ens en vam assebentar per la premsa, hagués estat bé que ens haguessin fet arribar
abans que la premsa les noves candidatures.

No tenim cap control de la informació i comunicació es vol fer des d'ajuntament

De cara a la ciutadania, el procés de comunicació en quan a difusió no ha estat gaire encertat. A part dels mitjans digitals, no hi ha hagut molta difusió i els ciutadans
que no hi tenen accés no han rebut la informació. Per un futur, potser caldria plantejar-se la difusió mitjançant cartells, cartes etc. També ha estat complicat per
molta gent l' accés a les propostes dels candidats.



Com valores ELS ACTES I ACTIVITATS que ha organitzat l'Ajuntament pel procés?

Només s'ha organitzat un debat, i de forma telemàtica, totalment insuficient.
Tal com he esmentat anteriorment, calen actes i activitats pedagògiques i informatives de cara a la ciutadania. Probablement cada entitat ha de ser responsable
d'informar a les persones que tenen al voltant, però és evident que l'Ajuntament té un paper i responsabilitat clau per millorar aquesta qüestió
La intervenció dels 8 candidats de forma no presencial, sinó online va tenir una repercussió baixíssima, personalment vaig seguir-la amb molt interès, però crec recordar
que quan hi havia més seguidors del debat no arribaven a 30 persones. Si s'hagués fet en un centre cívic i amb la publicitat adient, segurament més ciutadans/es s'hi
haurien acostat, les "noves tecnologies" encara no estan a l'abast de molta gent.
El procés d'informació i divulgació de candidatures crec que hauria de ser més llarg, com a mínim de 30 dies.
Se debería de aumentar los actos, una posibilidad sería implicar más a las entidades en especial a las aa.vv
Ha faltat més publicitat de les eleccions a nivell cartelleria en mercats, escoles i centres cívics per tal que més gent hagués anat a votar.
La Comissió de Seguiment hauria de participar en el disseny de les propostes de tipologies d'actes i activitats
Moltes d' aquestes activitats no han arribat a tots els ciutadans. Molts tampoc saben exactamemt quina importància té la figura del Síndic de Greuges.

APORTACIONS als ACTES I ACTIVITATS que ha organitzat l'Ajuntament pel procés



Com valores LA JORNADA DE RECOLLIDA DE SUPORTS del dia 15 de desembre?

APORTACIONS a LA JORNADA DE RECOLLIDA DE SUPORTS del dia 15 de desembre

En el D1 Plaça Didó, les dues persones, funcionàries, no van donar a l'abast, a la una del migdia no havíen ni pogut anar a esmorzar. Penso que aquest
tema depèn únicament del responsable o cap de personal de l'ajuntament i aquests temes s'han de preveure i solucionar. En general hi va haver força
ordre i molt poques incidències.

La gran participación la cual no se esperaba

Els punts de recullida han estat encertats però no es disposa de cap estadística de quanta gent ha votat per cada districte. Això ajudaria a saber en quines
zones ha mancat informació.



Com valores LES GARANTIES del procés participatiu?

APORTACIONS a les GARANTIES del procés participatiu

No puc opinar perquè no vaig poder fer el seguiment sobre aquesta qüestió
Com en qualsevol comtessa electoral un cop la papereta és dins la urna, precintada, no hi ha dubtes sobre una possible manipulació
S'hauria de tenir per als membres de les taules de recollida de suports un sistema informàtic que ajudés a facilitar la verificació de les dades de les persones que
donen el suport a les candidatures, així com per facilitar el recompte de suports.
Al 100x100



T'agradaria fer alguna altra aportació de millora addicional?

Cal replantejar si és necessari un procés participatiu per a l'elecció del Síndic de Greuges. La nul·la participació demostra que no hi ha interès de la ciutadania
en això.

Tal com he esmentat en diferents punts, cal millorar la comunicació externa per poder arribar a la ciutadania, explicar clarament que és la sindicatura de
greuges, el funcionament i les temàtiques que tinguin a veure amb els processos. Moltíssima gent no sap quina és la figura de la sindicatura. Només aquest
punt ens ha de fer reflexionar de que vàries coses han de canviar.

Més publicitat, inclús la gent a l'entrar a les oficines de la Plaça Didó no sabien on s'havien de dirigir, ni un cartell, ni un display... HA FALTAT MOLTA, MOLTA
INFORMACIÓ EN TOT EL PROCÉS, els que s'han bellugat i han volgut donar-la ho han aconseguit. Perquè no s'ha hem fet a nivell municipal? És com una reflexió
personal, però que ens atany a tots/es.

Considero ridicul el nombre de participants. És el mes gran indicador que no s'ha arribat a la ciutadania.

No subestimar la participación y reforzar las mesas, en D2 con 2 mesas se hubiera ido más desahogado

Crec que ha estat un procés transparent, amb més participació que en la darrera ocasió però ens hauriem de preocupar de la baixa participació ciutadana.

 L'Ajuntament hauria de fer arribar a la ciutadania en general la importància de la figura de la sindicatura de greuges i poder així millorar la baixa participació.
Penso que no ha fet aquesta feina de màxima difusió. 

 L'Ajuntament no ha tingut una actitud activa en fer arribar a la ciutadania la importància de la figura de la sindicatura de gregues. Possiblement amb una
implicació en la difusió per part de l'Ajuntament la participació hauria estat més elevada. 



Comissió Tècnica (3 respostes)

Com valores les FASES, L'ORGANITZACIÓ I LA PLANIFICACIÓ GLOBAL DEL PROCÉS PARTICIPATIU?

Com valores el funcionament global de la COMISSIÓ TÈCNICA del procés?



APORTACIONS al funcionament global de la COMISSIÓ TÈCNICA del procés

Per a la propera edició: fer arribar a la Comissió Tècnica alguns inputs que s'han recollit a la Comissió de Seguiment que són important per a la gestió tècnica. Em
refereixo, per exemple en el nostre cas, al funcionament de la plataforma, que és la part digital del procés. Seria convenient per a la propera incloure el nostre servei,
com a gestor de la plataforma, a les reunions de la Comissió de Seguiment.

Com valores la INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ del procés?



 APORTACIONS a la INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ del procés

Malgrat l'esforç que va fer molt important, bona part de la població no era coneixedora de la jornada de recollida de suports.

S'ha notat una millora important en la comunicació respecte a l'edició anterior. Seria important garantir el pressupost necessari per abordar la comunicació, sobretot
per aconseguir arribar a la màxima diversificació de públics. La figura de la sindicatura és "universal" per a tots els terrassencs que es relacionen amb l'Ajuntament, per
tant la comunicació ha d'estar al mateix nivell.

Com valores ELS ACTES I ACTIVITATS que ha organitzat l'Ajuntament pel procés?



 
APORTACIONS als ACTES I ACTIVITATS que ha organitzat l'Ajuntament pel procés

Estaria bé fer algun acte/punt d'informació presencial i itinerant per explicar el procés i sobretot què és la sindicatura

Com valores LA JORNADA DE RECOLLIDA DE SUPORTS del dia 15 de desembre?

APORTACIONS a LA JORNADA DE RECOLLIDA DE SUPORTS del dia 15 de desembre

Amb una participació que no arriba al 2% hi va haver un parell de centres (D1 i D2) amb meses properes als 1000 electors. Caldria plantejar fer-ne dues meses.
El dispositiu m'ha semblat molt correcte. No he estat en un punt de suports per valorar la jornada de forma més extensa.



 
Com valores LES GARANTIES del procés participatiu (bases reguladores, comissions, transparència...)?

T'agradaria fer alguna altra aportació de millora addicional?

En relació al disseny de les paperetes, es va comentar la dificultat de trobar la casella per triar el candidat. Potser es podria revisar. Per agilitzar la votació:
generar la llista numerada de votants a partir de les dades derivades de la consulta al PMH. 1) Estalviaria escriure els noms, el temps de votació seria més
curt, s'agilitzarien les cues,... 2) S'evitarien errors en la llista numerada de votants i facilitaria l'escrutini.

Caldria revisar les bases de cara a la propera edició per adaptar o especificar temes com: suport de les entitats a les candidatures, suport municipal als
actes dels candidats/tes (infraestructura, sales espais municipals, actes via pública). Segurament en el futur estarem en disposició de permetre el suport
electrònic, a més del presencial.



Candidats/es (4 respostes)

Com valores les FASES, L'ORGANITZACIÓ I LA PLANIFICACIÓ GLOBAL DEL PROCÉS PARTICIPATIU?

Com valores l'acompanyament que has rebut com a persona candidata per part de l'organització del procés?



APORTACIONS a l'acompanyament per part de l'organització del procés com a persona candidata 

És cert que sempre hem tingut a la nostra disposició els tècnics i tècniques que han format part de la Comissió de Seguiment del procés, tant per
mail com per telèfon, han estat molt accessibles. Per això la meva valoració d'aquest punt és positiva. A més, hem fet una reunió presencial i dues
reunions virtuals, cosa que he trobat adient. Però en cap cas jo en diria "acompanyament". Ens han informat en tot moment i han vetllat per a
que tot el procés sigui transparent però no ens han preguntat ni ens han fet partícips de les decisions, no ens han ajudat en la nostra campanya,
ni tan sols ens han ajudat o acompanyat en la campanya institucional. Per exemple, ens van demanar un vídeo de presentació però no ens van
facilitar els recursos per fer aquest vídeo. Ningú ens ha acompanyat, el que hem fet o deixat de fer ho hem fet sols / soles i amb els nostres
mitjans.

L'acompanyament per part d'algunes persones ha estat més que magnífic, part de l'organització ha estat molt molt formidable. Però també ha
estat el contrari amb determinades persones amb qui he estat desatesa i havent d'insistir reiteradament per tenir un tracte igual als altres
candidats.

Res a afegir

Com valores la INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ del procés?



APORTACIONS a la INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ del procés 

La informació interna, a la comissió de seguiment i a les candidatures ha estat correcta, més aviat justa. La informació externa o difusió del procés ha estat
clarament insuficient. La gran majoria dels veïns i veïnes de la ciutat no van saber mai que aquest procés participatiu s'estava produint.

Una ciutat de 224000 habitants i voten 3324 persones... Dir que hi ha falta de informació i comunicació es queda curt! Els habitants de Terrassa no tenen ni
idea de qui és la Síndica de Greuges, que fa... i molt menys que es vota i l'Ajuntament ha dedicat res en informar...

La informació interna, a la comissió de seguiment i a les candidatures ha estat correcta, més aviat justa. La informació externa o difusió del procés ha estat
clarament insuficient. La gran majoria dels veïns i veïnes de la ciutat no van saber mai que aquest procés participatiu s'estava produint.

Crec que ha faltat una informació i comunicació més enllà dels canals digitals, xarxes i plataforma de participació. Una campanya del que representa la
figura i Institució de la Sindicatura per part de l'Ajuntament . Potser caldrien campanyes anuals explicatives de la importància que té la Sindicatura
Municipal de Greuges com un element més de participació per part de la ciutadania, fa 16 anys que existeix i encara hi ha molt desconeixement d'aqueta.
Desconec les raons, però han mancat anuncis als diaris locals,.. i més presencia al carrer (cartells, opis ..) de la informació del procés

Com valores ELS ACTES I ACTIVITATS que ha organitzat l'Ajuntament pel procés?



APORTACIONS a la INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ del procés 

S'ha fet el mínim possible o fins i tot per sota del mínim. Una entrevista a la ràdio i un debat "on line". S'ha demostrat del tot insuficient per tal de
donar a conèixer a la ciutadania que el procés participatiu estava en marxa. No ha ajudat gens allargar el temps innecessàriament fins al 15 de
desembre quan es podia haver realitzat la recollida de suports a finals de novembre. L'únic que podia justificar aquesta decisió hagués estat una
bona campanya mediàtica entre l'1 i el 15 de desembre. Un fet que desgraciadament no es va produir mai.

Direu l'Acte... i on-line i a penes sense publicitat!!! Millor no comento res!

Permetre actes per via pública per part dels candidats i candidates

Com era lògic els actes i les activitats han recaigut fonamentalment en el candidats i candidates . El debat organitzat per l'Ajuntament s'hagués
pogut fer en format presencial, la prova es que altres entitats ho fan fer d'aquesta manera. S'hagués pogut facilitat l'edició d'un díptic per cada
candidatura on aquestes expliquessin breument les seves propostes

Com valores LA JORNADA DE RECOLLIDA DE SUPORTS del dia 15 de desembre?



APORTACIONS a LA JORNADA DE RECOLLIDA DE SUPORTS del dia 15 de desembre 

Del tot insuficients els punts de recollida de suports, no ha facilitat que la gent participi. Per una banda, el centre cívic sovint quedava molt lluny
de casa. A més, les cues van desincentivar a algunes persones que ja s'havien desplaçat als centres de votació i marxaven sense votar.

7 punts ven lluny entre sí... Un 10 a totes les persones que van estar a les taules, menys a una...

Millor que es fa un diumenge des de les 08:00 del mati

Com valores LES GARANTIES del procés participatiu (bases reguladores, comissions, transparència?



APORTACIONS a les GARANTIES del procés participatiu 

Cal millorar aspectes molt importants com per exemple el respecte pel vot secret, individual i lliure. Alguns observadors designats per algun
candidat demanaven obertament el vot a les persones que s'apropaven a la taula, senyalant fins i tot amb el dit quina era l'opció que havien de
votar. Un fet que podria considerar-se una pressió o intimidació per a que aquella persona votés a un determinat candidat. A més, ens vam trobar
també algunes paperetes ja marcades a la taula, havent d'intervenir i retirar-les per a que la gent no emetés un vot nul sense voler.

Posar un supervisor imparcial en cada punt de votacions

Crec que el cens de votació s'hauria de tancar uns dies abans del dia dels suports. El cens no hauria d'estar obert el mateix dia de votació

T'agradaria fer alguna altra aportació de millora addicional?

Sota el meu punt de vista ha estat una llàstima i una oportunitat perduda. Podríem haver facilitat molt més als candidats i candidates recursos per
fer campanya, espais per explicar el seu projecte, materials i suport tècnic, entre altres. Podríem haver incentivat molt més la participació explicant
què és la sindicatura i perquè és tant important per la ciutat, a les escoles, als centres cívics i casals cívics de la ciutat i a les biblioteques. Es podria
haver contractat informadors/es de carrer, es podria haver distribuït flyers als comerços, haver fet banderoles per als fanals del carrer, cartells a
les parades d'autobús i moltíssimes altres coses... El nivell baixíssim d'informació ha propiciat una participació inferior al 2% de cens. Cal millorar
molt i penso que l'equip de govern ha de fer autocrítica. Si volem que els processos participatius siguin realment una eina de participació
democràtica el primer que ha de vetllar per a que siguin un èxit és el propi ajuntament.

Si l'Ajuntament de Terrassa cregués de veritat en la democràcia i en el bé dels seus ciutadans, la gent coneixeria aquesta figura com a instrument
per consolidar els drets humans i la democràcia. El municipi és la institució política més propera a la ciutadania. No sabia que aquí també anava
tot per interessos...

Si. Més publicitat

He trobat a faltar una declaració institucional ( Alcalde , portaveus dels diferents grups municipals..) valorant la importància del procés i fent una
crida a la participació



Vocals (14 respostes rebudes)

Com valores el procediment de l’oferta de treball per actuar com a vocal de punt de recollida de suports? Informació, recollida de candidatures, selecció i comunicació... ?

 Si tens alguna proposta que podria millorar el procediment de l'oferta de treball per actuar com a vocal, comparteix-la en aquest espai

Més persones als punts on es preveu més participació.
Els diferents punts de recollida tenen un volum de feina molt diferent. De cara a properes convocatòries potser s'hauria de valorar posar més suport en els de més
volum. Així mateix, el temps d'escrutini també és molt diferent i l'hora d'acabament també. Proposo, que de cara a properes convocatòries, donant com a hora de
finalització, la del primer resultat, totes les restants es puguin incloure dins el control horari. És a dir, si els del primer districte que va acabar l'escrutini va ser a les 20:30,
tot el que superi aquesta hora de la resta es compti com a temps treballat, ja que entenc que les retribucions han de ser les mateixes per tothom.
Tot correcte
Sí, faria dos ordinadors.



Com valores la sessió formativa per actuar com a vocal prèvia a la jornada de recollida de suports? informació de la mateixa, horari, contingut...?

Si tens alguna proposta que podria millorar de la sessió formativa per actuar com a vocal, comparteix-la en aquest espai 

No
Potser hagués estat be tenir un dossier amb la documentació per vure-ho de més d’ aprop
Caldria transmetre millor la informació referent als locals, al Districte 2 es va fer al "hall" i vem passar molt fred
Tenir informació digital abans de la sessió formativa.



Com a vocal, com valores l'aplicatiu de validació al cens i procés d’identificació del ciutadà o ciutadana?  

Com a vocal, com valores l'espai de recollida de suports?



Com a vocal, com valores la coordinació i acompanyament?  

Si tens alguna proposta que podria millorar l'aplicatiu, els espais o la coordinació de la jornada, comaparteix-la en aquest espai  

He valorat l' espai amb un 2 perquè al districte 7 l' espai no va ser l' adequat, ja que havíem de tenir l' ordinador connectat a la xarxa i això ens condicionava l' espai.
Estàvem al costat del radiador i darrera d' un gran finestral que entrava el sol, per la qual cosa teniem molta calor, Per altra banda, la taula estava just davant de la
finestra de consergeria, al costat de la pilona de demanar la cita a l' OAC i serveis socials. També estàvem sota la televisió amb el só d'avís molt alt. Tot i així, ens ho
vem prendre amb humor i filosofia i vam tenir una jornada molt tranquil·la.

Al ser hivern, la porta del Centre Cívic Francesc Macià s'obria amb la cua de la gent i feia fred.
De l'aplicatiu només canviaria una cosa si es pot, no haver de canviar tipus de document, és a dir, que quan introdueixis el número et doni el resultat indistintament si
es tracta de DNI, NIE o passaport. Quan hi ha molt volum de feina es fa feixuc haver d'anar pensant en canviar. L'espai de la OAC era clarament insuficient pel volum de
gent. Només podíem endreçar les cues quan teníem algun suport que s'encarregava de fer-ho. No teníem temps per poder-ho fer nosaltres mateixes. Per part dels
ciutadans que esperaven ser atesos per la OAC, com que la filera de seients estava al mig, sovint se sentien molestos i demanaven silenci, per part de la OAC també. És
necessari ser dues persones a la mesa i una endreçant la cua, repartint butlletes i explicant procediment de vot als ciutadans perquè així quan arriben a la mesa ja van
preparats i s'avança més de pressa. A part que ja venen amb els dubtes resolts i si hi algú que es posa a la cua i no té per exemple dret a vot per no estar empadronat
per exemple, el company ja li ho pot dir i no s'ha d'esperar per no res. A part, també hauria d'haver un punt de dispensació de butlletes a l'entrada al recinte perquè
així la gent no l'ha de venir a buscar a la taula en els moments que no hi ha suport endreçant.



Tot bé, ens vam sentir força recolzats i amb atenció ràpida quan vam fer alguna consulta.

Tenint disponibilitat de suplents, seria important tenir en compte les dades de participació i enviar suport a aquells districtes que ho requereixin.

Ens vam trobar tres vegades on l'aplicatiu informava que la persona no s'havia trobat al cens i no era cert al confirmar-ho amb el 010. Havíem de sortir de l'aplicatiu i
tornar a entrar, i aleshores el detectava. Potser era un error de connexió, però apareixia el mateix missatge com si no trobés al veí. Seria bo que indiqués un tipus
d'error diferent, per poder diferenciar-ho. També en comptes de funcionar amb Teams personals, es podria obrir uns comptes de Teams Provisionals per cada centre
de votació, així no es barrejaria les comunicacions personals de feina amb les de la jornada i la sessió es podria mantenir oberta en l'ordinador del vocal.

Espai: Districte 2 estàvem al vestíbul on teníem molta corrent d'aire amb les portes del centre cívic obertes i les portes del pati que van a les oficines de SS també. Vam
passar fred. També ens vam trobar amb poca il·luminació, a partir de les 17h vam haver de fer esforços amb la vista per la poca il·luminació d'aquest espai. Aplicatiu:
Va anar correctament. Coordinació de la jornada: Hagués estat bé tenir corporatiu per districte aquest dia, vaig fer servir el meu amb l'inconvenient que rebia trucades
de feina. Durant el matí les trucades al 010 es feien molt llargues per l'espera d'aquestes, va anar bé després poder comptar amb l'ajuda de les OAC'S i d'extensions
directes per fer les consultes de padró. Trucades durant la jornada amb vosaltres, hagués estat bé tenir reforços in situ durant la jornada.

L'espai el que tenia de bo és que s'estava calent, però no estava adaptat a unes eleccions. Massa petit.
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