ACTA REUNIÓ COMISSIÓ D’ÈTICA 24-11-2020
Sessió 04/20
Assistents:

Excusa la seva presència el regidor Quim Perajoan.
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 16 de setembre de 2020.

2.-Avaluació formació “Integritat Institucional”
La
comenta que hem passat les enquestes de satisfacció de la formació
a
tots els treballadors però que fins al 30 de novembre no finalitza el termini per a
poder omplir-les i fer-nos-les arribar al departament, tot i així, l’avaluació genèrica
dels companys i companyes pel que ens han comentat ha estat molt positiva.
Proposa que fem una segona formació de tipus penal que és el que ens va
proposar la
en les xerrades. Comenta també que ha tingut una valoració
molt positiva per part de RRHH l’organització que ha fet el departament de
Transparència d’aquesta formació.
En
comenta que el tema online va funcionar molt bé però que té algunes
restriccions, envers la formació presencial.
3.- Revisió Informe tècnic codi ètic.
La
proposava en un inici organitzar una reunió amb tots els càrrecs electes i
poder-los explicar les modificacions del codi Ètic que es a aprovar al Ple, però que
li preocupa que això provoqui un retard per a la seva aprovació, al donar peu a
que puguin aportar esmenes i/o modificacions i això faci que s’hagin de tenir en
compte i resoldre-les, si es vol despolititzar el Codi Ètic aposta per portar l’informe
i el Codi Ètic a la seva aprovació al Ple sense passar per la presentació del codi als
càrrecs electes.
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En
no està d’acord i creu que si volem que s’involucrin els càrrecs electes i
s’adhereixin els hauríem de fer aquesta presentació i donar-los la opció de que
també diguin i aportin el que considerin. Com a membre de la Comissió creu que
val la pena tenir interacció amb els polítics i que també diguin la seva en les
emenes del codi ètic.
La
, pensa el mateix que la
i creu que ens podem trobar que quan
presentem als càrrecs electes les esmenes del codi ètic, poden sorgir, dubtes,
esmenes, propostes, etc que faran que es freni el procés d’aprovació. creu que
hauríem de portar l’informe i el Codi Ètic a la seva aprovació al Ple i que en cas de
que aquest no s’aprovi, aleshores obrir un termini per que els càrrecs electes
aportin el que considerin per després revisar-ho amb la comissió d’ètica.
La
comenta que en relació a l’informe tècnic bàsicament ha preparat una
presentació i que s’ha apostat per fer un informe que reflecteixi els avenços de la
Comissió d’Ètica i que posa en relleu la feina feta per la comissió.
L’informe té un segon apartat on explica els canvis del Codi Ètic i de Bon Govern,
explicant un per un els canvis que s’han fet.
La
comenta que passarà l’informe a la comissió quan tongui les valoracions
dels treballadors en relació a la formació realitzada per que la comissió el revisi i
aporti qualsevol canvi i/o esmena que vulguin fer.
En
reitera la proposta d’ exposar primer els canvis acordats per la Comissió
d’Ètica als càrrecs polítics electes per que puguin aportar i provocar mes
involucració en fer-los partícips.
La
suggereix que en aquest sentit després es poden tenir en compte les
seves aportacions i propostes no considera que portar al ple a aprovar el codi ètic
sense prèviament fer partícip als polítics sigui millor ni més efectiu. Simplement
són diferents maneres de plantejar-ho.
S’acorda portar l’informe i les esmenes del Codi Ètic en les que la comissió ha
treballat aquets darrers 3 anys a la seva aprovació al Ple de gener.

4.- Revisió d’indicadors amb els canvis proposats.
La comissió d’ètica continuarà treballant en la revisió dels indicadors, donat que
ara el més important és poder portar a aprovació l’informe i les esmenes del Codi
Ètic al Ple i que els indicadors es poden continuar revisant. S’especificarà a
l’informe que la comissió està treballant en aquesta revisió.
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Per la revisió dels indicadors s’haurà de tenir en compte, si mes no interinament o
per fases, la capacitat efectiva de disposar de la informació per monitoritzar-los.
La
comenta que farà una proposta complementària dels indicadors del codi
i presentarà a la propera comissió una alternativa d’indicadors més realista.
Aquesta proposta serà la plantejada per en
un cop hagi revisat la
gravació de la comissió.
Es proposa com a data de reunió per a la propera Comissió d’Ètica el 21 de
desembre a les 17:00h
Com a secretària de la comissió, es dona per finalitzada la reunió havent revisat
tots els punts de l’ordre del dia previstos.
A Argentona, 24 de novembre de 2020.
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