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.
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

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.
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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
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
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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.
3.- Aprovació de l’Acord núm.2 de la Comissió d’ètica.
EXTRACTE D’ACORDS
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de data 12 de desembre de 2018.
2.- Revisió full informatiu sobre el Codi Ètic.
S’ha fet un exercici de fer un text que fos fàcil d’entendre. S’ha partit del llenguatge
administratiu i s’ha rebaixat el nivell per fer-lo comprensible. Ha de ser un fulletó
que expliqui el codi ètic d’una manera senzilla.
S’acorda que la xerrada de presentació del codi ètic sigui amb un llenguatge més
senzill, també s’acorda que el títol de la xerrada sigui: “Que t’ofereix el codi ètic i de
bon govern”.
3.- Aprovació de l’Acord núm.2 de la Comissió d’ètica.
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S’acorda tornar a redactar l’acord núm.2 i passar-ho als membres de la comissió
per revisar i fer una nova proposta de l’acord i presentar-lo abans de la xerrada de
presentació del codi ètic.
ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 6 de març del 2019
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Acord número 2 de la comissió d’ètica de data 20-02-2019
3.- Inclusió de principis ètics als programes electorals
EXTRACTE D’ACORDS
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Queda pendent d’aprovació a la propera sessió.
2.- Acord número 2 de la comissió d’ètica de data 20-02-2019.
S’acorda no fer l’acord número 2 d’adhesió i a la propera sessió es treballarà una
modificació del codi ètic.
3.- Inclusió de principis ètics als programes electorals
S’explica perquè certs grups no es van adherir amb anterioritat. El codi ètic parla
de “govern” i no de “governança” i algun grup de l’oposició no se sentia interpel·lat.
Primer s’hauria de modificar el codi ètic, perquè sigui d’aplicació a tots els grups
municipals.
S’acorda modificar el codi ètic.
ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 25 de març del 2019.
1.- Valoració xerrada presentació Comissió ètica.
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2.- Treball de la petició de TxA d’informe o dictamen sol·licitat a la comissió d’ètica
de l’ajuntament d’Argentona sobre el tema de les dues pancartes penjades a la
Plaça de Vendre i a Les Ginesteres, i en referència a l’article aparegut en el Cap de
Creus núm. 152, carta de l’Alcalde
1.- Valoració xerrada presentació Comissió Ètica.
La xerrada es valora en general com a molt tècnica. Pel que fa al cas de conflicte
d’interessos, caldria incorporar algunes de les seves observacions en futures
ocasions: no són dolents si aquests estan ben motivats.
S’acorda que es demanaran/buscaran els criteris referents a l’actuació davant de
conflictes d’interessos que estan elaborant des del seu grup.
2.- Treball de la petició de TxA d’informe o dictamen sol·licitat a la comissió d’ètica
de l’ajuntament d’Argentona sobre el tema de les dues pancartes penjades a la
Plaça de Vendre i a Les Ginesteres, i en referència a l’article aparegut en el Cap de
Creus núm. 152, carta de l’Alcalde.
S’exposa que el Ple es va dur a terme el dia 5 de març i a partir de les 00:00
quedaven convocades les eleccions. Es va fer la consulta pertinent a Secretaria i als
partits generals. Un cop confirmat que s’havien de retirar les pancartes, es va fer.
Caldria saber quin dia exactament es van despenjar les pancartes. El Cap de Creus
es va publicar el febrer de 2019.
Pel que fa a les pancartes, podria vulnerar el principi d’objectivitat. Com a pauta de
conducta, potser caldria millorar la redacció de l’apartat del codi referent a
“potenciar i millorar els canals de comunicació”, fent referència a la necessitat de
proporcionar “informació veraç, objectiva i imparcial”. Arrel del debat es considera
oportú revisar l’apartat del codi ètic esmentat al punt anterior. Es podria vincular a
la vulneració del principi d’objectivitat perquè es podria qüestionar la vinculació a
“l’interès general”. Sempre basant-se en la hipòtesi.
Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 – CIF: P-0800900C / oac@argentona.cat /
www.argentona.cat

S’acorda treballar-ho telemàticament per aprovar l’acord número 2 de la comissió
d’ètica a la propera sessió.

ORDRE DEL DIA: Comissió d’Ètica de data 22 de maig del 2019.
1.- Aprovació de les tres actes de les sessions anteriors
2.- Aprovació Acord nº2 per la comissió en relació a les pancartes de la Plaça de
Vendre i de les Ginesteres i el contingut de la carta de l’alcalde del darrer número
del Cap de Creus núm.152 (febrer 2019)
3.- Aprovació dels canvis del Codi ètic i del Bon govern de l’Ajuntament
d’Argentona.
EXTRACTE D’ACORDS
1.- Aprovació de les tres actes de les sessions anteriors.
Es fan algunes esmenes en el redactat de les actes.
S’acorda aprovar les actes de les sessions del 20 de febrer, del 6 de març i del 25
de març de 2019.
2.- Aprovació Acord nº2 per la comissió en relació a les pancartes de la Plaça de
Vendre i de les Ginesteres i el contingut de la carta de l’alcalde del darrer número
del Cap de Creus núm.152 (febrer 2019).
S’acorda fer un canvi de l’estil del redactat de les actes de la comissió d’ètica.
La conclusió d’aquest acord núm. 2 s’ajusta més a la paraula “oportunista” que
“electoralista”. Es valora quina seria de les dues paraules la més adequada per
inserir a l’acord, finalment s’acorda utilitzar la paraula oportunista.
També s’acorda treure de l’acord tot el redactat de la instrucció., s’han de fer
canvis a les conclusions, tot el tema de legalitat es treu.
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S’acorda treballar telemàticament per aprovar l’acord número 2 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.
S’acorda una propera reunió de la comissió d’ètica el proper dimecres 18 de
setembre de 2019 per revisar totes les propostes de modificació que han anat
sorgint a les diferents reunions de la comissió. La següent sessió serà d’avaluació
del codi per fer una revisió completa.
S’acorda debatre la modificació del Codi ètic i del Bon govern de l’Ajuntament
d’Argentona a la reunió de la comissió d’ètica del dimecres 18 de setembre.
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