ACTA REUNIÓ COMISSIÓ D’ÈTICA 10-02-2021
Sessió 01/21

Assistents:
Quim Mustarós
Mercè Balasch
Marta Cabot

Actua com a secretària delegada de la comissió Mar Rodríguez.

Temes treballats i acords presos:

1.-Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’acorda aprovar l’acta anterior
2.- Consensuar canvis en el Codi ètic i de bona governança de l’Ajuntament
d’Argentona:
-

Quin procés se seguirà en cas de més d’una petició per formar part de
la Comissió?
Presos en consideració diferents mètodes per a la de selecció dels
futurs membres que formaran part de la comissió, s’acorda que la
pròpia Comissió sortint sigui la que realitzi el procés, seleccionant
d’entre els candidats que es presentin de forma voluntària a la
convocatòria corresponent.
La selecció es portarà a terme entre els candidats que compleixin els
requisits de la convocatòria i es farà per criteri d’idoneïtat. En situacions
de d’empat entre dos o més candidatures idònies, la Comissió podrà
optar per aplicar un sistema aleatori per desfer la igualtat.
S’acorda també que els candidats i/o candidates a formar part de la
Comissió d’Ètica no poden tenir cap afiliació política ni càrrec polític.
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-

Es pot repetir com a membre de la Comissió?
Es considera apropiat i s’acorda com a criteri principal que els membres
de la comissió només puguin ser escollits dos períodes consecutius.
Per les situacions que es podessin produir fora del criteri principal,
s’acorda aplicar criteris d’idoneïtat per part dels membres de la comissió
sortint o dels membres actius en situacions de vacant.

-

Pot funcionar la Comissió d’ètica en el cas que no s’hagin designat tots
els/les membres?
La comissió d’ètica entén que no pot funcionar correctament si no hi
son la majoria dels seus/seves membres, és a dir, com a mínim han
d’haver-hi dos persones.
En la mesura que es va optar per crear una comissió i no un
comissionat, esc considera que s’ha de garantir que sempre hi hagin
com a mínim dos membres de la Comissió d’Ètica amb vot, donat que
d’aquesta manera si falta un/una membre la comissió no es paralitzaria
la seva activitat.
S’ha de preveure com a substituir a un/una membre de la Comissió
donat el cas de que aquest abandoni la comissió abans de finalitzar el
seu període de nomenament.
S’acorda per tant el següent:

-

La Comissió haurà de funcionar com a mínim amb dos membres amb
vot, per garantir la seva continuïtat.

-

En cas de que un/una membre de la comissió abandoni el seu
nomenament abans de que aquest finalitzi, es seleccionarà al futur
membre de la llista de candidats/tes inicial i per ordre de puntuació en
el que van quedar en el procés de selecció.
En el supòsit que de la llista de selecció inicial no hi hagués cap
candidat/a, es realitzaria una convocatòria seguint el mateix procés que
per la selecció inicial i s’escolliria el candidat/a que cobriria la vacant pel
període restant de nomenament.
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-

També s’acorda que per que la ciutadania i els treballadors de
l’Ajuntament s’assabentin de que s’està cercant candidats i candidates
per a formar part de la Comissió d’Ètica, la convocatòria es farà
mitjançant enviament a les persones integrants del registre ciutadà, a
part d’a través dela pàgina web de l’Ajuntament, a Ràdio Argentona i a la
revista Cap de Creus.Pel que fa als treballadors i treballadores de
l’Ajuntament, se’ls comunicarà mitjançant el canals de comunicació
interns de la corporació.

-

Contemplar que la comissió pugui demanar l’assistència puntual d’algun
càrrec polític?
Es proposa a la comissió si aquesta vol afegir al codi ètic algun termini
que previngui que tot i no comptar amb la figura política que formi part
de la comissió, se la pugui citar en cas que sigui necessari.
Els membres de la comissió d’ètica consideren que no es necessari que
es reguli una participació expressa dels responsables polítics o càrrecs
electes a la comissió, ni que s’estableixi cap obligació en cap dels sentits.
Es considera que únicament ha de figurar al codi que la comissió està a
disposició i accessible als responsables polítics i altres càrrecs electes
per a qualsevol consulta, dubte o aportació que aquests vulguin fer.
Acorden que al codi s’afegeixi que els càrrecs electes i els treballadors i
treballadores es poden adreçar a la Comissió d’Ètica no només per
interposar denuncies sinó també per a proposar i aportar idees.
La tècnica pregunta que en cas de que un ciutadà, inclosos els càrrecs
electes, vulgui fer actualment alguna denúncia anònima a la Comissió
d’Ètica, quin seria el procediment a seguir, donat que actualment no
tenim encara la bústia d’ètica en marxa.
En aquest punt, s’acorda que es procedeixi a posar en marxa i fer
pública una adreça de correu electrònic de la Comissió d’Ètica.
També s’acorda que qualsevol ciutadà, càrrec electe o treballador/a de
l’Ajuntament d’Argentona, que vulgui adreçar-se a la Comissió d’Ètica
per presentar alguna denúncia, ho faci mitjançant sobre tancat a la
Oficina d’Atenció al Ciutadà sense que s’hagi de registrar o la envií per
correu electrònic al mail de la Comissió d’Ètica sense necessitat
d’identificar-se.
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3.-Concretar si es fa reunió informativa sobre els canvis del codi ètic als càrrecs
electes.
Els membres de la Comissió entenen que si s’hauria de fer aquesta trobada
informativa sobre els canvis que es proposen portar a terme en el codi ètic amb
els càrrecs electes, donat que seria la oportunitat idònia per fer-ne difusió i també
tenir retorn del que els càrrecs electes esperen i vulguin compartir amb la
Comissió d’Ètica.
Per tant, s’acorda convocar als càrrecs electes a la reunió informativa sobre els
canvis a realitzar al codi ètic.
Aquesta reunió es realitzarà via telemàtica en una data propera, segons
disponibilitat dels participants.

4.- Decidir si es publiquen les actes de la comissió.
S’acorda que el contingut de les reunions de la comissió d’ètica siguin públiques i
accessibles pel que fa a l’ordre del dia i els acords adoptats, des de la seva
constitució.

5.- Altres qüestions.
S’emplaça la revisió dels indicadors de l’informe anual a la propera reunió de la
Comissió d’Ètica.
S’acorda que el calendari per l’any 2021 de les sessions ordinàries de la Comissió
d’Ètica sigui el següent:
14 d’Abril – 17:00h.
7 de Juliol – 17:00h
6 d’Octubre – 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 les 18:20h

A Argentona, 10 de febrer de 2021.
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