ACTA REUNIÓ COMISSIÓ D’ÈTICA 11/03/2020

Assistents:

Excusa la seva presència la regidora Gina Sabadell.
Actua com a secretària delegada de la comissió

.

Temes treballats i acords presos:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’acorda aprovar l’acta de data 13 de novembre de 2019.

2- Sessió formativa pels treballadors municipals.
La

ens comenta que ja ha contactat amb la tècnica de l’Ajuntament de

Mollet,

, i que ella està d’acord en donar als treballadors de

l’ajuntament la sessió formativa en qüestions d’ètica. La
que estava pendent de rebre un mail de la

comenta també

amb la proposta per a la

formació però que encara no l’ha rebut.
S’acorda que tant punt la

rebi la proposta de la formadora, ens ho farà

arribar i que la formació es faci en dues sessions per no deixar els serveis de
l’ajuntament desatesos. Un cop tinguem la proposta de la formadora i la seva
disponibilitat, concretarem dates per a la formació.
La proposta seria poder fer la formació en tornar de Setmana Santa.

3-Pla d’Acció Comissió
1

4- Dimissió de l’alcalde.
Arrel dels darrers esdeveniments que han portat a la dimissió de l’Alcalde Eudald
Calvo, la comissió d’ètica acorda demanar al departament de RRHH de
l’ajuntament, el protocol d’assetjament i el pla d’igualtat vigents i qualsevol informe
que hi hagi sobre el seu desplegament i aplicació. La comissió d’Ètica en el seu
informe del mes de juny preveu incloure la seva revisió.

5- Calendari sessions Comissió d’ètica
La comissió d’ètica acorda el següent calendari:

-

Dimecres 13 de maig a les 16:30h.

-

Dimecres 8 de juliol a les 16:30h.

-

Dimecres 16 de setembre a les 16:30h.

-

Dimecres 11 de novembre a les 16:30h – Tancament informe.

-

Al desembre presentació al Ple.

Les reunions es portaran a terme a la sala de reunions del 1er pis de l’Ajuntament.
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