ÀMBIT DE TREBALL NÚM. 2.- ORGANITZACIÓ DELS
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Barcelona, Desembre de 2016

Qüestions per al debat en el marc de l’àmbit de treball número 2:
Durada legislatura
1. Els mandats municipals haurien de ser més llargs, d’entre 5 o 6 anys, per
poder desenvolupar les propostes de manera efectiva?
Limitació mandats
2. S’han de limitar mandats? La limitació ha de ser només als alcaldes/ses o a
tots els electes locals de la corporació? Cal tenir en compte la dimensió del
municipi?
Incompatibilitats
3. Cal limitar a dos el nombre de càrrecs simultanis que pot exercir un electe,
per tal que pugui dedicar-se amb plenitud a les tasques assignades?
4. Poden donar-se excepcions, en funció de la tipologia del càrrec i/o la
dimensió del municipi? Quines?
Elecció de l’alcalde
5. Com ha de ser l’elecció de l’alcalde? Mantenim l’actual sistema d’elecció? O
cal plantejar altres sistemes com l’elecció directa dels alcaldes o un sistema
d’elecció a doble volta que permeti augmentar el suport, legitimar i donar
estabilitat als equips de govern i validar els pactes amb els vots dels
ciutadans?
Gestió i control del personal local
6. És necessari poder premiar o donar incentius al personal de les
administracions públiques, per tal de generar la motivació que aporti
sentiment de pertinença i orgull per la feina feta?
7. S’ha de poder donar flexibilitat i adaptabilitat a la gestió dels recursos
humans en el món local per tal d’evitar rigidesa i pautes uniformitzadores?
8. Cal establir el règim del càrrec directiu local i la seva delimitació respecte
d’un càrrec de confiança de designació política, establint limitació de
funcions, requisits d’accés, així com limitació dels seu nombre?
9. S’ha de poder establir un sistema gerencial pels municipis de més 5.000
habitants?
10. Els alcaldes han de tenir dret a nomenar gerents i directius, però el Ple ha
d’examinar la seva experiència, coneixements i mèrits?
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Estatus treballadors públics locals
11. Cal tendir a l’aproximació de l’estatus legal entre funcionaris i personal
laboral, amb ple respecte dels drets adquirits?

12. Tant els directius com els funcionaris han de poder ser acomiadats per baix
rendiment i per errors greus, amb sistemes de control que impedeixin
l’arbitrarietat?
13. Cal establir un règim de retribucions amb un escalat homogeni en la globalitat
de la funció pública, que fomenti la possibilitat de mobilització horitzontal?
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