TRACTAMENT DE LES APORTACIONS REALITZADES AL CODI ÈTIC I DE
CONDUCTA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

L’article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques disposa el següent:
“Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i
reglaments.
1. Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament,
s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració
competent en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
2. Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la
norma afecti els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent
ha de publicar el text al portal web corresponent, per tal de donar audiència als ciutadans
afectats i sol·licitar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o
entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l'opinió de les organitzacions o
associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones que tinguin
drets o interessos legítims que es vegin afectats per la norma i els fins de les quals
guardin relació directa amb el seu objecte.
3. La consulta, audiència i informació públiques que regula aquest article s'han de dur a
terme de tal manera que els destinataris potencials de la norma i els qui facin
aportacions sobre aquesta tinguin la possibilitat d'emetre la seva opinió, per a la qual
cosa s'han de posar a la seva disposició els documents necessaris, que han de ser clars
i concisos i han de reunir tota la informació necessària per poder pronunciar-se sobre la
matèria.
La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el
dia 11 de maig de 2017 va acordar iniciar el procés d'elaboració del Codi de Conducta
de l'Ajuntament de Terrassa.
Mitjançant resolució 4962 de 5 de juny de 2017, la Regidora delegada de Transparència
va acordar obrir consulta pública amb caràcter previ a l’elaboració del Codi de Conducta
de l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de recollir les opinions de la ciutadania i de
les institucions més representatives potencialment afectades per la futura norma.
Aquesta consulta es va realitzar durant un període de 20 dies, compresos entre el 9 i el
28 de juny de 2017.
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Durant aquest període, la Federació de Centres de la Gent Gran va formular un escrit en
el que es proposaven un conjunt de 12 aportacions al Codi. Aquestes propostes van ser
incorporades al treball d’elaboració del Codi Ètic per part de la Comissió Informativa
especial en matèria de transparència amb el resultat següent:

Proposta formulada

Tractament donat

Que es coneguin les agendes dels
regidors

Recollit a l’article 7.h). Els càrrecs electes
publicaran les seves agendes.

Declaració d’ingressos i bens en
entrar i sortir

Recollit a l’article 7. f) Els
càrrecs
electes, el personal eventual i els alts
càrrecs formularan, a l’inici del mandat i/o
del nomenament, la declaració de béns i
drets patrimonials i de les activitats que es
desenvolupen
en
el
moment
del
nomenament. Aquesta declaració s’ha
d’actualitzar en qualsevol moment del
mandat
sempre
que
variïn
les
circumstàncies o els fets, així com a la
finalització o cessament del mandat. Aquest
compromís s’entén sens perjudici del
compliment de les obligacions establertes
en matèria d’incompatibilitats

Que es coneguin els criteris seguits
per escollir les persones que
ocupen càrrecs de lliure designació.

No recollit. Aquesta és una actuació
associada
a
la
transparència
en
l’administració municipal i no una obligació
de les persones obligades. D’altra banda, al
Portal de Transparència ja es publica
aquesta informació.

Que es pugui exercir el dret a
censura.

No recollit. Aquest és un aspecte en el que
l’Ajuntament no te competències.

Que en sortir de l’ajuntament hi hagi
un període en el que no puguin
ocupar càrrecs de responsabilitat en
empreses municipals.

Recollit a l’article 9 del Codi Ètic.

Garantir la participació ciutadana.

Recollit a l’article 14. g) Garantir
participació ciutadana

la

Prioritzar l’atenció als col·lectius
més vulnerables de la ciutat.

No recollit. La priorització de l’actuació
municipal no és una conducta ètica personal
de les persones subjectes al Codi, sinó una
decisió del Govern Municipal ja recollida en
l’actual Pla de Mandat 2015-2019.
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Retallar
les
despeses
campanyes electorals.

de

No recollit. Aquest és un aspecte regulat
per la Llei Orgànica del Règim Electoral en
el que l’Ajuntament no te competències.

No acceptar regals de cap mena.

Recollit a l’article 9 c) No acceptar regals,
donacions de particulars i d’entitats
públiques o privades, fora d’aquells regals
de cortesia que li siguin lliurats per raó del
seu càrrec. En aquests supòsits es faran
públics, a través del portal de la
transparència, els béns acceptats com a
regals, i caldrà especificar el bé o regal
acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i
la seva destinació final. En cap cas podrà
ser per a ús personal de l’alt càrrec.

Evitar la duplicitat de càrrecs i sous

Recollit a l’article 7.j)
La percepció de
retribucions per part dels càrrecs electes
amb dedicació exclusiva és incompatible
amb qualsevol altre retribució econòmica
amb càrrec als pressupostos de qualsevol
administració pública o de qualsevol ens,
organisme o societat del qual siguin
dependents o hi estiguin vinculats, i també
amb el desenvolupament d'altres activitats,
llevat de les indemnitzacions per les
despeses ocasionades en l'exercici del
càrrec.

Limitació
en
el
temps
permanència en l’ajuntament

de

No recollit. Aquest és un aspecte en el que
l’Ajuntament no te competències i correspon
als partits polítics la seva regulació en el
marc dels seus Codis Ètics.

Lleialtat en el moment de traspassar
informació a un nou membre d’un
futur ajuntament.

Recollit. L’article 5.j). Queda recollit en el
principi de “ Responsabilitat i professionalitat
en les seves actuacions.”
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