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ENQUESTA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS I LA CONVIVÈNCIA 
MAIG de 2010 

 
 
Nom i Cognoms:______________________________________________________ 
Carrer i número:______________________________________________________ 
Telèfon:_____________________correu-e:_________________________________ 
Nombre de persones a la família:____ 
 
 
1) Qüestions generals: 

És soci/a?  SI  NO   
En vol ser?  SI    (ompliu fitxa) 

NO  
motiu___________________________ 

  
Li interessaria participar en activitats de l’Associació? SI  NO  
 

Li interessaria formar part de la Junta Directiva? SI  NO  
 

Està integrat a la xarxa associativa del municipi?  SI  NO  
       A quina entitat?___________________ 
 
Coneix el Web de l’Associació?  SI  NO  
     El visita? SI  NO  
     Què hi troba a faltar?_______________________ 
 

Coneix els membres de la Junta Directiva? SI  NO  
 

Sap com posar-se en contacte amb l’Associació? SI  NO  
 
2) Telecomunicacions, TV i subministres 
 
Puntuï  de l’1 al 10 la fiabilitat i la recepció dels següents serveis en cas  que en  
disposi: 
 
-Telefonia fixa:  
-Telefonia mòbil: 
-ADSL: 
-WIFI: 
-TDT: 
- Subministrament elèctric: 
- Aigua potable:  
- Energia: 
- Clavegueram: 
- Correu: 
- Enllumenat públic: 
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Indiqueu les mancances o observacions d’aquests serveis si s’escau . 
 
 
 
 
 
3) Relacions de veïnatge: -( considera un problema algun dels temes exposats a 
continuació?. Si s’escau, quina solució proposaria?  
 
-aparcament de vehicles a la via pública. Perill per causa d’accidents. 
-publicitat a la via pública. 
-defectes/mancances de senyalitzacions de trànsit. 
-excessiva velocitat de circulació dels vehicles. 
-tinença de gossos. Molèsties.  
-nivell de seguretat. 
-escombraries i voluminosos al carrer. 
-sorolls. 
-altres... 
 
Afegir quadre per explicacions 
 
4 ) Quina proposta faria per tal de millorar la urbanització, en el cas de disposar de 
recursos econòmics suficients? 
 
 
 
 
 
5 ) El possible romanent de tresoreria que pugui tenir l’Associació quina seria la 
proposta més idònia? 
 

a) destinar-ho en general per a la urbanització    

b) només hauria de ser utilitzat per a activitats de les persones que en són sòcies    
  
6 ) Estaria a favor de que un dels habitatges de la Urbanització es transformés en lloc 
per realitzar celebracions o local de restauració?  
 

SI  NO  
 
7 ) Observacions, suggeriments, comentaris, etc... 
 
 
 
 
 
 
 


