
 
 
 

 
 

 

MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN CODI ÈTIC MUNICIPAL 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA, AMB REPRESENTACIÓ A 

L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL 

DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA 

RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Des de la Crida apostem per la transparència, l’ètica i el bon govern, així com per la 
racionalització dels costos polítics de l’Ajuntament, i creiem que cal una eina que 
asseguri unes conductes ètiques i permeti que la ciutadania en pugui fer seguiment. 

Per això, proposem l’elaboració (com ja han fet molts municipis) d’un codi ètic, de 
conducta i bon govern per a l’Ajuntament, especialment per a l’equip de govern, 
membres del Ple i altres òrgans i ens dependents, i càrrecs de confiança, i extensible a 
la resta de persones amb càrrecs o llocs de treball vinculats de forma directa o indirecta 
a l’Ajuntament i ens que en depenguin. 

Aquest codi ètic també hauria d’afectar, seguint la línia de la llei de transparència i de 
codis ètics d’altres municipis i administracions, qualsevol empresa, societat o ens 
dependent de l’Ajuntament, així com les empreses que aquests o el propi Ajuntament 
contractin o hi estableixin convenis o altres relacions. 

Creiem que el codi ètic s’ha d’elaborar i aprovar entre tots els grups municipals, de 
manera transparent, i obert a la participació de la ciutadania i entitats que hi tinguin 
interès, així com garantint mecanismes per permetre’n el seguiment i avaluació per part 
d’aquests. 

Proposem iniciar-ne l’elaboració, prenent com a referència codis aprovats en altres 
municipis i administracions, i amb especial atenció el codi ètic del Consell Comarcal del 
Maresme, i partint de les propostes dels diferents grups municipals. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. Iniciar, tan aviat com sigui possible, l’elaboració, entre els diferents grups 
municipals, d’un codi ètic municipal. 

2. Ens comprometem a elaborar-lo de manera transparent i participativa, comptant, a 
més dels grups municipals, amb la ciutadania i les entitats que hi vulguin fer 
aportacions, així com el registre i notificació de les actuacions o conductes que es 
denunciïn o corregeixin a partir de la implementació d'aquest codi ètic. 

3. Garantirem mecanismes que en permetin el seguiment i l’avaluació per part de la 
ciutadania i de les entitats que hi puguin estar interessades. 

4. Difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals. 

 

Premià de Dalt, Països Catalans, 10 de setembre de 2020 

Grup Municipal Crida Premià de Dalt – Alternativa Municipalista 


