
En motiu, de l'aprovació inicial del Codi de Bon Govern a la sessió plenària del passat 
7 de gener de 2016, i dins del termini legal d'al·legacions, des de l'Assemblea Local de 
la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Riudoms, presentem les següents 
al·legacions respecte d'aquest document per a la vostra consideració. 
 
 
PROPOSTES D'ADICIÓ 
 
1.- En relació a la introducció del Codi de Bon Govern, proposem l'adició del següent 
text al final del capítol: 
 
"Després de la definició dels àmbits objectius i subjectius, s’incorporen els principis del 
bon govern local, definint aquells subjectes afectats per les declaracions contingudes 
en el mateix i a la finalitat que obeeixen en la seva subscripció. El contingut 
substancial s’articula entorn de cinc eixos: Estàndards de conducta per la millora de la 
democràcia local, compromisos ètics en matèria de conflictes d’interessos, règim 
d’incompatibilitat i retribucions, relacions entre càrrecs electes i empleats públics i 
mesures per la millora de la democràcia participativa."  
 
2.- En relació al punt b) del capítol "Àmbit subjectiu", adició del següent text al final del 
punt: 
 
"Així com fundacions de naturalesa local." 
 
3.- En relació al punt k) del capítol "Principis de bon govern", adició del següent text al 
final del punt: 
 
"Garantir la seva estabilitat, fomentant una política retributiva i de consolidació de drets 
laborals, que garanteixi que puguin desenvolupar la seva potencialitat màxima com a 
professionals en l’exercici de la seva tasca”. 

 
4.- En relació al punt 5 del capítol "Estàndards de conducta per la millora de la 
democràcia local", adició del següent text al final del punt: 

 
"dins els terminis establerts per la llei". 
 
 
5.- En relació al punt 7 del capítol "Estàndards de conducta per a la millora de la 
democràcia local", adició del següent text entre "Han de potenciar els instruments 
necessaris per garantir" i la resta del redactat original del punt: 
 
"la participació i cooperació ciutadana" 
 
6.- Adició del punt número 15 al capítol "Estàndards de conducta per a la millora de la 
democràcia local", amb el següent redactat: 
 
"15. Per tal de garantir la bona pràctica política, l’administració convocarà els seus 
òrgans d’informació i decisió (Plens, comissions, etc.) amb un termini mínim de 24h. 
anteriors al que estableix la llei vigent." 
 
7.- En relació al punt 4 del capítol "Compromisos ètics en matèria de conflicte 
d'interessos", entre "No poden acceptar, rebre o sol·licitar, directament o a través de 
tercers, regals que sobrepassin els usos habituals, socials o de cortesia per part 
d'entitats" i ",en cap cas, que superin la quantia de cent cinquanta euros", adició del 
següent text: 



 
", persones o que provinguin d'empreses privades". 
 
8.- En relació al punt 1 del capítol "Règim d'incompatibilitats i retribucions", adició del 
següent text al final del punt: 
 
"Tanmateix, es comunicarà qualsevol modificació de les mateixes en un termini màxim 
de sis mesos. L’administració actualitzarà degudament aquests continguts al portal de 
transparència de la seva web."  
 
9.- Davant la mancança d'una referència del Codi de Bon Govern pel que fa a la 
participació ciutadana, adició del següent text com a capítol al cos del document: 
 
"Mesures per la millora de la democràcia participativa 
 
El principi de proximitat en l’àmbit local configura a les entitats locals com l’espai de 
govern i administració idoni per aconseguir la màxima participació ciutadana i posar a 
disposició les vies i canals que facin possible la seva materialització a nivells òptims. 
 
Així mateix, com a principi bàsic, s’entén el dret a l’accés a la informació com a part 
essencial del dret genèric de la participació ciutadana en assumptes públics. 
 
A efectes de conèixer amb precisió les necessitats i expectatives de la ciutadania, així 
com garantir l’existència de canals d’interlocució s’adoptarà les següents mesures: 
 

1. Es regularà una carta de drets i deures ciutadans, com a instrument per definir-
los i facilitar-ne l'exercici. 

2. Es promourà la utilització de bústies de queixes i suggeriments així com una 
Comissió de Suggeriments i Reclamacions. 

3. Es procurarà la millora de l’eficiència del personal administratiu i la millora dels 
procediments de co-decisió i transformació de les estructures burocràtiques 
desactualitzades per la consecució d’una governança real, com a govern obert, 
participatiu, transparent i equitatiu. Es facilitaran els espais necessaris per a 
poder accedir telemàticament als documents d’exposició pública per part de la 
ciutadania. 

4. Es convocarà públicament a tota la ciutadania en actes a porta oberta, 
comunicant-ho a través de tots els canals públics, convidant-los a expressar 
opinions i suggeriments per tal de col·laborar en la redacció de totes les 
normatives locals, amb la possibilitat de pactar-les en el marc de la potestat de 
decisió política. 

5. S’implementarà els pressupostos participatius com a instrument de millora de la 
participació de la ciutadania en l’assignació dels recursos públics i en la 
definició d’objectius prioritaris de gestió. 

6. S’atendrà a les necessitats socials en les diferents etapes de la vida i la 
conciliació de temps de treball amb els que no ho són (oci, formació, etc.) per 
tal de facilitar l’accés de la ciutadania a l’administració. 

7. Contemplar l’ús de les tecnologies socials com eines de millora de la 
participació ciutadana mitjançant la superació de les tradicionals barreres 



d’espai i temps, obrint espais digitals oberts a la participació sense restriccions i 
desenvolupar comunitats virtuals que afavoreixin el bé comú. 

8. Facilitar i promoure la iniciativa i la participació ciutadana tant individual com 
col·lectiva en la gestió local, sense perjudici de les facultats de decisió que 
pertoquin als òrgans locals corresponents. 

9. Fer efectius i vetllar pels drets i deures de la ciutadania recollits en la legislació 
aplicable i a la normativa local. 

10. Acostar la gestió local a les ciutadanes i els ciutadans amb l’objectiu 
d’aconseguir una democràcia participativa real. 

11. Dissenyar òrgans i mecanismes que garanteixin els drets de la ciutadania 
relatius a participació ciutadana. 

12. Aconseguir la integració de tots els sectors socials en els mecanismes, espais i 
dispositius recollits en la corresponent normativa local. 

13. Consolidar la participació ciutadana estratègica en la política local amb el 
desenvolupament d’una cultura participativa que imprimeixi caràcter a tota 
l’activitat en tot el seu àmbit territorial. 

14. Adaptar la normativa local a la nova realitat social, mitjançant la presència i 
participació de l’entitat local en les xarxes socials digitals més utilitzades per la 
ciutadania i mitjançant creació de comunitats virtuals locals. 

15. Servir de suport i complement a les estratègies i plans d’actuació local en 
matèria participativa. 

Tanmateix, es facilitarà l’exercici del dret a la iniciativa popular, presentant 
propostes d’acords, actuacions o projectes normatius en matèria de competència 
local, vehiculades a través dels Plens municipals. Aquestes iniciatives locals es 
tractaran en un punt específic habilitat a l’ordre del dia del Ple posterior a l’entrega 
de la proposta. 

L’atenció ciutadana s’estructurarà a través d’un doble mecanisme: 

1. Es coordinarà una atenció generalista, integrada en un sol servei (Oficines 
d’Atenció Ciutadana) aconseguint beneficis clars en homogeneïtzació de les 
dades, en accessibilitat dels ciutadans, en l’establiment de criteris uniformes, 
en la selecció i formació dels operadors, en la presa de decisions, i en el 
reconeixement de les singularitats pròpies del funcionament del servei. 

2. Atenció i informació especialitzada, subministrada des de les mateixes unitats 
que la generen. Per donar una bona atenció al ciutadà, caldrà assentar les 
bases tecnològiques, de gestió tècniques, i legals, incloses les econòmiques, 
per aconseguir que la seva relació amb l’administració sigui més accessible en 
temps i cost." 
 

10.- Davant la mancança d'una referència del Codi de Bon Govern pel que fa a 
l'avaluació i al seguiment de la implementació del propi document, adició del següent 
text com a capítol al cos del document: 
 

 



"Avaluació i seguiment 
 

L’adhesió al CBG requerirà la determinació estratègica per al seu desenvolupament, 
avaluació i seguiment en l’àmbit de cada entitat local, encaixant aquestes actuacions 
en el marc legislatiu vigent i les peculiaritats de la respectiva entitat, amb una visió 
participativa i col·laboradora. 

 
Amb aquesta finalitat, les EELL adherides al CBG elaboraran, amb periodicitat anual, 
un informe de secretaria d’avaluació sobre el seu compliment a través d’indicadors de 
mesura i valoració, que incorporarà el resultat dels processos d’avaluació i seguiment 
dels instruments de planificació, les cartes de serveis i altres compromisos existents en 
la respectiva entitat local." 
 
 
PROPOSTES DE SUPRESSIÓ 
 
1.- Tenint en compte, la conjuntura actual a l'àmbit autonòmic d'inici d'un procés 
constituent per a la construcció de la República Catalana, proposem la supressió de la 
referència a la Constitució espanyola, que apareix en el punt a) del capítol "Principis 
de bon govern" i en la introducció del capítol "Govern i Administració: relacions entre 
els càrrecs electes i empleats públics". 
 
D'aquesta manera, el text del punt a) del capítol "Principis de bon govern" restaria amb 
el següent redactat: 
 
 
"a) Han d’actuar amb vista a l’acompliment de les seves funcions d’acord amb 
l'Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic aprovat pel 
Parlament de Catalunya, han de promoure el respecte als drets fonamentals i a les 
llibertats públiques i han d’ajustar la seva activitat als principis ètics i de conducta 
continguts en el present Codi de Bon Govern Local." 

 
I el paràgraf on se'n fa referència a la introducció del capítol "Govern i Administració: 
relacions entre els càrrecs electes i empleats públics" restaria amb el següent redactat: 

 
"Les relacions entre càrrecs electes i empleats públics s’han d’ajustar als principis ètics 
recollits per la normativa en matèria de transparència i ocupació pública, entre d’altres: 
respecte a les normes que integrin l’ordenament jurídic català, lleialtat institucional, 
objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, 
dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, 
eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental i respecte als drets 
humans i a la igualtat entre dones i homes."  

 
 
PROPOSTES DE SUBSTITUCIÓ 

 
1.- Substitució del punt j) del capítol "Principis de bon govern" pel redactat següent: 

 
"j) Cal impulsar el model de gestió dels serveis públics que més s’adeqüi en cada cas 
als principis d’optimització dels recursos, garantia dels drets dels treballadors i 
treballadores, inversió pública, accés universal als usuaris i usuàries, i transparència, 
alhora que generin valor com a màxima garantia d’enfortiment del sector públic i de les 
seves institucions i organitzacions." 

 



2.- Substitució de l'expressió "recursos humans" del punt k) del capítol "Principis de 
bon govern" per l'expressió "treballadors i treballadores".  

 
 
Preguem que tingui per presentades aquestes al·legacions per a la seva consideració, 
amb l'objectiu de contribuir a la millora del present document. 

 
 

Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Riudoms 
Riudoms, 24 de febrer de 2016 


