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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
01/07/2016

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
43

UNITAT
00702 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
EXPEDIENT E-00702-2016-000022-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
MOCIÓ del regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana per a
l’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00043

"1. Amb data 25 de novembre de 2005, es va adoptar acord plenari aprovant el Codi de
Bon Govern de l’Ajuntament de València. En aquest acord els membres de la corporació van
assumir el compromís d’actuar conforme als principis d’objectivitat, integritat, neutralitat,
responsabilitat, credibilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic,
transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, i promoció de l’entorn
cultural i mediambiental i de la igualtat entre homes i dones. Posteriorment, el Ple de 29 de
desembre de 2009, va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de València al Codi de Bon Govern
Local aprovat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, pel qual l’Ajuntament de
València incorporaria a les seues pràctiques i al seu ordenament, a través dels seus Reglaments
Orgànics i altres normes de funcionament específiques, els principis i normes continguts en el
referit Codi de Bon Govern Local, informant la ciutadania del contingut i existència d'aquest
Codi, esmentant-ho en els fonaments dels seus acords i actes, i vetlaria pel seu compliment.
Per diferents raons aquests acords no han sigut operatius.
2. A l’Acord de la Nau, subscrit pels grups polítics municipals que conformen el Govern,
es contemplen 36 mesures per al canvi de la ciutat de València, d’entre les quals cal destacar la
referència a set mesures en matèria de transparència, participació i bon govern.
3. Al títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
i Bon Govern, s’atorga rang de llei als principis ètics i d'actuació que han de regir el treball dels
membres del Govern i alts càrrecs i assimilats de l'Administració de l'Estat, de les Comunitats
autònomes i de les Entitats Locals, pretenent, amb això, que els ciutadans compten amb servidors
públics que ajusten les seues actuacions als principis d'eficàcia, austeritat, imparcialitat i,
sobretot, de responsabilitat.
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4. D’altra banda, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat, estableix, al títol II, els principis ètics i
d'actuació que han de regir el treball dels membres del Consell, els seus alts càrrecs i els directius
assimilats del sector públic valencià. Aquest títol té com a objectiu detallar, a través d'uns
principis bàsics, el valor ètic de l'activitat política i aconseguir, amb això, reforçar el vincle de
confiança entre la ciutadania i els seus dirigents. No obstant això, preveu l'aprovació d'un codi
ètic en concreció dels principis que recull.
5. L’Ajuntament de València va aprovar un Reglament de Transparència i Participació
Ciutadana, que reconeix que la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon
govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública per la qual cosa va incloure al citat
reglament tots aquells aspectes de la mencionada Llei 19/2013 que siguen propis d’una
disposició reglamentària municipal.
6. Complint amb la previsió establerta a la llei de transparència de la Generalitat
Valenciana, amb data 6 de maig de 2016, es va adoptar el Decret 56/2016, del Consell, pel qual
es va aprovar el Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana.
7. Al Preàmbul de l’assenyalat Decret, es remarca que l’establiment de mecanismes
eficaços de control del poder i d’ètica pública s’evidencien com a elements clau per a la
prevenció de la corrupció i la generació de vincles de confiança entre la ciutadania i les
institucions, pretenent, amb el Codi de Bon Govern, que els subjectes a què afecta es regisquen
per l’exemplaritat de comportament, així com pels valors generals, els principis ètics i les normes
emmarcades en la gestió eficient i responsable.
8. A l’annex I de l’esmentat Decret del Consell, s’incorpora un model de declaració
d’adhesió individual al Codi de Bon Govern de la Generalitat.
9. Des de la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana es considera
d’interés convidar a tots els membres de la corporació, així com els titulars d’òrgans directius,
titulars dels màxims responsables dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials,
fundacions, agències i empreses públiques o assimilats, així com els habilitats i les habilitades
nacionals que exercisquen llocs proveïts pel sistema de lliure designació, a què es refereix
l’article 19 del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
València, al fet què emplenen la referida declaració d’adhesió al Codi de Bon Govern de la
Generalitat.
Per això, de conformitat amb la moció firmada pel regidor del·legat de Transparència,
Govern Obert i Auditoria Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda:
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Únic. Traslladar als membres de la corporació, així com els titulars d’òrgans directius,
titulars dels màxims responsables dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials,
fundacions, agències i empreses públiques o assimilats, així com els habilitats i les habilitades
nacionals que exercisquen llocs proveïts pel sistema de lliure designació, a què es refereix
l’article 19 del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
València, el text del Codi de Bon Govern aprovat per la Generalitat Valenciana, convidant-los al
fet que formulen la declaració d’adhesió al mateix que figura a l’annex I del Decret 56/2016, del
Consell, de 6 de maig."
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