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Aprovació del Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament de Mollet del Vallès 

 

L'erosió de la confiança de la ciutadania en l'activitat pública que s'ha anat manifestant 

en els últims temps, així com una relativa però important desafecció ciutadana cap a les 

persones que integren les institucions públiques, ens obliga a multiplicar esforços per 

posar en valor la política i els serveis públics i la seva funcionalitat per a una societat 

democràtica en uns moments particularment complexos. 

 

Especialment important és aquesta revaloració de la política al món local, per la 

proximitat que tal activitat té a la ciutadania i perquè ara per ara els ajuntaments 

continuen sent el nivell polític territorial més ben valorat per aquesta. Una posició, sens 

dubte, a preservar i fins i tot a incrementar. 

 

No hi ha dubte -com així ha estat reconegut pel mateix Consell d'Europa- que el context 

de greu i profunda crisi econòmica que s'ha instal·lat al país, comporta una erosió de la 

qualitat democràtica de les institucions locals i de la pròpia vida política municipal, que 

implica en molts casos una major desconfiança ciutadana i, en concret, una atenció 

intensificada davant de qualsevol conducta política que no encaixi en els marges 

raonables en què s'ha de desenvolupar l'activitat política. 

 

Les institucions locals, els representants públics i les persones empleades a l’Ajuntament 

i els seus ens instrumentals, han de redoblar esforços per restablir el valor de la Política 

Local i dels serveis públics respectivament,  i recuperar la confiança de la ciutadania. En 

aquest context de major exigència pública es  requereix un reforçament del compromís 

efectiu amb la ciutadania, una intensificació i exteriorització efectiva dels valors públics, 

dels estàndards de conducta i de l'actitud moral de totes les persones que formen part de 

la institució. I a aquesta finalitat atén aquest Codi. 

 

Els valors i els principis de conducta continguts en aquest Codi són els fonaments per 

construir una nova cultura organitzativa basada en la integritat institucional, l’alineació 

entre política i gestió i la incorporació de la innovació i l’excel·lència en la gestió. 
 

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament 

 

ACORDI 

 

1. Aprovar el Codi ètic i de bon govern per a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els 

seus ens instrumentals. 
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2. Publicar el text íntegre al portal de transparència de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès i fer la seva difusió entre totes les persones que formen part d’aquesta 

institució. 

 

 
Proposta validada per: EL REGIDOR COORDINADOR DE L'ÀREA D'ECONOMIA, 

INNOVACIÓ I SERVEIS GENERALS. 

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori en sessió 

26 de maig de 2016 

 

 

 

Compleixi’s Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió 

30 de maig de 2016 

[Firma01-01] 

 

 

[Firma02-01] 
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