ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 14 de març del 2018.
1.- Establir el funcionament de la comissió d’ètica
- Cada quant es reuneix?
- Calen reunions presencials o es pot fer telemàticament?
2.- Bústia ètica i de bon govern
- Cal la figura del/de la delator/a?
- Quin procediment s’ha de seguir si es rep alguna denúncia o reconeixement?
- Quin paper té el regidor si algú envia una denúncia?
3.- Informe anual per al Ple municipal
- Recollida d’impressions sobre la proposta d’informe (adjunta a la notificació).
- Termini màxim per tenir l’informe acabat.
4.- Plantejament d’alguna xerrada/formació per a polítics i/o treballadors
- Exemple: Begoña Román.

EXTRACTE D’ACORDS
1.- Establir el funcionament de la comissió d’ètica.
S’acorda establir la periodicitat de reunions de la Comissió d’Ètica cada tres mesos.
En cas d’alguna denúncia urgent, es podran convocar reunions extraordinàries.
S’acorda establir les següents dates per a les reunions de la Comissió d’Ètica:
•

Dimecres 13 de juny de 2018 a les 19:00 hores.

•

Dimecres 19 de setembre de 2018 a les 19:00 hores.

•

Dimecres 12 de desembre de 2018 a les 19:00 hores

2.- Bústia ètica i de bon govern
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Es considera que no cal la figura del delator, donat que les denúncies es podran
tramitar mitjançant la bústia ètica que permet que la persona que denúncia sigui
totalment anònima.
En cas de que es rebi alguna denúncia s’haurà de seguir el procediment marcat pel
protocol, en cas de no tenir encara aquest protocol, la Comissió d’Ètica serà la
encarregada de fer tramitar-la i fer el seguiment.
A la Comissió d’Ètica forma part el regidor per tant es considera que la figura
política ha de formar part en la tramitació de les denúncies.
3.- Informe anual per al Ple municipal
S’acorda que l’informe anual sigui de juny a juny i que s’aprofitarà la reunió de la
Comissió d’Ètica que es celebrarà al mes de juny per fer el tancament de l’informe.
4.- Plantejament d’alguna xerrada/formació per a polítics i/o treballadors
La comissió entén que s’ha d’explicar el bon ús de la bústia d’ètica, i en aquest
sentit la xerrada la podria fer la Begoña Roman, que és filòsofa d’ètica.

ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 13 de juny de 2018.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, si s’escau
2.- Explicació reunió mantinguda amb responsables de la bústia ètica de
l’Ajuntament de Barcelona
- Explicació del contingut de la reunió
- Mostra de la solució tècnica i pressupost aproximat de la seva instal·lació
3.- Presentació de la proposta d’informe 2017-18
- Decidir com es treballa per completar l’informe i tancar-lo: manca determinar els
punts a destacar en la presentació, primer apartat de l’informe i treballar
conjuntament les conclusions de cada apartat
4.- Acord sobre un presumpte cas de conflicte d’interessos
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- Al Ple municipal de maig:
https://www.youtube.com/watch?v=m7CexWbwp1o.
Es tracta del punt 5.3 relatiu a la Resolució de les al·legacions presentades contra
l’acord del Ple Corporatiu de data 20 de març de 2018 i aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018 del pressupost municipal de
l’exercici 2018 (comença al minut 2:00:06 del vídeo de Youtube)
EXTRACTE D’ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió anterior, si s’escau
Queda aprovada l’acta anterior.
2.- Explicació reunió mantinguda amb responsables de la bústia ètica de
l’Ajuntament de Barcelona.
El regidor informa que en data 8 de maig es reuneixen amb els tècnics de la bústia
ètica per a conèixer la solució que té l’Ajuntament de Barcelona i que han treballat
conjuntament amb X-net. No podem seguir un model igual, perquè una de les
mancances de l’Ajuntament d’Argentona és el suport informàtic, donat que ho
tenim externalitat. Una empresa ha fet arribar a l’Ajuntament d’Argentona un
pressupost aproximat, d’uns 3.000 €, més 50 € mensuals pel núvol i uns 100 € pel
servidor (que hauria d’estar allotjat a Europa, per tema de normativa). MaadiX d’Xnet però no té temps per dedicar-se al nostre projecte, per tant, caldria buscar
algun altres suport informàtic extern.
3.- Presentació de la proposta d’informe 2017-18

Es presenta a la Comissió d’Ètica l’esborrany de l’informe, i es proposa la seva
aprovació a la propera comissió.
En relació als indicadors s’han complimentat de juny de 2017 a juny de 2018. Es
proposa fer conclusions per cada apartat un cop estudiats els resultats dels
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indicadors o bé fer unes conclusions finals. La política cal que es mantingui al
marge de l’informe.
S’acorda treballar en el document final de l’informe a través del Google Drive des
de l’endemà de la reunió fins a la propera trobada de la comissió d’ètica el dia 19
de setembre, en la qual ha de quedar acabat.
4.- Acord sobre un presumpte cas de conflicte d’interessos
En relació a aquest punt, s’acorden els apartats que es recomanaria canviar i de
quina manera es faria.
S’acorda que es treballarà aquest document també des del Google Drive per
enllestir-lo de cara a la propera trobada de la comissió d’ètica el 19 de setembre.

ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 18 de setembre del 2018
1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2) Tancar informe anual
3) Recomanacions per un presumpte cas de conflicte d’interessos
4) 4.- Pla d’Acció (acabar de debatre)

EXTRACTE D’ACORDS
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de data 13 de juny de 2018
2.- Tancar informe anual
S’aprova el primer informe anual de la Comissió ètica i s’acorda passar-lo pel Ple
de desembre de 2018.
3.- Recomanacions per un presumpte cas de conflicte d’interessos.
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S’aprova el primer Acord de la Comissió ètica i, a partir d’ara, s’acorda posar-li el
nom d’ “Acords davant un cas de presumpte conflicte d’interessos” en comptes de
recomanació.
4.- Pla d’Acció (acabar de debatre).
S’acorda fer uns díptics informant del Codi ètic i unes xerrades informatives a
principis d’any 2019. La primera oberta a la ciutadania amb un ponent que podria
ser la Begoña Roman i la segona interna a personal de la casa i polítics i polítiques
que la ponent podria ser la tècnica de Mollet.

ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 12 de desembre del 2018.
1.- Aprovació acta anterior.
2.- Valorar presentació al Ple de l’informe de la Comissió d’ètica
3.- Organització de l’acte de presentació del Codi ètic del dia 22/02/2019
4.- Proposta de díptic per a l’acte de presentació del Codi ètic
5.- Establir el calendari per les properes reunions

EXTRACTE D’ACORDS
1.- Aprovació acta anterior.
S’aprova l’acta de la sessió celebrada en data 18 de setembre de 2018.
2.- Valorar presentació al Ple de l’informe de la Comissió d’ètica
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La comissió valora molt positivament la presentació de l’informe al Ple Corporatiu.
Proposen que l’informe següent, en lloc de ser tant extens o complert, crec que
hauria de ser més sintètic, més pràctic.
S’acorda la redacció d’un segon acord de la Comissió d’ètica que es presentarà a la
xerrada de presentació del Codi ètic (22 de febrer; canviada en el moment de
redactar l’acta al 15 de març). Aquets inclourà un seguit de principis de conducta
que es proposarà als partits polítics que incloguin als seus programes electorals.
3.- Organització de l’acte de presentació del Codi ètic del dia 22/02/2019.
S’acorda l’acte de presentació de la Comissió d’ètica pel divendres 22 de febrer de
2019 (canviada en el moment de redactar l’acta al 15 de març.
4.- Proposta de díptic per a l’acte de presentació del Codi ètic.
S’acorda fer un díptic amb alguna il·lustració atractiva pel ciutadà i amb una
explicació senzilla del que és el Codi ètic.
5.- Establir el calendari per les properes reunions
S’acorda el següent calendari per a properes reunions:
-Dimecres 6 de febrer a les 19:00h (en moment de redacció de l’acta s’ha passa al
20 de febrer).
-Dimecres 15 de maig a les 19:00h.
-Dimecres 18 de setembre a les 19:00h.
-Dimecres 11 de desembre a les 19:00h.

ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 20 de febrer del 2019
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Revisió full informatiu sobre el Codi Ètic.

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 – CIF: P-0800900C / oac@argentona.cat /
www.argentona.cat

3.- Aprovació de l’Acord núm.2 de la Comissió d’ètica.
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