MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CREACIÓ D’UNA BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN A LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Recuperar i consolidar la confiança de les persones en les institucions públiques exigeix
que les administracions públiques es dotin d’un sistema o marc d’integritat institucional
que coadjuvi a garantir una gestió pública d'acord amb els principis i les regles ètiques i de
bon govern evitant, o si més no reduint, les conductes contràries a Dret, a l’ètica i als valors
com l’honestedat, el respecte, el predomini dels interessos generals, la bona administració
dels recursos públics, etcètera.
Un dels mecanismes per dotar d’eficàcia les regles de conducta i per contribuir
simultàniament al compliment del principi de legalitat és la creació d’una Bústia ètica i de
bon govern, destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en els
òrgans dels quals depèn la gestió de la Diputació que puguin ser contràries al dret, als
principis i valors ètics i a les regles de conducta que miren de tutelar l'ús correcte dels
recursos públics, la resolució adequada dels conflictes d’interessos, l’objectivitat i
neutralitat de la gestió pública, el principi d’igualtat, el respecte a la dignitat de les
persones i altres principis com els esmentats al començament d’aquesta exposició de
motius; valors molt rellevants en l’exercici de les competències de la Diputació en general
i, en especial, en els temes de contractació pública, funció pública, etcètera.
Qualsevol servidor públic de la Diputació, tingui la condició de membre electe o
representatiu, o d'empleat públic, així com aquelles persones que es relacionen amb
l’administració (proveïdors, licitadors, aspirants a un lloc de treball) o bé qualsevol
persona, sense distinció, ha de poder presentar les comunicacions indicades, en suport
electrònic i de manera telemàtica. La Bústia ètica i de bon govern ha de ser un instrument
o sistema electrònic de participació ciutadana. S’hauria d’articular mitjançant una
interfície que faciliti una presentació àgil de les comunicacions com a mitjà per assegurar
que la Diputació s'assabenta d’aquelles conductes, sens perjudici d'admetre les
comunicacions per altres canals o de manera presencial.
La Bústia ètica i de bon govern ha de nàixer, no d’una sospita o posicionament negatiu
sobre l’actuació de la institució, sinó de la conveniència d’oferir un canal que permeti tenir
coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern com una
manera de reforçar la gestió pública, de palesar la seva honestedat i integritat i, com a
conseqüència, de fer possible la confiança de la societat en les institucions públiques i en
les persones que hi presten serveis. La Bústia ètica comporta un posicionament
transparent i obert de la Diputació que no té res a amagar, que arbitra els mecanismes per
revisar aquells eventuals supòsits en què no es respectin les regles de conductes
positivades jurídicament o ètiques amb la finalitat última de fer propostes de millora en la
gestió pública. Comporta, en definitiva, sensibilitzar en matèria d’ètica en la gestió pública
a partir de la col·laboració i la participació ciutadana.

La consolidació d’aquest instrument o mecanisme ha d’exigir que es protegeixi la persona
que emet una comunicació de conducta contrària a la bona gestió, per tal que els seus
drets i interessos no resultin afectats. Cal evitar que sigui objecte d’assetjament
professional o social. Alhora, però, també cal protegir els servidors públics de la
corporació en el desenvolupament legítim de les seves funcions o tasques. Cal evitar que la
Bústia ètica i de bon govern esdevingui un mitjà per dirimir conflictes o cometre atacs
personals. I la primera mesura de protecció és que la Bústia ètica i de bon govern ha de ser
un mitjà de prevenció, ja que permet defensar-se davant eventuals actuacions
preconitzadores de males pràctiques o de conductes irregulars. Per tot això, s’han de
preveure mecanismes per assegurar la indemnitat de la persona que fa la comunicació i el
reconeixement d’un seguit de drets a les persones a les quals s’atribueix una conducta que
no s’ajusta a les regles ètiques.
És per tots aquest motius que el Grup de la CUP proposem al ple de la Diputació l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Crear una Bústia Ètica i de Bon Govern com a canal segur de participació
electrònica, que naixi de la conveniència d’oferir un espai que permeti tenir coneixement
de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern dins la Diputació de
Girona i els seus organismes dependents.
Segon. Incloure mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i
oferir un espai de comunicació segura amb l’òrgan gestor, per afavorir que qualsevol
persona o servidor públic pugui facilitar informació sense patir represàlies.
Tercer. Preservar la identitat de la persona que fa la comunicació i incorporar eines que
garanteixin els drets de les persones a les quals s’atribueix una conducta que no s’ajusti a
les regles ètiques.
Quart. Crear una Comissió d’Ètica Institucional, formada per un membre de cada grup
polític i presidida per Presidència de la Diputació, la qual serà la responsable de respondre
totes les comunicacions rebudes i investigar aquells que consideri plausibles.

