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DADES D’IDENTIFICACIÓ 

Data presentació qüestió/sol·licitud:    27 de febrer de 2015 
Data debat a la Comissió Permanent:    6 de març de 2015
Data exposició a Comissió Ètica:  19 de març de 2015
Data aprovació informe:  10 d’abril de 2015
Data notificació a la persona interessada:  13 d’abril de 2015

ANTECEDENTS 

A través d’una entrevista, la persona sol·licitant planteja la situació arran dels fets que 
ha patit i que considera contenen tot un seguit de qüestions poc ètiques.

La  persona  treballadora  presenta  un  escrit  on  exposa  el  seu  currículum laboral  a 
l’ajuntament  que s’inicia  l’any 1992.  Relata  el  procés del  seu cessament  i  la  lluita 
judicial on ha traslladat la qüestió i enumera sis punts que, al seu parer, són qüestions 
poc ètiques que ha dut a terme l’ajuntament respecte a la seva persona i a la situació 
plantejada.

En reunió prèvia de la Comissió Permanent del dia 6 de març de 2015 i posterior del 
plenari de la Comissió d’Ètica i Bon Govern del 19 de març de 2015 es va posar a 
debat  aquesta  situació  amb  la  presència  de  sis  dels  seus  set  membres  (85,71% 
d’assistència i superior als 2/3 que s’exigeix a les normes de funcionament).

VALORS O PRINCIPIS QÜESTIONATS

De l’escrit  presentat  per  la  persona  sol·licitant,  la  comissió  interpreta  que  aquesta 
persona  considera,  sense  manifestar-ho  explícitament,  que  alguns  dels  principis 
generals que recull el Codi poden eventualment ésser qüestionats: 

3.1. Imparcialitat, independència i objectivitat: ja que en aquest principi es planteja que 
les  decisions  s’adoptaran  amb  objectivitat  vers  les  persones,  sense  prejudicis  ni 
favoritismes, i la persona sol·licitant considera que es podrien haver posat en qüestió 
alguns d’aquests principis.

3.6.  Responsabilitat  Social  i  Proporcionalitat:  perquè en aquest  principi  es recull  el 
compromís  davant  la  ciutadania  de  respondre  de  les  seves  accions  i  decisions,  i 
adoptant-les de manera adequada i proporcional, la qual cosa la persona sol·licitant 
considera que, en el seu cas, no s’ha actuat de manera adequada ni proporcional.

3.9. Credibilitat: ja que en aquest principi es parla del rigor en la informació i la persona 
sol·licitant considera que en la seva qüestió no s’ha actuat amb suficient sinceritat.

Tanmateix la persona sol·licitant considera que han pogut ésser vulnerats els principis 
ètics i de conducta següents: 
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4.05. Administrar de manera eficient i amb austeritat els recursos i béns públics ...
4.14. Garantir la transparència de les actuacions municipals ...
4.32. Donar un tracte adequat, digne i respectuós a tot el seu personal ...

CONSIDERACIONS

Tenint en compte que en la introducció del codi d’Ètica i Bon Govern, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del mes d’abril de 2013, es recull no només la 
voluntat  d’aquest  ajuntament  sinó el  compromís d’aplicar-lo i  desenvolupar-lo en el 
marc de l’organització.

Valorant l’actitud de la persona que ha traslladat aquesta qüestió a la Comissió, en el 
sentit del que es recull en els punt 4t de Principis Ètics i de Conducta del Codi de 
“col·laborar  amb la Comissió d’Ètica, identificant aquelles actituds o comportaments 
que no coincideixin amb el contingut del codi”.

Considerant que l’àmbit d’actuació d’aquesta comissió es centra exclusivament en el 
compliment per part de les persones subjectes a aquest codi dels principis generals, 
ètics i de conducta recollits en el mateix.

Atenent que actualment encara hi ha qüestions que planteja la persona sol·licitant que 
estant recorregudes a partir de sentències judicials.

Tenint en compte que aquesta comissió va acordar en la reunió 02/2014 celebrada l’11 
de juny de 2014, que mentre un tema estigui obert o s’estigui tractant en alguna altra 
comissió o espai, no s’abordi en el sí d’aquesta comissió.

Considerant a més, que davant d’aquesta situació i en l’estat actual, es fa molt difícil 
poder disposar de suficients elements de judici  per resoldre entorn algunes de les 
qüestions que planteja la persona sol·licitant.

Per tot això, el Plenari de la Comissió d’Ètica i Bon Govern adopta la següent

RESOLUCIÓ

Vista  la  documentació  aportada  per  la  persona  sol·licitant  i  després  de  revisar  i 
analitzar-ne el seu contingut, es considera que aquesta qüestió no reuneix els requisits 
per a ser tractada a la comissió i per tan s’acorda no continuar-ne la seva tramitació.

Aquesta resolució es traslladarà a la persona interessada.

Vilanova i la Geltrú, abril de 2015
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