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Codi de Conducta dels alts càrrecs dels ens local del Consell Comarcal de la Garrotxa 
 

Naturalesa Codi de Conducta 

Ens impulsor Consell Comarcal de la Garrotxa 

Matèria Codi de Conducta dels alts càrrecs dels ens locals  

Data de presentació de les al·legacions  15.07.2017 

Text definitiu 50% d’acollida 

Grau d’acollida 
 
 

6 recomanacions 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau acollida Justificació de la institució 
promotora 

Ubicació en el text 
resultant 

Se substitueixi el terme “conflicte 
d’interessos” pel terme 
“conflictes d’interès” 

Estil Si   

Que s’establís clarament el 
“mecanisme de control” del qual 
es vol dotar el Consell Comarcal, 
tot aprofitant per concretar al 
màxim la seva composició i 
funcionament 

Seguretat Jurídica Sí  Apartat 6 

En relació amb les funcions que 
s’atribueixen a l’anomenat 
mecanisme de control l’Oficina 
recomana que s’aprofiti 
l’aprovació del codi per a establir 

Canal de denúncies No   
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el canal de denúncies segur que 
garanteixi la reserva d’identitat 
de la persona que denuncia. 
També s’ha trobat a faltar un 
mecanisme o instrument que 
articuli les respostes a les 
denúncies 

Pel que fa a la funció de “vetllar 
per l’actualització del codi i 
efectuar propostes de 
modificació del seu contingut” 
considerem que seria 
recomanable que es completés 
amb una mandat temporal, és a 
dir, que en general es preveiés 
l’actualització del codi cada dos o 
tres anys.  
 

Actualització del codi No   

Que la funció anomenada 
“promoure la difusió i el 
coneixement” es concreti en la 
necessària formació i 
actualització que els destinataris 
del codi haurien de rebre. 

Formació No   

Suggerim que el Codi ètic 
aclareixi totes les atribucions 
orgàniques competencials en 

Règim sancionador Sí  Apartat 7 
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matèria sancionadora, en el 
sentit de definir explícitament no 
només els òrgans competents per 
a la instrucció del procediment 
sancionador sinó també per a la 
seva iniciació i resolució. 
 


