ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 8 d’octubre del 2019.
1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2) Aprovació informe comissió d’ètica 2018-19.

3) Aprovació dels canvis del Codi ètic i del Bon govern de l’Ajuntament
d’Argentona sorgits al llarg de les sessions d’ètica celebrades fins la data.

EXTRACTE D’ACORDS
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es fan algunes esmenes en el redactat de l’acta.
S’acorda aprovar l’acta de data 22 de maig de 2019
2.- Aprovació informe comissió d’ètica 2018-19.
L’informe s’ha d’intentar presentar com a màxim al Ple de desembre.
S’acorda treballar-ho telemàticament per aprovar l’informe 2018-19 de la comissió
d’ètica a la propera sessió amb les modificacions oportunes.
3.- Aprovació dels canvis del Codi ètic i del Bon govern de l’Ajuntament
d’Argentona sorgits al llarg de les sessions d’ètica celebrades fins la data.
S’acorda continuar endavant amb la modificació del Codi ètic i del Bon govern de
l’Ajuntament d’Argentona amb tot el procediment administratiu que comporta.
I també s’acorda aprovar l’informe tècnic per a la modificació del Codi ètic i del Bon
govern amb l’única esmena referent a l’afegit de l’apartat 3.2. Per a una bona
administració, ..., apartat a) Relació amb la ciutadania..., es recomana afegir un
segon punt que faci referència a la necessitat de: “Evitar l’oportunisme i
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proporcionar informació veraç, objectiva i imparcial” es canviaria per dir únicament
“Proporcionar informació veraç, objectiva i imparcial”
S’acorda la data de la propera reunió de la comissió d’ètica que serà el 13 de
novembre de 2019 a les 18:00 hores a la sala de reunions de la primera planta de
l’ajuntament amb l’ordre del dia següent: acabar de tancar l’informe, debatre la
formació dels treballadors, i recuperar el Pla d’Acció.

ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 13 de novembre del 2019.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Aprovació i tancament informe comissió d’ètica 2018-19.
3.- Debatre la formació dels treballadors municipals.
4.- Recuperar el Pla d’Acció
EXTRACTE D’ACORDS
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Queda aprovada.
S’acorda aprovar l’acta de data 8 d’octubre de 2019.
2.- Aprovació i tancament informe comissió d’ètica 2018-19.
Es fan algunes esmenes en l’informe que es passarà al ple del mes de desembre i
s’acorda que també s’haurien de modificar alguns indicadors, fer revisió d’aquells
que siguin més rellevants i fer una valoració qualitativa. Tot això quedarà pendent
de modificar pel proper informe que es faci de la comissió d’ètica 2019-20.
3.- Debatre la formació dels treballadors municipals.
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S’acorda buscar alguna persona que doni molta formació pràctica per la sessió de
formació dels treballadors municipals. Ens faràN arribar el contacte de la tècnica
de l’Ajuntament de Mollet, i la presentació o la benvinguda a la mateixa la faran o
la regidora de transparència o l’alcalde. La proposta seria fer aquesta sessió a
finals del primer trimestre, abans o després de Setmana Santa.
4.- Recuperar el Pla d’Acció
S’ha de fer difusió de la tasca de formació dels treballadors municipals versus a la
ciutadania.
S’acorda fer un díptic, una entrevista de ràdio, adhesió dels càrrecs electes,
adhesió a la formació dels treballadors municipals, i revisió dels indicadors.
1)Informe / 2)Anàlisi o Acció de Formació / 3)Acords / 4)Adhesió dels treballadors.
També s’ha de fer difusió al Cap de Creus.
S’acorda la data de la propera reunió de la comissió d’ètica que serà el dimecres 26
de febrer de 2020 a les 18:00 hores a la sala de reunions de la primera planta de
l’ajuntament.
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