Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana

Intervenció de l’alcalde de València En Joan Ribó Canut

El Codi del Bon govern aprovat el passat 6 de maig per la Generalitat Valenciana, al
que acabem d'adherir-nos voluntàriament, és una eina de regeneració democràtica amb
la qual, els regidors que hem decidit fer-ho, ens comprometem a fer de la transparència
i l’ètica pública la guia de les nostres accions. Tant dels regidors i regidores que estem a
l’equip de govern, com dels que estan a l’oposició. Perquè la ciutadania ha dit prou, i
des del govern fem pedagogia perquè la gent ens demane una rendició de comptes
diària. Ja no només cal que tot allò que fem s’emmarque en la legalitat (només faltaria
que no fóra així!), sinó que també hem de donar exemple de decència política.
Val la pena en estos dies fer esta reflexió en veu alta, i amb algun que altre exemple.
Un governant no es pot permetre el luxe de no fer allò que predica. De la mateixa
manera que un governant no pot demanar austeritat a la població mentre gasta a mans
plenes. Encara que tot es faça en un marc de legalitat. Ni tampoc, per suposat, un
governant hauria d’usar les institucions per a mantindre’s en el poder. Ni hauria d’usar el
poder per a crear xarxes de clientelisme.

La pròxima Junta de Govern Local aprovarà el compromís ferm amb els principis ètics
que ens han de conduir cap a una gestió eficient i responsable. Amb cada nova adhesió
se sedimenta més sòlidament el bon govern. Ho dic moltes vegades: perquè València
és una ciutat honrada, de gent que s’esforça cada dia per millorar la seua vida i la ciutat
on viu. Persones treballadores que compleixen amb les seues obligacions. Persones
emprenedores que cada dia alcen la persiana. Persones que estudien per llaurar-se un
futur. Persones que busquen faena sense caure en el desànim... Tota esta gent
honrada també vol governs honrats.
El govern de la Generalitat obri una porta perquè els representants dels governs locals
puguem sumar-nos a un codi d'honestedat rigorós i molt explícit en les obligacions que
comporta, que està en plena sintonia amb iniciatives que en l'Ajuntament de València
hem pres, com ara l'aprovació d'un Reglament de Transparència i Participació
Ciutadana.
Volem que el de València siga un ajuntament de amb parets de cristall, tan transparent
com proper i accessible a la ciutadania. Eixa transparència no significa fragilitat sinó
fortalesa. Perquè és així com s’estableixen mecanismes de control del poder, d'accés a
la informació pública, de prevenció de la corrupció i de generació de vincles de
confiança entre la ciutadania i les institucions.
El Codi de Bon Govern al que acabem d'adherir-nos i que ens a comprometem a aplicar
deixa ben clar el que un polític, un alt càrrec de l'administració, un servidor públic...
poden fer i no poden fer. Estableix obligacions i preceptes que ajusten les seues
actuacions als principis d'eficàcia, eficiència, imparcialitat, i responsabilitat per a millorar
la nostra ciutat, la nostra societat, la nostra democràcia.
Comprometre'ns amb el bon govern és promoure la participació, el progrés i la justícia
social, la llibertat, la confiança de la ciutadania en les seues institucions. Per això, que el
Codi del Bon Govern reba el màxim nombre d'adhesions és un bon principi per a
començar a aconseguir-ho.
L’acte de hui és la voluntat d’arribar a la màxima qualitat institucional. I això s’ha de
traduir en igualtat, i en qualitat democràtica; rendició de comptes, accés a la informació
pública, defensa dels interessos i recursos de la ciutadania, honestedat, compliment de
la llei, gestió eficient i responsable, defensa dels valors democràtics i socials, impuls del
govern obert, respecte als drets humans, a la diversitat; rebuig de qualsevol forma de
violència i de discriminació. Són algunes de les peces d'eixa eina de regeneració que
hui, 12 de juliol de 2016, fem nostra de manera formal mitjançant l’adhesió a este Codi
de Bon Govern.
Moltes gràcies.

