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GUILLERMO CORRÓ TRUYOL, secretari accidental de l’Ajuntament d’Inca,
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
CERTIFICO: que el Ple de l'Ajuntament d’Inca a la seva sessió ordinària de dia
28 d’octubre de 2021, va aprovar, entre altres, el dictamen que transcrit
textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN

I.- En sessió celebrada en data 25 d’octubre de 2021, la Comissió Informativa
d’economia i bon govern ha dictaminat favorablement l’informe proposta que a
continuació es transcriu, acordant elevar-lo a la consideració del Ple municipal
per a la seva aprovació i per l’adopció dels acords que s’hi proposen:

Aquest CBG s’articula entorn a cinc pilars: estàndards de conducta per la millora
de la democràcia local, compromisos ètics en matèria de conflictes d’interessos,
règim d’incompatibilitats i retribucions, relacions entre càrrecs electes i empleats
públics i mesures per a la millora de la democràcia participativa.
Com objectius específics del CBG poden assenyalar-se els següents:
- La integració de la dimensió ètica en el funcionament de les entitats locals.
- Incorporar les estratègies d’actuació per la consecució d’una democràcia real i
efectiva, a través de la participació ciutadana i el govern obert.
- Definir les línies bàsiques que han de presidir la gestió pública local.
- Reforçar els estàndards de conducta en l'exercici de les responsabilitats
públiques
- Delimitar les pautes per les adequades relacions entre els àmbits de govern i
administració, normalitzant les relacions personals internes.
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La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (en endavant, FEMP) va
aprovar l’any 2009 un Codi de Bon Govern (en endavant, CBG) com una
iniciativa innovadora en l’escenari de l’ètica pública local. El nou escenari
normatiu (amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern, les normes autonòmiques en la matèria i l’ordenança
Tipus de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de la FEMP), així
com la demanda per part de la societat d’un nivell cada vegada més exigent de
valors i principis d’integritat en el desenvolupament de les responsabilitats
públiques, van conduir a la revisió del CBG de la FEMP. Revisió que va ser
aprovada per la Junta de Govern de la FEMP en sessió de 24 de març de 2015.
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Les Entitats Locals han de redoblar els seus esforços per tal de restablir el valor
de la política local i recuperar la confiança de la ciutadania, explicat i fent visibles
els valors de l’activitat pública.
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PROPOSTA DE BATLIA per l’adhesió de l’Ajuntament d’Inca al Codi de Bon
Govern de la FEMP

Per últim, es preveu el procediment per a l’aprovació i adhesió del CBG per les
Entitats Locals, que es durà a terme mitjançant l’aprovació del corresponent
acord d’adhesió pel Ple de l’Ajuntament amb la necessària avaluació i seguiment
que haurà de dur a terme l’Ajuntament una vegada s’hagi efectuada l’adhesió.
En definitiva, es proposa al Ple de la Corporació l’adhesió de l’Ajuntament d’Inca
al Codi de Bon Govern de la FEMP, amb la qual la corporació municipal
assumeix els compromisos i estàndards de conductes establerts en el mateix.
Per tot l’exposat, es sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, previ
dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, les següents
PROPOSTES D’ACORD:

SEGONA.- DONAR PUBLICITAT de l’acord d’adhesió i al text íntegre del Codi
de Bon Govern pel seu general coneixement per la ciutadania mitjançant la seva
publicació a la pàgina web municipal.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin, expedeixo la present
certificació d’ordre i amb el vist i plau del Sr. Batle-president, a la Ciutat d’Inca.
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TERCERA.- NOTIFICAR el present acord a la FEMP."
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PRIMERA.- APROVAR L’ADHESIÓ de l’Ajuntament d’Inca al Codi de Bon
Govern Local de la FEMP.
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