MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
PER IMPLEMENTAR UNA BÚSTIA D’IDEES PER AL PERSONAL MUNICIPAL
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Per tal de fomentar la participació interna dels treballadors i les treballadores
municipals, valorant-los i donant veu a la seva experiència i expertesa, i prenent en
consideració les seves idees i propostes de millora i de canvi, proposem un sistema que
hauria de compatibilitzar-se amb la participació ciutadana per recollir propostes veïnals
amb bústies i sistemes similars.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir una eina o espai de participació interna digital a la qual pugui accedir
tot el personal municipal, que funcioni com una bústia per fer aportacions de canvi o
millora d’aspectes de funcionament de l’Ajuntament o dels serveis que presta al
municipi.
SEGON.- Permetre que tot el personal pugui també valorar/votar i/o comentar les
aportacions que es vagin fent, habilitant un portal on puguin veure les idees
aportades i fer-hi aquestes valoracions o comentaris.
TERCER.- Permetre que les aportacions i comentaris/valoracions es puguin fer tant
signades com anònimament.
QUART.- Comprometre’s a prendre en consideració els resultats (tant les aportacions
com les seves valoracions), estudiant-los i aplicant els que es considerin positius i
possibles.
CINQUÈ.- Difondre aquests acords a tot el personal municipal, així com l’anunci
d’inici del procediment amb els seus detalls quan estigués disponible. Difondre-ho
també a través dels mitjans de comunicació municipals.
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