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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 consultar

f. Referent per

l'elaboració de

codis ètics

específics

j. Codi marc, amb

contingut general i

transversal

g. 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

i. No és fàcil de

consultar i és

molt llarg.

S'hauria de fer

un esforç de

síntesi

Proposar mesures

de resolucio de

conflicte

alternatives a la

intervenció judicial

tals com la

mediació

IInclusió de

mesures d'igualtat

efectiva de dones i

homes .

Implementacio

llenguatge inclusió.

crec que en el preàmbul, la

definició de servidor públic

queda confús, perquè algú

pot interpretar que afecta

també els alts càrrecs.

S'hauria d'incloure

alguna referència a

l'assetjament

psicologic i, en

concret,a

al'assetjament

sexual.

This is a textbox...
This is a textbox...

Seria interessant

treballar un pla

específic de difusió

d'aquest codi a

totes les entitats

amb treballadores

públiques.

Es reiteratiu

amb el

contingut

normatiu

Fer-lo

entenedor

(llenguatge

ciutadà) fora del

sector públic

Neutralitat ideològica difícil

d'acomplir quan hi ha

persones que formen part

dels equips justament per

això perquè comparteixen la

ideologia del líder

This is a textbox...
This is a textbox...

No posar molt el focus

en el desenvolupament

posterior, caldria que fos

una eina de directa

aplicació a la qual

tothom es sentis vinculat

molt diferent del que son

les normes jurídiques

Caldria conèixer

quina seria la seva

aplicabilitat i veure

com els servidors

públics se'l fan seu,

i se senten obligats

o no

No entenc un

punt que fa

referència al

retiment de

comptes i

l'avaluació

L'àmbit subjectiu no és clar:

treballadors públics, personal

d'empreses

concecssionàries,registradors?

notaris?, personal d'empreses

adjudicatàries de serveis??

Es

E   e

La implicació de les

diferents Administracions

en l'elaboració del

document  és molt

important.

<font style="vertical-align:

inherit;"><font

style="vertical-align:

inherit;">Habilitació d'un canal

per els treballadors puguin fer

aportacions. </font></font>

cal preguntar més a la

ciutadania sobre la

qualitat dels serveis

prestats i si s'han prestat

d'acord amb els valors

fonamentals del Codi. A

través de qüestionaris de

satisfacció, p.e.

qui l'hauria

d'aprovar en un

ens local? Ple?

Comitè

d'empresa?

REpresentants

sindicals?

Oferir formacions a les

Administracions que hi

han participat + fer

difusió del codi ètic

Molts principis

i poques

garanties per

part de

l'Administració.

Per a la revisió i actualització del

codi ètic, es podria establir algun

tipus de mecanisme

anual/biennal on hi hagués

representants de les

Administracions que han

elaborat el Codi ètic.

Creació de

comitè de

seguiment per

aportar millores

o presentar

dubtes?

Establir

mecanismes

dinàmics i estables

de participació amb

la ciutadania també

per a la seva

actualització

L'elaboració del

codi portés

implicit un

procés

participatiu

intern
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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 consultar

f. Referent per

l'elaboració de

codis ètics

específics j. Codi marc, amb

contingut general i

transversal

g. Inspiraador,

redactat en positiu

k. Codi de valors i

principi

orientadors, no

codi de conductad. Punt de partida

per un

desenvolupament

posterior

h. Fruit de la

col·legialitat

Penso que seria

més útil reflexionar

primer sobre la

pròpia

organització i

transformar certs

aspectes

Reflexió prèvia

sobre

l'organització i la

seva manera de

relacionar-se amb

la ciutadania

Ampliar la

mirada -

Agenda 2030:

perspectiva

global

Proactivitat

Em semblen

bé les

propostes

d'aquest

apartat

Quan parlem de

bé comú, tenir en

compte els valors

de la política de

cooperació al

desenvolupament

Abast del codi:

els càrrecs

dirctius i polítics

també són

servidors/es

públics/ques
Em sembla

correcte

Els més

importants

son l'1 8 i 4 el

10. Són

bàsics.

El

respecte

a la

diversitat

Amb caràcter

general em

semblen

correctes

Què

entenem per

imparcialitat?
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Bé comú. Si parlem de valors

relacionals i de ser exemplars: tenir

en compte els impactes (positius i

negatius) de les nostres actuacions

no només a Catalunya, sinó també a

l’exterior, en els drets humans i en el

medi ambient.

Referència als ODS/Agenda 2030.

·

definir molt

be abans de

redactar

l'objectiu

d'aquest codi

cal que sigui transversal

i no d'una conselleria..

la fragmentació dels

governs implica sovint

la no aplicació d'uns

elments si no l'han

creat cada conselleria

si es breu, millor

perquè ens sobren

documents llargs

que ningú coneix,

defensa o aplica

que els

servidors

públics se sentin

indentificats

amb el codi

consensuat

Accessible pe a

tothom, sovint la

bretxa digital deixa

gent fora que cal

facilitar l'entrada o

buscar mecanismes

complementaris

No es pot

plantejar l'ètica

a través del

contingut de les

oposicions

establir

conseqüències en

cas d'incompliment

però no en aquest

Codi sinó en els

específics de

conducta

Crear una comissió

específica de control i

seguiment, amb uns

membres que

representin a tots els

servidor públics de

l'entitat i que sigui

paritària

Aturar la

corrupció i

el

clientelisme

Aplicable als politics,

llei de

responsabilitat

politica per tal de

complir el codi que

plantegi cada

programa electoral

Un equip

especialitzat que

resolgui dubtes i

pugi interpretar-lo,

resoldre dilemes i

atendre quexes de

la ciutadania

Polítics han de ser

exemplars en

l'etica. "Tolerància

zero". S inó només

declaració

intencions.

Formació/seminaris

ètics continuats

sí revisable

però no massa

freqüent perquè

sinó no

consolida

Tota la societat ha

de ser

coneixedora del

que pot esperar

(ètica) dels

servidors públics

fer molta difusió

cap a la

ciutadania

també, com

element garant

de que s'aplica

definir bé els

conceptes i

el què

impliquen

Com

s'aconsegueix

el compromís?

Establir

mecanismes

de control i

revisió

Actualitzable d'acord

amb els canvis i

necessitats de la

societat

cal que sigui

molt concret i

no una

declaració

d'intencions

genèriques

El codi s'ha de poder

expressar mitjançant

exemples concrets que

tothom pugui entendre

fàcilment. Exemple:

mitjançant il·lustracions

tipus "auca" que ens

vinculin "emocionalment"

amb el missatge del codi.

Difusió i formació

en totes les

administracions

públiques per

donar a conèixer la

seva existència i el

seu contingut

Establir

mecanismes

de correcció

- sanció

definició de servei

públic ben

detallada, sovint

s'actua com a

empresa més que

com a servei public

Comitè per a

l’elaboració del Codi

Ètic (ja constituït)

s’hauria de reunir

anualment per revisar

el contingut del Codi

ètic

bustia anònima

per denunciar

conductes "no

ètiques" greus i

capacitat per

inspecionar-les

prioritzar el

bé comú, la

justicia, la

igualtat

d'oportunitats

Aturar el

partidisme a

les

institucions

Cal

transparència

en la

canalització

d'interessos

privats

Com s'afronta una

situació en què se

t'encomana, com a

funcionari, una tasca

que no consideres

èticament correcte?


