
 
QÜESTIONARI PREVI ELECCIONS MUNICIPALS 2015   
 
1.- Opineu que externalitzar algun dels serveis que actualment gestiona directament 
l’ajuntament milloraria la gestió del mateix i el seu servei a la ciutadania?  

 
2.- Estimeu que hi ha serveis que necessiten millorar? En cas afirmatiu quins serveis 
considereu que s’han de millorar i com penseu que s’hauria de fer: externalitzant el servei 
o ampliant plantilla? 
 

 
3.- Penseu que actualment hi ha una clara deficiència de personal per cobrir amb qualitat 
tots els serveis que l’ajuntament ofereix a la ciutadania o per contra penseu que hi una 
plantilla suficient o fins i tot excessiva? 
 

 
4.- Mantindreu o intentareu millorar les actuals condicions de treball dels treballadors i 
treballadores de l’ajuntament, molt deteriorades amb la reforma laboral? 
 

 
5.- Creieu que s’ha de millorar la política de prevenció de riscos, actualment limitada per 
les directrius del Servei de Prevenció concertat i bàsicament assistencial? 
 

 
6.- Sou de la opinió de que és necessari respectar la independència i la professionalitat 
dels empleats públics? 

 
 

No ans al contrari. PCCA mai ha volgut externalitzar cap Servei, si recordeu ja vàrem 
votar en contra quan ICV va externalitzar el Servei de cementiri.  

Evidentment, que hi ha serveis que poden millorar i la manera es cercant la eficiència i 
eficàcia en la gestió del servei. Hauríem d’incorporar serveis com les escoles bressol o 
el SAD a la gestió municipal  

PCCA Considera que hi plantilla suficient en l’àmbit general, potser en àmbits 
específics caldria incrementar, però cal redefinir tasques i relació llocs de treball. 

Actuarem com fins ara, defensant els interesaos de la ciutadania perpetuenca i oferint les 
garanties socials i sindicals als trebaslladors i treballadores. 

Evidentment. Els empleats públics, laborals i funcionaris han de tenir independència en 
el seu lloc de treball per desenvolupar llurs tasques de manera objectiva i professional  
sense ingerències polítiques ni servituds de pas… 

En aquest moments de dura crisi en el que les persones que fan atenció al públic estant 
sotmeses a pressions, es fa més necessari que mai una avaluació de riscos psicosocials 
implementat mesures per reduir l’estrès i la càrrega emocional associada. 



 


