


El Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament 
d’Argentona és un recull de principis i pautes 
de conducta aplicables a la gestió de 
l’Ajuntament i la política local d’Argentona.

Va més enllà del que significa complir la llei. 
Promou l’ètica i la transparència en les relacions 
que es deriven de l’activitat municipal amb 
persones, entitats i institucions.

El Codi ètic es pot consultar en aquest apartat 
del Portal de transparència de l’Ajuntament 
d’Argentona:

http://argentona.cat/codietic

http://argentona.cat/codietic


Identifica els principis i pautes de conducta 
que podem esperar en les nostres relacions 
amb l’administració.

Permet conèixer quins polítics i polítiques s’hi 
han adherit i comprovar si els comportaments
de la classe política argentonina i dels treballa-
dors i treballadores municipals s’adeqüen 
al que diu el Codi.

L’objectiu del Codi ètic és fer créixer la 
confiança que la ciutadania ha perdut en 
la política a causa, per exemple, dels casos 
de corrupció difosos a través dels mitjans 
de comunicació.

a la ciutadania
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Les entitats ciutadanes representen la vida 
social d’Argentona. És molt important que 
totes les associacions i persones que reben 
subvencions o participen en la vida ciuta-
dana respectin els principis ètics i regles 
de conducta que conté el Codi ètic.

També és necessari que proporcionin 
la informació que requereix la Llei 19/2014 
de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i que calgui publicar 
al Portal de Transparència.
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a les entitats
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Els càrrecs electes i els càrrecs de confiança 
són els principals destinataris del Codi ètic i 
de bon govern de l’Ajuntament d’Argentona. 
Totes les seves accions i activitats com a
representants de la ciutadania s’han d’acollir 
als seus principis i pautes de conducta.

L’adhesió al codi ètic dels càrrecs electes 
i alts càrrecs es duu a terme a través del for-
mulari anomenat “declaració d’adhesió” 
i es publica al Portal de Transparència.
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als polítics, 
polítiques 
i alts càrrecs 
municipals
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Els treballadors i treballadores municipals 
han de respectar la normativa i procediments 
en la seva relació amb els ciutadans i ciuta-
danes. El Codi ètic és una guia de comporta-
ment perquè els treballadors/es municipals 
desenvolupin les seves funcions de manera
transparent. És important que la ciutadania 
confiï en la seva feina com a treballadors
públics.
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als treballadors 
i treballadores 
de l’Ajuntament
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La interacció entre l’Ajuntament i les empreses 
privades en contractació administrativa és un 
focus tradicional d’atenció i de controvèrsia. 
El Codi ètic conté un apartat específic de 
principis que s’han d’incorporar als contractes 
municipals per tal que l’ètica s’apliqui a més 
àmbits i actuacions de l’Ajuntament.
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a les empreses 
contractades 
per l’Ajuntament
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El Codi ètic i la cultura ètica són instruments 
vius i en desenvolupament constant al servei
dels ciutadans i ciutadanes d’Argentona.

Podeu fer-nos arribar qualsevol proposta 
o suggeriment que tingueu posant-vos en 
contacte amb la Regidoria de Transparència 
al telèfon de l’Ajuntament: 93 797 49 00 
o a través del correu electrònic: 

transparencia@argentona.cat.
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