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Introducció

El passat 9 de març de 2016 es va distribuir un qüestionari a la totalitat dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i empreses i ens públics vinculats per 
tal  de conèixer  la  opinió  sobre  un seguit  de qüestions entorn  el  Codi  d’Ètica i  Bon 
Govern així com de la seva Comissió i el seu funcionament. 

L’objectiu d’aquest qüestionari era  identificar els punts forts i febles, saber el grau de 
coneixement que en té el personal de l’Ajuntament i obtenir noves propostes per millorar-
ne el seu funcionament.

El  qüestionari  constava  de  deu  preguntes;  quatre  de  resposta  tancada,  cinc  que 
combinaven  resposta  tancada  amb  resposta  oberta  i  una  de  resposta  oberta.  La 
distribució es va fer mitjançant correu electrònic i un cop rebut, les persones interessades 
en participar-hi, havien de complimentar-lo i dipositar-lo a les diferents bústies que a tal 
efecte es van distribuir pels diferents centres de treball. 

Les bústies es van ubicar als següents espais: 

- Edifici Central de L’Ajuntament
- Casa Olivella
- Casa de cultura
- Biblioteca Joan Oliva
- Biblioteca Armand Cardona 
- Edifici Urbanisme (C. de Josep Llanza)
- Prefactura Policia Local
- Nau USM
- Edifici Serveis Socials
- Recursos Humans
- Escola d’art
- Escola conservatori municipal de música
- IMET
- Biblioteca-museu Víctor Balaguer 
- Neàpolis
- Companyia d’aigües

El termini donat per a poder participar en aquesta enquesta va ser d’una setmana (del 9 
al 16 de març de 2016) exhaurit el qual, es van recollir les bústies per tal d’efectuar el 
buidatge de les dades. 
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PRINCIPALS RESULTATS

DADES GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Participació general: 88 persones d’un total de 791 possibles
Percentatge: 11,13%

Participació per equipaments
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DADES ENTORN EL CONEIXEMENT

Coneixement del codi: 

57 de 88 persones afirmen conèixer el codi:       64,79 % dels enquestats
31 de 88 persones afirmen no conèixer el codi:  35,21% dels enquestats

Coneixement de la comissió: 

48 de 88 persones afirmen conèixer la comissió:      54.55% dels enquestats
40 de 88 persones afirmen no conèixer la comissió: 45,45% dels enquestats
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Apartat web sobre el codi i la comissió:                              (podeu consultar-lo aquí)

(Dades sobre 79 persones que contesten aquesta pregunta)

20 de 79 coneixen i han consultat el web: 25,32% dels enquestats
26 de 79 coneixen el web però no l’han consultat:  32,91% dels enquestats
33 de 79 no la coneixen: 41,77% dels enquestats
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Valoració (sobre 10)

Codi: la valoració mitjana és de 6,35 (valoració de 34 de les 88 persones)
Comissió: la valoració mitjana és de 5,80 (valoració de 29 de les 88 persones)
Feina: la valoració mitjana és de 5,67 (valoració de 31 de les 88 persones)
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Dades sobre l’interès en participar com a futur membre de la Comissió

Persones amb voluntat d’incorporació 10 de 88: 11,36% dels enquestats
Persones sense voluntat d’incorporació 63 de 88  71,59% dels enquestats
Persones que ns/nc 15 de 88  17,05% dels enquestats

Altres dades d’interès: 
En les 6 preguntes que oferien la possibilitat de formular observacions s’han recollit 110 
comentaris la relació literal dels quals s’adjunta en un annex a aquest document

CONCLUSIONS

Per començar, la primera dada que crida l’atenció és la de la participació. Com es pot 
observar ha estat molt baixa, només 88 de 791 persones han participat en l’enquesta (un 
11% de la plantilla global). Aquest fet pot denotar una falta d’interès general per aquest 
tema o un fort desconeixement que ha fet que la gent ni tan sols es planteges participar 
en una cosa que no sap el que és. 

Les dades també mostren que la participació per àrees ha estat molt heterogènia sent la 
Companyia d’Aigües i l’edifici central de l’Ajuntament on s’ha registrat la major participació 
(cal esmentar el fet,  que ens consta, que el gerent de la companyia d’aigües va animar a 
tot el seu personal a que hi participés). La participació a la resta d’equipaments ha estat 
molt baixa (en tres equipaments no s’ha recollit cap enquesta i en tres més, només una).
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Pel que fa a temes de coneixement del codi i la comissió podem constatar, a partir de les 
dades reflectides anteriorment, que en general la gent és coneixedora de l’existència del 
Codi d’Ètica i  Bon Govern (gairebé un 65% afirma tenir-ne coneixement).  Per  contra, 
aquesta majoria es redueix en 10 punts quan es pregunta sobre el coneixement de la 
Comissió. 

Sobre l’apartat web podem afirmar també que la majoria de persones enquestades coneix 
la seva existència (un 58% de les persones que han participat en l’enquesta), però només 
un 25% afirma que ha consultat el seu contingut.  Per contra prop d’un 42% afirma no ser 
coneixedora de l’apartat web ni lògicament del seu contingut. 

En l’apartat de valoracions aproven, amb nota baixa, les tres qüestions a valorar: el codi 
(amb un 6,35 sobre 10 de mitjana), la comissió (amb un 5,80) i la seva feina (amb un 
5,67). Cal tenir en compte aquí també les poques persones que han entrat a valorar els 
tres nivells (aproximadament només un 35% de les persones que han respòs l’enquesta).

De l’últim gràfic de dades d’aquest informe, la conclusió que se’n pot extraure és que la 
gran majoria de les persones que han participat en l’enquesta (gairebé un 72%) no es 
planteja formar part de la comissió en un futur. 

En quant a les opinions (110 comentaris) que els enquestats han fet arribar a través de 
les preguntes de resposta oberta, un cop analitzades, es poden treure les conclusions 
següents:

Un desconeixement bastant gran motivat, en bona part pel que es comenta, per la poca 
difusió  que se’n  fa  del  tema en general;  una valoració positiva del  codi  però amb la 
reclamació que hauria de ser més efectiu; i algunes opinions que expressen fins i tot que 
la feina de la comissió no és massa visible ni té massa poder.

Pels motius anteriors s’observa que a l’hora de proposar canvis en el funcionament del 
codi i  la comissió,  els enquestats s’han bolcat en fer noves propostes. Per començar 
molts d’ells demanen que s’ampliï la difusió o que es millorin els canals d’informació. En 
segon lloc hi ha persones que reclamen  més compromís ètic, responsabilitat, honestedat, 
eficiència  i  transparència  als  polítics  i  als  treballadors  amb  responsabilitat  (caps, 
coordinadors) i si cal, canviar persones directament. En algun cas més extrem, fins i tot 
es demana la dissolució de la comissió. Algun comentari reclama que les resolucions i 
propostes passin a ser d’obligat compliment o que es presenti un informe anual al Ple.

S’han rebut també peticions molt més concretes que demanen que es revisin molt més 
les externalitzacions de contractes, aconseguir fer més àgils els processos burocràtics, 
fomentar l’estalvi de recursos per part d l’Ajuntament, millorar la imatge que es té dels 
treballadors públics amb accions concretes, lluitar contra de les rumorologies internes, 
millorar el  funcionament de RRHH  i  establir un sistema continuat de valoració de les 
accions dutes a terme per part de la comissió. Com ajuntament, canviar la filosofia de 
base i  potenciar  que allò  col·lectiu  i  comunitari  es  situï  per  sobre  de l’individualisme, 
l’egoisme i  l’interès personal,  i  començar a respondre també enfront la ciutadania.  Es 
proposa també que actualment s’haurien de plantejar  objectius més senzills i  de fàcil 
aplicació per tothom. No són útils els projectes massa ferragosos o de difícil execució. 
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Quan es pregunta el  motiu de la seva negativa a l’hora de presentar  una proposta o 
suggeriment a la comissió,  la majoria de respostes es centren en la poca credibilitat i 
confiança que els infereixen la comissió i el codi. La seva poca funcionalitat en definitiva.

Les respostes donades a la negativa a presentar-se per formar part de la Comissió es 
centren  bàsicament  en  dos  aspectes:  la  manca  de  temps  dels  enquestats  i  la  poca 
funcionalitat que creuen que té. 

Per acabar, cal destacar també que hi ha alguns comentaris que han donat els seu suport 
explícit a l’hora de col·laborar en aquest projecte per fer que tot funcioni millor, així com 
molts comentaris d’agraïment per la feina feta i la voluntat de treball demostrada.

Vilanova i la Geltrú, 6 d’abril de 2016 
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ANNEXOS 
                                  RECOPILACIÓ DE COMENTARIS A LES PREGUNTES OBERTES 
                                                                                                                       QÜESTIONARI
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ANNEX: RECOPILACIÓ DE COMENTARIS   A LES PREGUNTES OBERTES  

3. Quina valoració en fas del codi, de la comissió i de la seva feina?  Si vols, 
explica’ns el perquè de la teva valoració:

Visió crítica (en positiu):
- Perquè considero imprescindible l’existència d’un codi i una comissió com aquests 

en una organització com la nostra. 

- Conec el codi i està molt bé com a ideals a complir i per qüestions relacionades 
amb el meu treball he pogut comptar amb assessorament per part d’aquest servei 
, però desconeixia que existís una comissió ni qui són els seus membres.

- Valoro positivament l’existència del codi però desconec la feina feta i per això ho 
valoro tot amb un 6.

- El seu contingut és força interessant i complert. La feina de la Comissió , totalment 
desconeguda.  La  existència  d’un  codi  ètic  no garanteix  per  si  mateix  els  seu 
compliment.  Cal  dur  a  terme  una  tasca  continuada  d’informació  ,  formació  i 
comunicació envers treballadors i ciutadania. 

- Conceptualment, em sembla molt bé disposar d’una eina com el Codi tot i que 
caldria que, més enllà de les paraules que queden molt bé, existís contingut real i 
sobretot convenciment i coherència en cada acció política i tècnica que es porti a 
terme des de l’ajuntament.

Visió crítica (en negatiu):

- Sembla que el codi es tingui perquè s’ha de tenir, Crec que la comissió no té cap 
poder.

- ètica + bon govern= oxímoron 

- La valoració es baixa per la poca incidència visible de la seva feina i per la seva 
poca capacitat de transformació.

- Es fa una feina teòrica però les pràctiques segueixen sent poc ètiques i poc 
transparents

Desconeixement:

- Els  treballadors  no  tenen  prou  informació  de  la  feina  que  porta  a  terme  la 
comissió. Ni de les reunions efectuades o temes a tractar.

- No conec l’existència d’aquesta comissió, llavors no puc valorar la seva tasca.
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- No ho puc valorar perquè no conec la feina que ha fet.

- No puc opinar perquè ho desconec.

- Conec l’existència però no se quines són les seves funcions i competències

- Desconec quines tasques estan duent a terme. 

- Això acaba de començar i no tinc prous elements per valorar el tema encara que 
el projecte el considero engrescador. 

- No ho puc valorar perquè en conec l’existència però no la feina i el codi en detall.

- No he llegit el codi, no conec personalment la comissió, no conec la seva feina

- Tot i  que quan es va crear ho vaig  llegir  em va semblar  molt  bé,  en aquests 
moments  tinc un desconeixement  total  tant  del  contingut  del  codi,  com de les 
persones que formen part  de la comissió i,  evidentment , de la feina que s’ha 
portat a terme. 

- Codi: me’l vaig mirar quan es va fer públic però no n’he sentit a parlar més fins el 
dia d’avui.  Trobo a faltar la planificació d’accions més concretes per a la seva 
aplicació dins de l’Ajuntament (potser es porten a terme però no me n’he adonat) 
Comissió: No la puc valorar perquè desconec què fa. Feina: De les tasques que té 
fixades la comissió només tinc constància dels informes de les reclamacions que 
estan a la web. No tinc coneixement que s’hagi fet res més en aquests 3 anys. 

- No arriba prou informació sobre la feina, l’has d’anar a cercar tu mateix si vols 
assabentar-te.

- No puc fer valoració doncs sóc coneixedor del Codi, també de l’existència de la 
comissió però no puc fer cap valoració perquè el meu coneixement no és profund i 
la meva valoració no tindria valor. 

- No m’arriba la informació sobre la feina que desenvolupa aquesta comissió.

- No puc opinar. 

- No ho conec prou

- Desconec que s’ha fet

- No estoy informado codi d’etica. 

- Conec el codi i la comissió però no la seva feina i el seu estat actual. 

- Perquè no ho conec (5)
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4. En canviaries alguna cosa del codi, de la comissió o de la seva feina? En 
cas afirmatiu, què en canviaries?

Major difusió:
- Publicaria dates de reunió comissió, temes tractats i temes resolts. 

- Explicar el que fa la comissió

- Milloraria els canals d’informació

- Donar més difusió de la feina que es fa. 

- Més difusió del Codi, més conèixer els treballadors de la Comissió, fomentar els 

valors i coneixements de les virtuts de millora en l’eficiència i entorn ambiental. 

- Major difusió i  especialment formació,  vaig conèixer aquest codi a la feina per 

casualitat, perquè vaig haver de realitzar una feina en concret, quan pel contrari, 

llegint  el  codi  el  que  comenta  afecta  al  di  a  a  dia  de  tots  els  treballadors 

municipals. 

- Crec que tots els treballadors municipals hauríem de rebre informació sobre tot el 

que faci  referència  i  cadascú faria  el  que cregui.  És  feixuc fins i  tot  consultar 

coses.

- Que fos més visible

Altres propostes:
- Persones

- Demanar  molt  més  compromís  ètic,  responsabilitat,  honestedat,  eficiència  i 

transparència  als  polítics,  al  secretari  i  a  l’interventor  i  als  treballadors  amb 

responsabilitat (caps, coordinadors) 

- Fer un pas més i que les seves resolucions i propostes siguin d’obligat compliment 

i no vistes com a recomanacions

- Les males pràctiques de l’organització

- Ho eliminaria  tot.  No  hi  hauria  diferència  ,  a  nivell  pràctic,  entre  tenir  codi,  i 

comissió i no tenir-lo.

- Segons el Codi la Comissió tenia 6 funcions a portar a terme de les quals només 

conec que en 3 anys han atès 4 reclamacions. Dona la sensació que en el seu 

moment es va elaborar aquest Codi i es va crear la Comissió perquè ‘’quedava bé 

tenir un Codi d’ètica i bon govern’’. Si aquest era l’objectiu final proposo que no es 
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faci més difusió del Codi i que es dissolgui la Comissió. Si no és així, i en 3 anys 

no s’ha pogut realitzar cap acció o proposta relacionada amb els funcions de la 

Comissió, considero que la gent que forma part d’aquesta Comissió  ha de valorar 

perquè  no  funciona,  i  segons  les  conclusions  que  n’extregui  modificar  la 

composició de la Comissió o les funcions que té assignades. 

Desconeixement:
- No la conec

- Se que existia però no l’he llegit a fons. Tampoc l’he seguit. 

- No tinc prou informació per contestar.

- No puc proposar canvis d’una cosa que no conec. 

- No recordo exactament els seus objectius.

6. Se t’acut alguna qüestió que es podria presentar per a debatre en el marc 
de la comissió? En cas afirmatiu, ens la podries apuntar o comentar?

Propostes:
- Quina és la durada adequada de servei en llocs directius. S’ha de limitar? És sa 

per les persones i el sistema allargar indefinidament aquests llocs de treball de 

direcció?

- La dubtosa externalització de part dels serveis socials al consorci de serveis de 

les persones (lsp)

- Com es fa arribar als treballadors aquesta informació de manera efectiva. 

- Que la comissió tingués el  mateix estatus que el  defensor de la ciutadania en 

referència als temes ètics i de bon governs de l’administració municipal. Informe 

anual al Ple de l’ajuntament.

- 5 propostes:

1. Crear ‘’campanyes’’ per conscienciar els treballadors municipals de l’estalvi 

de  recursos  en  el  lloc  de  treball  (energètic,  material  d’oficina  ,  ús  de 

vehicles municipals...)

2. 2. Portar a terme diferents accions per lluitar contra la rumorologia interna. 

Per  exemple:  millorar  la  informació  interna  en  temes  relacionats  amb 
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recursos humans; fer sessions formatives, sobretot  pels comandaments, 

de com evitar els rumors dins de l’organització,...

3. Fer accions per millorar la imatge que es té dels treballadors públics. Per 

exemple: modificar maneres de fer o conductes que fonamenten aquesta 

mala  imatge;  reduir  tràmits  o  terminis  en  les  gestions  que  fan  els 

ciutadans,...

4. Per la informació que hi ha de les reclamacions tractades per la Comissió, 

sembla que totes estan relacionades amb temes de RRHH. Crec que la 

Comissió  no  hauria  de  tractar  aquests  temes  sinó  com  corregir  les 

mancances del  Departament  de  RRHH perquè  fos  una ‘’eina’’  útil  pels 

treballadors en els aspectes recollits al Codi.

5. Elaborar indicadors per poder valorar l’efectivitat de les diferents accions 

que es vagin portant a terme.

- Tractament  de  les  empreses  de  neteja  i  vigilància  subcontractades  per 

l’Ajuntament. (personal que hi treballa)

- No tinc ganes

- La participació política

- Alleugerir el procés burocràtic per el ciutadà quan va a l’ajuntament, promoure i 

facilitar la identificació dels empleats públics per tal que quan la ciutadania s’adreci 

a l’Ajuntament pugui  identificar  la persona que els atén,  sigui  presencial  o per 

altres mitjans, conèixer els informes de la comissió...

7. Si en algun moment se’t plantegés un dubte, una qüestió , una proposta o 
suggeriment  relacionat  amb  el  codi  ,  sabries  quin  és  el  procediment  a 
seguir?  I si el tinguessis, el presentaries? En cas negatiu, ens podries dir el 
per  què  (  per  desconfiança,  per  poca  funcionalitat,  per  por  a  possibles 
represàlies, perquè el procés és costós, per manca de credibilitat...)?

Motius:
- Bàsicament  per  la  poca  confiança  en que  l’expressa’t  serveixi  per  canviar  les 

causes que ha provocat la qüestió i avançar en la transformació de l’administració 

municipal  cap  a  criteris  d’imparcialitat  (treballar  per  no  afavorir  posicions 

d’avantatge sota criteris d’igualtat)
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- Desconfiança sobretot

- Per desconfiança i poca funcionalitat.

- Poca credibilitat,  poca  confiança  en  la  utilitat  real  com a  eina  de canvi  en  la 

manera de governar i treballar de l’organització. 

- Per manca de credibilitat. Ja hi ha hagut algun cas i no s’ha resolt. 

- Per manca de credibilitat

- Manca  de  credibilitat,  desconfiança  i,  no  possibles  represàlies,  segures 

represàlies.  Els  polítics  ja  les  practiquen  sense  conèixer  propostes  , 

suggeriments...

- Per tot

- Per tots els factors indicats

- Perquè no serviria per absolutament res. 

- Perquè en tres anys no he vist que es fes res. 

- Perquè no conec el circuit i no se exactament que es faria.

9.  En el moment de la renovació dels membres, et plantejaries presentar-te 
per formar-ne part? Ens vols dir el perquè? 

Manca de temps:
- Tinc prou feina

- Per manca de temps en aquest moment de la meva vida familiar. 

- Manca de temps i tal com està plantejat actualment no veig clar quines funcions 

suposaria formar-ne part

- Ara no tinc temps

- Horari i lloc de treball incompatible  

- Temps

Manca d’utilitat:
- No és funcional

- No es veuen els resultats. 

- No hi crec, crec que és un filtre per quedar bè.

- No trobo la utilitat d’aquesta comissió.
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- Perquè tinc la certesa que els responsables tècnics posen tot el que poden de la 

seva part perquè sigui real , però topen amb una paret política que no és gens 

transparent i que no tenen intenció de ser-ho. 

- Pels  motius  expressats  anteriorment:  de  no  confiança  i  credibilitat  en  les 

possibilitats de canvi..

- A dia d’avui no li trobo utilitat.

- No hi crec massa. 

Altres motius:
- Desconec els resultats i no em motiva. 

- Perquè  en  aquests  moments  no  em  puc  comprometre,  ja  que  entenc  que 

requereix una dedicació i compromís especial. 

- No  ho  sé  (  no  marca  ni  ‘’si’’  ni  ‘’no’’,  suposo  que  vol  dir  que  no  sap  si  es 

presentaria) 

- D’entrada no hi estic massa motivat

- Pertanyo a una empresa externa i no em sento integrada dins el sistema com per 

formar part de la comissió

- No serveixo per aquests tipus de coses 

10. Volem que la comissió sigui una eina útil per a garantir el compromís 
amb la gestió ètica de l’administració i per això ens agradaria conèixer si 
vols fer algun altre cometari, proposta o suggeriment que ens hi ajudi.

Comentaris, propostes, suggeriments:
- Trobo bé que hi hagi aquest tipus de codi, i que serveixi per alguna cosa positiva.

- Estic disposat a donar suport  i  ajudar als tècnics responsables en tot allò que 

estigui en la meva ma, però amb la certesa que són esforços perduts. Fins que els 

polítics no donin mostra d’ètica i transparència no serà possible.

- Em sembla bé que existeixi un codi ètic i una comissió que en faci el seguiment en 

aquest ajuntament. Em comprometo a informar-me.

- Agrair la vostra presència i feina. 

- La iniciativa de tenir aquest codi ètic em sembla genial i encoratjaria a seguir amb 

aquesta  tasca.  Però  suggeriria  fer-ne  major  difusió  de  manera  directa  als 
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treballadors, realitzant formacions per departaments i com es pot aplicar en cada 

cas. I també difondre les eines que s’estan aplicant per tal d’assegurar que aquest 

codi s’aplica ( personalment les desconec).

- Em sembla molt bé

- Cal fomentar-ne el coneixement que tant de treballadors com de la ciutadania , 

conèixer els treballs que si fan i el seguiment en general; que tothom coneixi que 

si treballa i que es fa, per acabar presentar a les parts implicades , les accions 

fetes per millorar i les solucions donades. 

- Fer comunicats de possibles canvis o modificacions

- Més difusió. 

- No ho conec prou

- Reconec  que  el  meu  desconeixement  és  sobretot  responsabilitat  meva,  però 

potser estaria bé fer-ne més difusió a través dels membres de la comissió (per 

exemple, de la feina que es fa i dels casos que han tractat) 

- Aquesta Comissió ha de donar exemple d’ètica i bon govern a tota l’organització . 

Per això crec que és molt important que es faci difusió de la feina que s’hi fa. A 

més, que només hi hagi informació de les reclamacions que s’han atès em porta a 

pensar que és una Comissió ‘’passiva’’ que només fa coses quan algú fa arribar 

una  reclamació,  que  no  es  planteja  accions  per  treballar  i  reforçar  els 

compromisos que recull el Codi.

- No crec que sigui una eina útil i la comissió no representa model d’ètica. 

- Com  ajuntament,  canviar  la  filosofia  de  base  i  potenciar  que  allò  col·lectiu  i 

comunitari  sempre  és  per  sobre  de  l’individualisme,  l’egoisme  i  l’interès? 

Començarem  a  respondre  a  la  ciutadania  que  no  s’atendran  personalismes? 

S’ajustaran  les  accions  a  la  realitat  de  disposició  de  menys  recursos  o 

continuarem fent bola de neu? Realment, com a treballadors tenim capacitat de 

reconduir aquesta situació? Tot són dubtes

- Quina eficàcia i impacte ha tingut el codi d’ètica en l’estructura organitzativa de 

l’ajuntament i en la seva política de personal?

- Per pensar que això funciona hauria de funcionar tot amb transparència i  amb 

igualtat però això a l’ajuntament no passa. 

- S’haurien de plantejar objectius senzills i de fàcil aplicació per tothom. No són útils 

els projectes massa ferragosos o de difícil execució. 
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ANNEX  : QÜESTIONARI  

QÜESTIONARI SOBRE EL CODI I LA COMISSIÓ D’ÈTICA I BON GOVERN 

1. Ets coneixedor que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un  Codi d’Ètica i  Bon 
Govern? 

 Sí
 No

2. Coneixes l’existència de la Comissió d’Ètica i Bon Govern?
 Sí
 No

3. Quina valoració en fas del codi,  de la comissió i  de la seva feina?  (1 molt  negativa;  10 molt 
positiva)

Codi          1     2     3     4     5      6      7    8      9      10     ns/nc

Comissió  1    2     3     4     5      6      7     8      9     10     ns/nc

Feina        1     2     3     4     5     6      7     8      9      10     ns/nc

Si vols, explica’ns el perquè de la teva valoració:
          ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4. En canviaries alguna cosa del codi, de la comissió o de la seva feina?
 Sí
 No
 ns / nc

En cas afirmatiu, què canviaries? 
          ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5. Saps que hi ha un apartat al web on pots trobar informació sobre el codi i la comissió?
Has consultat o accedit a aquest apartat web? 

 Sí. L’he llegit i/o revisat el seu contingut
 Sí, però no he llegit ni revisat el seu contingut
 No
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6. Se t’acut alguna qüestió que es podria presentar per a debatre en el marc de la comissió?
 Sí
 No

En cas afirmatiu, ens la podries apuntar o comentar?
          ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

7. Si  en algun moment se’t  plantegés un dubte, una qüestió,  una proposta o suggeriment 
relacionat amb al codi, sabries quin és el procediment a seguir?

 Sí
 No

I si en tinguessis, el presentaries?
 Sí
 No 

En cas negatiu, ens podries dir el per què (per desconfiança, per poca funcionalitat, per por 
a possibles represàlies, perquè el procés és costós, per manca de credibilitat ...)? 
          ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

8. Per anar acabant. Saps que entre els membres de la comissió, hi ha una persona en qualitat 
de treballador municipal?

 Sí
 No

9. En el moment de la renovació dels membres, et plantejaries presentar-te per formar-ne 
part?

 Sí
 No. Ens vols dir el perquè?           .......................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

10. Volem que la comissió sigui una eina útil per a garantir el compromís amb la gestió ètica de 
l’administració i per això en agradaria conèixer si vols fer algun altre comentari, proposta o 
suggeriment que ens hi ajudi
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ !
(els resultats d’aquesta enquesta es faran públics a través del blog COMPARTIM, 

blog de Responsabilitat Social i Participació)
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