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Terrassa, 23 de gener de 2015

L’equip de govern respon a la proposta de CiU de
crear un nou sistema participatiu per als
treballadors municipals
L’Ajuntament ja fa anys que disposa d’espais col·laboratius interns per a
millorar el funcionament de l’administració

El tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha dit avui, en relació
a la proposta de CiU de crear espais de participació entre els treballadors
municipals, a la manera dels que ja funcionen a la Generalitat de Catalunya, que
“l’ajuntament de Terrassa ja fa anys que disposa d’espais col·laboratius per a
coordinar actuacions i compartir informació i coneixements entre el col·lectiu
municipal. Aquesta és una pràctica habitual que forma part de la dinàmica de
treball en grup dels treballadors i treballadores de l’ajuntament”, en paraules de
Vega.
En aquest sentit, el tinent d’alcalde ha fet referència a eines com l’UTINC, un espai
col·laboratiu digital en xarxa, que funciona des del maig de 2010, a través del qual
els treballadors de l’ajuntament poden compartir informació, crear grups específics
de treball i de discussió, així com altres opcions de gestions en xarxa, per tal
d’agilitzar i facilitar la seva feina diària, i alhora millorar la prestació de serveis a la
ciutadania.
A més d’aquesta eina digital d’intercanvi de coneixement i d’informació, l’equip de
govern vetlla per la formació permanent dels treballadors i treballadores municipals,
per tal de poder avançar en una administració cada cop més adaptada a les noves
necessitats socials i permanentment oberta al diàleg amb la ciutadania. Com a
exemple més proper d’aquest objectiu, ja fa dies que s’ha convocat un cicle de tres
sessions de treball, sota el títol “Reptes de l’Ajuntament en l’aprenentatge
organitzatiu”, per tal de reflexionar i debatre sobre noves metodologies per impulsar
estratègies internes d’innovació, i potenciar l’intercanvi de bones pràctiques i
coneixement.
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Per Alfredo Vega, “aquest és un àmbit en constant evolució i on evidentment
ens queden moltes coses per a fer i millorar, com a tota organització pública,
amb les seves complexitats”. Malgrat tot, afirma Vega, “una vegada més, CiU es
proposa traslladar al nostre ajuntament una eina de la Generalitat, quan ja fa
anys que aquí estem treballant en aquesta línia”.
El tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals també ha fet referència al 1r Premi
Administració Oberta de Catalunya que l’ajuntament de Terrassa va rebre ahir com a
reconeixement a l’ús de les noves tecnologies per acostar l’administració a la
ciutadania, “en el marc d’aquesta aposta per la incorporació de noves eines de
treball també a nivell intern, per a millorar en definitiva la qualitat en la
prestació dels nostres serveis”.
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