Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana
Intervenció del regidor de Transparència i Govern Obert Elisa Valía
Cotanda

La democràcia és el cami que els ciutadans i ciutadanes lliures hem decidit fer per autogovernarnos. I en aquest camí, el nostre compromís com representants de la sobirania, és apostar
decididament per la seua constant millora.
Les normes i els procediments són condició necessària però no suficient per a un sistema
democràtic. La Qualitat Democràtica és un objectiu que cal anar millorar dia a dia.
La vostra adhesió al codi implica el compromís personal, davant la ciutadania, de que l’exercici de
les vostres funcions seguirà uns principis d’ètica pública caracteritzada per la imparcialitat,
l'objectivitat, l'honestedat, el respecte al marc jurídic i l'observança d'un comportament ètic
absent d'arbitrarietat.

Les práctiques polítiques d’altres etapes han segut clau per a produir una desafecció de la
ciutadania cap a les institucions, ja fa temps que treballem per reventir aquesta situació.
Cal seguir avançant en Qualitat Democràtica. És imprescindible què les institucions
funcionen amb transparència, amb garanties d’equitat, des d’una perspectiva orientada a retre de
comptes de l’actuació política i de la gestió dels recursos públics.
Una part de la societat demanda informació i atenció, exigeix que la escolten i vol que la
seua opinió es tinga en compte. L’obligació de les persones que ocupem un càrrec públic és fer
efectiva aquesta demanda.
En aquest aspecte, els ajuntaments juguen un paper fonamental, ja que és en l’àmbit
municipal on la ciutadania té una major proximitat i, per tant, més possibilitats d’interactuar amb
l’administració.
Els valors democràtics i socials que inspiren el codi de bon govern són fruit d’aquella demanda
ciutadana. Una demanda, que ens agradaria, cada vegada seguera més amplia, caldria que tota la
societat se implicara de forma activa en les decisions polítiques.

Aquests principis i bones pràctiques són un instrument de garantia per al control
democràtic de l’acció de govern. Com a valor afegit s’aporta confiança, un factor indispensable per
a la cohesió social i per a la reconnexió de la política amb la ciutadania.
Per últim vull reiterar-vos el meu agraïment per la signatura del Codi de Bon Govern i felicitar-vos
per la tasca realitzada. I vos convide a fer vostra la famosa màxima “el pueblo manda y el gobierno
obedece”
Moltes gràcies

