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Reflexions

generals

1. Responsabilitat

envers el bé

comú

2.

Centralitat de les

persones i respecte

pels seus drets

3

Objectivitat

imparcialitat i

veracitat

5. Innovació

8.

Col·laboració i

cooperació

6.

Obertura ,

transparència ,

accessibilitat i

participació

9.

Respecte i foment

de l’entorn

sociocultural

7.

Lleialtat institucional i

cura de la informació

pública

10.

Respecte pel medi

ambient i sostenibilitat

mediambiental

4

Professionalitat i

qualitat del tracte del

servei i del treball

El Codi ètic ha de ser dinàmic,

modificable i revisable a partir dels

canvis i innovacions que les societats

democràtiques avançades incorporin

en la manera de concebre i aplicar

les noves modalitats de servei públic

a. Actuació

orientada des dels

valors

b. Marc comú vàlid per

totes les AAPP i

organitzacions

prestadores de serveis

públics

c. Codi Ètic comú

e. Codi Ètic útil

i. Text sintètic i fàcil

de consultarf. Referent per

l'elaboració de

codis ètics

específics
j. Codi marc, amb

contingut general i

transversalg. Inspiraador,

redactat en positiu

k. Codi de valors i

principi

orientadors, no

codi de conducta

d. Punt de partida

per un

desenvolupament

posterior

h. Fruit de la

col·legialitat

Encara que sigui un

Codi Marc, potser

convindria que

contemplés

excepcions i la seva

actualització a mida

que es detectin o

observin

Consensuar el

codi de valors

amb les

organitzacions

prestadores de

serveis públics

Caldria

determinar

quins es

consideren

col·lectius més

vulnerables

valorar l'aplicabilitat

d'aquest codi en les

empreses públiques

de gestió privada

(empresa

concertada)

Les condicions de

treball dignes

s'haurien de

consensuar o

homogeneïtzar,

per unificar criteris

Suficiència

de

professionals

i de recursos

materials

La relació amb els mitjans

hauria de contemplar

l'assessorament per part

de les organitzacions

prestadores de serveis

públics, especialistes en

l'atenció a població o

casuístiques específiques

Caldria establir el

sistema que

s'aplicarà per

alertar i gestionar

actuacions

reprovables

Desplegar el

mecanisme d'alerta en

cas de detectar

situacions de

corrupción i concretar

la protección a la

persona que fa l'alerta

Que el codi no

sigui un document

tancat, que es

pugui nodrir de

l'experiència de la

seva aplicabilitat

Articular un

mecanisme àgil per

formular consultes

sobre la seva

aplicació i obtenir

aclariments

Perpectiva

de gènere

en el conjunt

del redactat

Neutralitat

ideológica o

política.

Optimització i

professionalització

dels recursos

Com queda recollit

el deure de lleialtat

a la ciutadania per

part dels càrrecs

polítics que són

també servidors i

servidores públics?

Fer

referencia a

la resolució

de conflictes

Crear un protocol de

detecció de

comportaments

inadequats i actuació

en aquests casos,

amb determinació

dels òrgans i figures

que hi intervindran

Vincular l'avaluació

dels empleats públics,

del seu acompliment,

de la seva ètica

professional i tracte

amb les persones

(companys i ciutadans)

al punt 4 de l'Eix 2.

Creació de la

figura del/la

referent del codi

ètic en les

unitats de treball

actualització

per part dels

referents de

les unitats de

treball

L'actualització o revisió

hauria de ser externa però

nodrida pels resultats del

funcionament al període

previ i amb la participació

d'agents experts,

professionals i

organitzacions implicades

Crear un espai estable

de participació amb els

referents de codi ètic

per debatre situacions

d'aplicabilitat del codi,

treballar en

l'actualització constant,

etc.

En termes generals,

caldria concretar el

significat i l'abast

dels conceptes i els

principis

contemplats, per

homogeneïzar-los

Persones

vulnerables =

persones amb

situació de

vulnerabilitat

igualtat vs.

equitat

La dotació de

recursso humans i

materials depèn de

la dotació de

recursos

econòmics, com es

contempla?

El treball col·laboratiu,

abasta també a les

organitzacions

prestadores de

serveis públics? És a

dir, contempla la seva

participació?

Difusió també a

les

organitzacions

que col·laborin

prestants

serveis públics


