
El nostre personal especialitzat en matèria 
de participació ciutadana i bon govern 
estarà encantat d’ajudar-te en tot allò que 

necessites.

Entre totes i tots construïm el nostre futur
#FemPoble  #FemMassamagrell

participa.massamagrell.es

Pots obtindre més informació, traslladar els teus 
suggeriments o notifi car qualsevol incidència 
respecte a la III Edició del Baròmetre de 
Qualitat dels Serveis Públics de Massamagrell 

enviant un correu electrònic a l’adreça 

     participacionciudadana@massamagrell.es

o bé contactant telefònicament 

   963 11 02 66 (ext. 2)



L’Ajuntament de Massamagrell,  fi del al seu compromís amb els principis i valors que representa 
el Govern Obert, ha decidit impulsar la III Edició del Baròmetre de Qualitat dels Serveis Públics 
de Massamagrell, el qual es trobarà disponible per a la seua consulta i emplenament en el 
Portal de Participació Ciutadana ‘Massamagrell Participa’:

Amb aquest Baròmetre, des de l’Ajuntament desitgem que la nostra ciutadania, com a destinatària 
i benefi ciària última de les nostres polítiques públiques, valore diferents aspectes com:

En aquest sentit, aquest qüestionari ens permetrà obtindre un diagnòstic real i detallat sobre 
l’estat actual dels serveis públics, identifi cant possibles defi ciències que difi culten el seu bon 
funcionament i ideant noves formes de gestió que permeten millorar les polítiques públiques 
locals en termes de qualitat i efi ciència.

Les principals conclusions d’aquest Baròmetre es recolliran a manera d’informe, publicat en el 
Portal de Participació Ciutadana ‘Massamagrell Participa’.

Des de l’Ajuntament de Massamagrell animem a les nostres veïnes i veïns a participar en el III 
Baròmetre de Qualitat dels Serveis Públics1, perquè entre totes i tots construïm el nostre futur.

CASACASACA  DE LA VILLASA DE LA VILLASA

El seu grau de satisfacció 
en viure a Massamagrell

Els principals problemes 
que existeixen al poble

El seu nivell de grat respecte al 
funcionament dels serveis públics 
prestats des de l’Ajuntament

Grau de satisfacció en relació amb l’estat 
de les instal·lacions i edifi cis municipals

La seua percepció sobre l’evolució dels 
serveis públics en els últims 5 anys

Els mitjans que prefereixen per a 
relacionar-se amb el consistori

El seu grau de content i confi ança 
respecte a la gestió realitzada 
per part de les i els càrrecs electes

Finalitzat el període d’emplenament del III 
Baròmetre de Qualitat dels Serveis Públics 
de Massamagrell, el personal especialitzat en 
matèria de participació ciutadana i bon govern 
recopilarà i estudiarà totes les dades obtingudes, 
creuant diferents variables a fi  d’aconseguir 
conclusions que permeten millorar l’atenció i la 
qualitat dels serveis públics de l’Ajuntament.

Acabada la fase anterior, el dimecres, 29 de 
desembre de 2021, a les 10.00 h., l’Ajuntament 
de Massamagrell publicarà l’Informe de resultats 
del III Baròmetre de Qualitat dels Serveis Públics 
de Massamagrell, el qual estarà disponible per a 
la seua consulta per part del veïnat en el Portal de 
Participació Ciutadana ‘Massamagrell Participa’

Les veïnes i els veïns del nostre poble podran participar en el III Baròmetre de Qualitat dels 
Serveis Públics de Massamagrell fi ns al dimecres, 22 de desembre de 2021, a les 20.00 h.

El dijous, 9 de desembre de 2021, a les 
8.00 h. l’Ajuntament posarà a la disposició del 
veïnat el III Baròmetre de Qualitat dels Serveis 
Públics de Massamagrell, podent-se accedir a 
aquest a través del Portal de Participació Ciutadana 
‘Massamagrell Participa’: 

   participa.massamagrell.es

Per a emplenar aquest qüestionari no serà 
necessari estar registrat en aquesta plataforma 
en línia de participació ciutadana, a la qual et 
convidem a inscriure’t si estàs interessada/t a 
debatre, compartir i valorar propostes per a la 
millora del nostre poble i de la qualitat de vida 
de totes i tots.

Com a mesura de lluita contra la bretxa digital, 
està prevista la celebració de tres campanyes 
a peu de carrer, en la qual dos persones 
especialitzades en participació ciutadana i bon 
govern assistiran a les persones interessades 
a emplenar el III Baròmetre de Qualitat dels 
Serveis Públics, a més de resoldre qualsevol 
dubte, queixa o suggeriment:

9 DES 2021
Comunicació

29 DES 2021
Publicació 
de resultats

9 AL 22 DES 2021
Participació en el III Baròmetre de Qualitat dels 
Serveis Públics de Massamagrell

23 AL 28 DES 2021
Anàlisi de resultats

FASES

METODOLOGIA

Comunicació

Anàlisi de resultats Publicació de resultats

Participació

#FemPoble  
#FemMassamagrell

participa.massamagrell.es

Del 23 al 28 de desembre de 2021 29 de desembre de 2021

Dimarts, 14 des. 2021, de 10 h. a 13 h.     
Plaça de l’Ajuntament

Dijous, 16 des. 2021, de 10 h. a 13 h.                                                                                                    
Plaça de la Inmaculada

Dimarts, 21 des. 2021, de 10 h. a 13 h.
Plaça de l’Ajuntament

Del 9 al 22 de desembre de 2021

9 de desembre de 2021

        participa.massamagrell.es

Volem que tot el nostre veïnat participe i 
valore el funcionament dels serveis públics de 
l’Ajuntament, així com les polítiques públiques 
implementades en el municipi durant l’últim any, 
perquè únicament així serem capaços de millorar 
l’atenció donada a la ciutadania. 

Per això, amb la fi nalitat de garantir el 
coneixement veïnal de la present iniciativa, es 
publicarà en els mitjans de comunicació del 
consistori (principalment, en la pàgina web 
municipal i en les xarxes socials institucionals) 
tota la informació sobre com, quan i on emplenar 
el III Baròmetre de Qualitat dels Serveis 
Públics de Massamagrell. 

El III Baròmetre de Qualitat dels Serveis Públics de Massamagrell és completament anònim i confi dencial, no recollint-se cap informació 
que guarde relació amb una persona física identifi cada o identifi cable, en compliment amb el que es disposa en la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.

CASA DE LA VILLA


