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què és i com funciona...

CODI D’ÈTICA I BON GOVERN
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

què és?
El Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú és un document aprovat pel Ple d’aquest
Ajuntament (8 abril de 2013) que té per objecte establir
els principis, criteris i instruments que permetin
incrementar els nivells de transparència en la gestió
pública, el comportament ètic del seu personal i la
millora de les relacions i la confiança entre la ciutadania
i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

freepik.com

a qui afecta?
El Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú és d’aplicació a tots i cadascun dels membres
de la corporació municipal, a tots els treballadors i
treballadores de l’Ajuntament així com a tots els ens,
entitats, organismes i empreses dependents
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què conté?
El codi conté una relació dels principis i normes ètiques
i de conducta en els que s’ha de basar l’acció de les
persones subjectes a aquest codi en l’exercici de les
seves funcions

quins són aquests principis?
Imparcialitat, independència i objectivitat
 Eficàcia, economia i eficiència
 Dedicació al servei públic i exemplaritat
 Obertura, transparència i confidencialitat
 Integritat i honradesa
 Responsabilitat Social i Proporcionalitat
 Coherència, col·laboració i coordinació interinstitucional
 Qualitat, modernització i millora contínua
 Credibilitat
 Accessibilitat
 Sostenibilitat


qui en fa el seguiment?
El codi contempla la creació de la COMISSIÓ D’ÈTICA I
BON GOVERN que s’encarrega de fer el seguiment,
difusió, avaluació i revisió del codi
Aquesta comissió actua amb independència funcional i
plena autonomia

qui integra aquesta comissió?
La comissió està integrada per set persones; tres amb caràcter
fix i quatre variables i renovables cada dos anys:
amb caràcter fix:
Defensor de la ciutadania
 Tècnic responsable de Recursos Humans
 Tècnic responsable de RSC


amb caràcter variable:
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Una persona dels Serveis Jurídics municipals
 Una persona, membre de les organitzacions sindicals municipals
 Un treballador/treballadora municipal, escollida entre aquests, a partir
d’una llista de persones voluntàries que s’hi hagin ofert
 Una veïna - veí de la ciutat escollida a partir del registre ciutadà


què fa la comissió?
Atén les consultes, queixes o suggeriments, tant de la
ciutadania com del propi personal
 Proposa millores en la gestió ètica i en l’aplicació dels
principis de bon govern
 Redacta informes o recomanacions a iniciativa pròpia o
a partir de les qüestions plantejades
 Desenvolupa, assessora i interpreta sobre els continguts
del codi.
 Fa revisions i actualitzacions del contingut del codi
 Fomenta la difusió, la formació i el coneixement del codi
i vetlla pel seu compliment.
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contempla sancions?
Malgrat que l’objectiu del codi és estendre una manera
de fer i actuar, un marc d’integritat institucional i de
millora de l’organització, el codi té també caràcter
normatiu i contempla un règim de sancions d’acord amb
la normativa vigent

com puc fer-hi arribar alguna qüestió?
per correu electrònic a rsc@vilanova.cat
 per telèfon al 93 814 00 00 ext. 1066
 a través d’una entrevista amb algun membre de la comissió
 a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) (model sol·licitud)
 a través de la carpeta ciutadana (enllaç tràmit)


més informació...
Consulta tota la informació a l’apartat web de vilanova.cat

I si vols conèixer qualsevol altre aspecte o tens qualsevol dubte,
posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu

