
  

Des de la nostra secció sindical tenim interès en impulsar un Pla de Formació Intern a 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, que respongui a les nostres necessitats com a 
personal municipal, que no sempre han de ser similars a les que ofereix la Diputació de 
Barcelona.   

Agraïm avançadament la teva col·laboració, molt necessària per a la nostra tasca. La informació 
que ens ofereixes serà utilitzada exclusivament per a elaborar un diagnòstic sindical de l’estat 
de la formació al nostre ajuntament; et garantim que aquest qüestionari serà tractat de 
manera confidencial, anònima i destruït  tan bon punt tinguem la informació operativitzada per 
a tenir aquest diagnòstic.  
També el trobarás en aquest enllaç (escull la manera de fer la enquesta, escrita en aquest 
paper o per internet. NOMÉS D’UNA MANERA). 

Per tal de conèixer l’estat de la situació actual, us demanem que respongueu a les següents 
preguntes: 

1-. Quina és la teva antiguitat (pot ser aproximada) com a personal d’aquest ajuntament? 
o Menys de 6 mesos. 
o Menys d’1 any. 
o Menys de 2 anys. 
o Menys de 5 anys. 
o Més de 5 anys. 

2-. Has fet algun curs de formació ocupacional ( ens referim a cursos o accions formatives que 
tenen com a fi la millora de les competències i qualificacions de la població activa) des de 
que treballes a l’Ajuntament? 

o Sí 
o No 

3-. Has fet algun curs de formació ocupacional en els darrers dos anys? 
o Sí 
o No 

4-. L’Ajuntament t’ha ofert algun curs de formació ocupacional? 
o Sí 
o No 

5-. L’Ajuntament t’ha ofert algun curs de formació ocupacional en els darrers dos anys? 
o Sí 
o No 

6-. En cas que hagis fet cursos de formació ocupacional, aquests estaven majoritàriament 
relacionats amb: 

o Habilitats i capacitats necessàries per al millor desenvolupament de les meves 
tasques laborals actuals. 

o Interès particular o de cara a promocions internes futures. 

7-. Creus necessari realitzar alguna acció de formació ocupacional per tal de millorar en el 
desenvolupament de les teves tasques? 

o Sí 
o No 

8-. Creus necessari realitzar alguna acció de formació ocupacional per motius d’interès 
particular o de cara a futures promocions internes? 

o Sí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpIC7E0iy6go7muYTkwt6Lg0GgmMJz_ZbTQI_P4ElzavdelQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


o No 

9-. Has demanat realitzar alguna formació ocupacional que no t’hagi arribat a través del propi 
ajuntament? 

o Sí 
o No 

10-. En cas que hagis contestat “sí” a la pregunta anterior, t’han permès fer aquella formació 
ocupacional? 

o Sí 
o No 

11-. La teva relació contractual és: 
o Funcionari de carrera o laboral fix 
o Laboral 
o Altres ............................................. 

12-. En cas que hagis realitzat algun curs de formació ocupacional com a personal municipal, 
ens podries detallar: 

Moltes gràcies per la teva col·laboració!!      

 

Curs A n y d e 
realització


