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La ciutadania espera que els interessos públics es gestionin amb objectivitat,
neutralitat i imparcialitat, i que els servidors públics i, especialment els càrrecs,
ajustin la seva actuació a uns paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests
principis i, també, entre altres, els d’honestedat, exemplaritat i dedicació al servei
públic.
El grau de confiança de la ciutadania, en el funcionament dels governs i de les seves
administracions, és un element clau per fomentar la participació i col·laboració en els
processos de presa de decisions i d’avaluació de les polítiques públiques, així com per
impulsar un bon govern, millorar la seva qualitat democràtica i la percepció que se’n
té. La corrupció política i les males pràctiques dels darrers anys han malmès aquesta
confiança i ha generat descontentament de part de la societat en la gestió pública.
I des de les administracions s’han de desenvolupar i impulsar més mesures
que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus
representats. La transparència de l’activitat pública és un pilar bàsic, un objectiu i
una obligació a càrrec de les administracions. Alhora, esdevé una prova del bon
govern, de qualitat democràtica i d’integritat dels governants; i aporta i posa
a disposició de la ciutadania la informació imprescindible per a la seva
avaluació i per fomentar la participació i col·laboració en les actuacions públiques.
Des del retorn de la democràcia, l’ordenament jurídic s’ha enriquit de diferents
normes que regulen la forma d’actuar dels càrrecs electes a les administracions
locals: i dins d’aquest marc, la transparència i l’accés a la informació també han
esdevingut, en els últims temps, elements cabdals per a l’obertura de les
administracions a la ciutadania i per a la rendició de comptes.
En aquest sentit, el 29 de desembre de 2014 es va aprovar la Llei 19/2014 de
Transparència, d’accés a la informació pública i de bon govern que, entre d’altres
qüestions, disposa que els ajuntaments han d’aprovar un codi de conducta dels alts
càrrecs i del bon govern.

Un Codi Ètic recull els principis ètics, valors i de bon govern que han de guiar, més enllà de
l’estricte compliment de la llei, la conducta dels representats polítics i dels treballadors i les
treballadores públiques, especialment en les seves relacions amb la ciutadania, i que vetlli per
garantir la integritat i l’ètica institucional juntament amb altres iniciatives vinculades a la
transparència, l’accés a la informació pública i el rendiment de comptes.
Actualment l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no en disposa, però si altres
ajuntaments i administracions, com per exemple el Consell Comarcal del Baix Llobregat
o l’AMB.
Aquest Codi, ha de ser d’ampli consens i, per tant, han de participar tots els grups polítics,
treballadors i treballadores municipals i entitats de Cornellà que així ho considerin.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
proposa al Ple els següents:
ACORDS
Primer.- Encarregar a l’Assessoria Jurídica la redacció d’un Codi Ètic Municipal.
Segon.- Aprovar el Codi Ètic en un termini no superior a divuit mesos.
Tercer.- Realitzar revisions periòdiques i les modificacions que corresponguin, perquè el Codi
Ètic estigui en constant actualització.
Quart.- Un cop aprovat, fer-ne difusió a la web municipal, a Ràdio Cornellà i al Cornellà
Informa.
Cinquè.- Traslladar els acords al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Cornellà, al Consell de
Ciutat, als Consells de Participació, a la FAVCO i a les AAVV de la ciutat.
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