CODI ÈTIC I DE BON GOVERN

Procediment de denúncia, plantejament de dubtes i suggeriments al
Comissionat d’Ètica Pública i Bon Govern
Objectiu
Aquest procediment té com a objectiu definir els subjectes implicats i les accions a realitzar en el cas
que qualsevol persona interessada vulgui posar en coneixement del Comissionat d’Ètica Pública i Bon
Govern, com a òrgan competent en la matèria, qualsevol indici d’incompliment del Codi Ètic i de Bon
Govern o bé plantejar algun dubte respecte a la seva aplicació o un suggeriment de millora.

Subjectes implicats
 Persona interessada
 Persona denunciada
 Comissionat d’Ètica Pública i Bon Govern (CEPBG)
 Alcalde/ssa
 Servei d’Organització, Administració Electrònica i Recursos Humans

Descripció del procediment
A continuació, es descriuen les accions a realitzar i els subjectes implicats en els tres supòsits
esmentats.
En aquest punt, cal afegir que en cadascun dels procediments descrits queda garantida la
confidencialitat de la persona o persones interessades que inicia una denúncia, planteja un dubte o
aporta un suggeriment respecte al Codi Ètic i de Bon Govern.

 Denúncia: la persona interessada procedeix a denunciar directament una situació que
segons ella vulnera el CEBG.
1. La
persona
interessada
envia
un
correu
electrònic
al
CEPBG
(sindicpersoner@molletvalles.cat) per denunciar un fet que presumptament
incompleix el CEBG.
2. El CEPBG valora la denúncia i elabora un informe estimatori o desestimatori recavant
la informació necessària per sustentar la seva decisió.
3. El CEPBG es posa en contacte amb la persona interessada, pel mitjà que consideri,
per comunicar-li la seva decisió.
4. Si la denúncia és desestimada, la causa queda arxivada.

5. Si la denúncia és estimada, el CEPBG convoca la persona interessada i la persona
denunciada, per tal de donar-li audiència.
6. Amb tota la informació necessària, el CEPBG conclou l’informe i l’eleva a l’Alcalde.
7. Si la persona (o persones) denunciada és personal empleat de l’Ajuntament, l’Alcalde
dicta providència per tal que s’iniciï expedient sancionador en base al règim
disciplinari aplicable, per part del Servei d’Organització, Administració Electrònica i
Recursos Humans.
8. Si la persona (o persones) denunciada és personal electe o eventual, l’Alcalde
decidirà les mesures a adoptar en cada cas i en funció de la responsabilitat política.
9. Si la denúncia és en relació a un fet que comporta l’incompliment del codi penal, el
CEPBG trasllada directament la denúncia al Ministeri Fiscal.

 Plantejament de dubtes: la persona interessada procedeix a plantejar un dubte
interpretatiu sobre una situació de vulneració del CEBG o en general sobre el contingut del
Codi.
1. La
persona
interessada
envia
un
correu
electrònic
al
CEPBG
(sindicpersoner@molletvalles.cat) exposant el dubte davant la constatació d’un fet
que podria incomplir amb el CEBG o qualsevol altre dubte d’interpretació que
sorgeixi tant en relació a terceres persones com en relació a una situació personal.
2. El CEPBG avalua el dubte plantejat i elabora un informe d’aclariment en relació al
dubte plantejat.
3. El CEPBG es posa en contacte amb la persona interessada, pel mitjà que consideri,
per a la resolució del dubte plantejat.
4. Si el dubte plantejat afecta a terceres persones i dóna lloc a una denúncia, s’inicia el
procediment corresponent.

 Plantejament de suggeriments: la persona interessada procedeix a formular un
suggeriment per a la millora del contingut del CEBG.
1. La
persona
interessada
envia
un
correu
electrònic
al
CEPBG
(sindicpersoner@molletvalles.cat) plantejant el suggeriment en relació a algun punt
del CEBG.
2. El CEPBG valora el suggeriment i es posa en contacte amb la persona interessada, pel
mitjà que consideri, per a comunicar-li si es declina o s’accepta.
3. Si es declina, el suggeriment queda arxivat.
4. Si s’accepta, es decideix de quina manera s’incorporarà al CEBG i si caldrà iniciar un
procediment de modificació del mateix. Igualment, es comunica a la persona
interessada l’acció que s’emprendrà al respecte.
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Indicadors associats
 Nombre de denúncies anual
 Nombre de dubtes anual
 Nombre de suggeriments anual
 Proporció de denúncies estimades sobre el total de denúncies presentades anualment
 Nombre d’expedients sancionadors iniciats anualment

