
Com ho fem?

Per què necessiten els municipis la 
informació?

En un entorn complex i dinàmic com l’actual, a les entitats
locals els resulta cada vegada més necessari disposar
d’informació actualitzada que els permeti orientar la
seva presa de decisions.

Conèixer en detall la realitat del municipi i les opinions
dels ciutadans permet una millor planificació i obtenir un
millor rendiment dels recursos disponibles, que en un
moment com l’actual són especialment escassos.

Els estudis sociològics i d’opinió pública de GESOP estan
dissenyats per a ser una eina de treball per als
ajuntaments, que els proporcioni el coneixement que
necessiten per a fonamentar la seva presa de decisions i
orientar les seves polítiques.

Quin tipus d'informació els podem 
ajudar a obtenir?

A GESOP tenim experiència en realitzar una gran
diversitat d’estudis:

 Enquestes de satisfacció i serveis municipals
 Avaluació específica de polítiques públiques
 Equipaments municipals (ús i valoració)
 Enquestes d’ús i satisfacció de les oficines 

públiques
 Enquestes a determinats barris
 Enquestes a col·lectius específics (joves, 

immigrants, persones grans, ocupats amb fills,...)
 Enquestes al transport públic
 Enquestes a les empreses i al comerç
 Enquestes d’hàbits de consum i de compra
 Censos d’empreses, comerços i equipaments
 Observacions i inspeccions

Quins mitjans tenim?
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A GESOP posem a disposició dels nostres clients un
equip format i amb experiència, i la infraestructura més
innovadora per a dur a terme un treball de la màxima
qualitat i adaptat a les necessitats dels nostres clients.

EQUIP FORMAT I AMB EXPERIÈNCIA. Comptem amb
un equip de professionals amb amplia experiència en
estudis d’investigació social i de mercat en l’àmbit
municipal.

LA INFRAESTRUCTURA MÉS INNOVADORA.
Disposem de la infraestructura i del software més
avançats per oferir màxima qualitat i transparència als
nostres clients.

ENS ADAPTEM A CADA CLIENT. Utilitzem la
metodologia que millor s’adequa a cada objectiu.
L’experiència del nostre equip d’enquestadors i els
mètodes de supervisió i control de l’equip tècnic en
garanteixen la màxima qualitat.

 CATI – Entrevistes telefòniques assistides per ordinador

 CAPI – Entrevistes personals assistides amb tablet PC

 On-line – Entrevistes per Internet

 Observacions, comptatges

 Ciutadà anònim

Necessiteu 
actualitzar el 
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joves dels 

espais d’oci 
del municipi?

Quants 
ciutadans 

participen en 
xarxes socials?

Quants 
usuaris té el 

transport 
públic del seu 

municipi?

?

?

?

?

?

?

?

Quants 
residents al 

municipi 
també hi 

treballen?

?

?

?

“TROBAREM LA MANERA, NO TE N’ESTIGUIS”

Busquem la millor manera d’obtenir la informació que
necessiten els nostres clients: busquem solucions
creatives i ajustem pressupostos, sense perdre qualitat.



Els nostres productes:

L’Òmnibus de GESOP

Avaluació de la Qualitat d’un Servei

Impacte dels Cursos de Formació

Treball de Camp

Índex de Satisfacció Municipal

Mobilitat

Estudi ExpressCiutadà Anònim
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L’aval del nostre currículum

GESOP va néixer l’any 2004 com una empresa d’estudis
d’opinió i d’investigació social. Ens avalen més de 8 anys
d’experiència treballant per més de 100 clients de sectors
molt diversos.

Hem fet estudis per tot Catalunya:
Abrera, Arenys de Mar, Badalona, Badia del Vallès,
Barberà del Vallès, Barcelona, Calafell, Castelldefels,
Cerdanyola, Cornellà, El Prat, Esparraguera, Esplugues,
Figueres, Gavà, Girona, Granollers, Igualada,
L’Hospitalet de Llobregat, La Garriga, La Llagosta, La
Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lleida,
Manresa, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Mollet del
Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Olesa de
Montserrat, Olot, Palafrugell, Pallejà, Parets, Reus, Rubí,
Sabadell, Salou, Salt, Sant Andreu de la Barca, Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Boi, Sant Celoni, Sant Feliu
de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Terrassa,
Valldoreix, Valls, Vic, Viladecans i Vilanova i la Geltrú,
entre altres.

GESOP és una empresa homologada per la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona.

Mètode de treball

1. Expliqueu-nos què voleu saber. Les reunions de
treball ens permeten escoltar quines són les
vostres necessitats i adequar-nos als vostres
objectius.

2. Diagnosi de la situació. Recollim la informació
existent i analitzem les fonts secundàries que ens
permeten fer una primera aproximació a l’objecte
d’estudi.

3. Dissenyem un projecte i us fem una proposta
d’estudi. Definim uns objectius i unes variables
d’estudi, dissenyem la metodologia i elaborem un
pla de treball.

4. Recollida de la informació. Disposem de l’equip i
la infraestructura necessària per arribar a tots els
col•lectius a partir dels diferents mètodes
d’obtenció d’informació existents. Oferim la
màxima transparència en totes i cadascuna de les
tasques de recollida d’informació.

5. Tractament de les dades. Dissenyem i depurem
la base de dades per garantir-ne la consistència.
Personal amb experiència i sota la supervisió dels
tècnics responsables s’encarreguen de la
codificació de les preguntes de resposta oberta.

6. Explotació i anàlisi dels resultats. A partir de les
variables d’estudi predefinides, el nostre
departament tècnic elabora un pla d’explotació
estadística i analitza les dades resultants.

7. Elaboració i presentació d’un informe de
resultats. GESOP entrega a cada client un
informe amb la presentació gràfica i l’explicació
dels resultats obtinguts, i les principals conclusions
i recomanacions que se’n deriven.
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