Acord número 2 de la Comissió d’ètica de data 23-05-2019
Recomanacions en relació a dues pancartes col·locades a la Plaça de Vendre i a Les
Ginesteres i al contingut de l’article aparegut al Cap de Creus núm. 152 (febrer 2019),
Carta de l’Alcalde
La Comissió d’ètica ha decidit no fer públic aquest acord fins després de les eleccions
municipals del diumenge 26 de maig i un cop constituït el nou govern municipal. Ja que
les conductes objecte de consulta no es considerarien ètiques, es pren aquesta decisió
per evitar que es pugui fer un ús electoralista del seu contingut.

Antecedents
Aquest acord de la Comissió d’ètica es produeix en resposta a la petició de l’agrupació
d’electors amb representació al Ple Municipal, Tots per Argentona, feta mitjançant
instància presentada el 10 de març al registre general de l’Ajuntament d’Argentona,
que incloïa el text següent:

El dia 1 de març passat aparegueren penjades dues pancartes patrocinades per l’Ajuntament
(Govern), una a la plaça de vendre amb la llegenda “Aquí farem el nou mercat de la plaça de
vendre” i l’altra a les Ginesteres amb la llegenda “Aquí farem el local social de les Ginesteres”
(adjuntem les dues fotografies corresponents).
En el decurs del ple celebrat el passat dilluns dia 5 diversos grups municipals vam manifestar a
l’Alcalde la seva desaprovació per la presència de les esmentades pancartes i li vam sol·licitar la
conveniència de retirar-les basant-ho en la imminent inici de la campanya electoral, on la
mateixa norma regula que els governs no podran publicitar les activitats futures, i especialment
pel que semblava no ser conseqüent amb una conducta ètica cara a la resta de forces
polítiques i la mateixa ciutadania.
L’alcalde no va confirmar la retirada de les mateixes i fins i tot va posar en dubte el contingut
del que els grups exposaven en les seves manifestacions.
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En el moment de transmetre aquesta comunicació no ens consta que el govern hagi retirat de
la via pública les esmentades pancartes.
En un altre ordre de coses ens volem referir a l’article aparegut en el Cap de Creus número 152
de finals de febrer passat on, en la carta de l’Alcalde, el mateix fa una àmplia glosa al partit que
ell acaba de crear conjuntament amb la resta de partits polítics del govern (adjuntem el
document). En el peu de la mateixa pàgina, casualment, es publicita per part de l’Ajuntament
una convocatòria d’acte públic per parlar del Codi Ètic aplicat a les entitats.
Estem convençuts que aquest contingut no es correspon a l’objectivitat pròpia d’un Alcalde que
es considera hauria de ser-ho de tothom. En el mateix Cap de Creus hi ha una secció específica
a fi que els partits polítics puguin expressar el que creguin oportú.
És per tot això que

SOL·LICITEM A LA COMISSIÓ ÈTICA DE L’AJUNTAMENT
Informe o dictamen respecte al que acabem d’exposar i si aquesta actuació per part del Govern
municipal i del mateix Alcalde s’ajusta als principis que es transmeten en el contingut del Codi
Ètic Municipal.

Actuacions
1- La petició del sol·licitant és pròpia i s’ajusta a les funcions de la Comissió d’ètica
previstes a l’apartat 5.1 del Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament d’Argentona.
Concretament a la funció: b) Interpretar i resoldre dubtes sobre els continguts del codi

ètic i de bon govern als membres de govern, els treballadors i les treballadores i la
ciutadania.

2- S’ha sol·licitat informació addicional a l’Ajuntament per facilitar el debat al si de la
Comissió i per a l’adopció d’aquest acord, obtenint que:
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· El dia 28 de febrer del 2019 l’Ajuntament d’Argentona va col·locar una pancarta a la
Plaça de Vendre amb el text Aquí hi farem el nou mercat de la plaça de Vendre.
· El dia 1 de març l’Ajuntament d’Argentona va col·locar una pancarta a Les
Ginesteres amb el text Aquí hi farem el local social de Les Ginesteres.
· El dia 4 de març es va celebrar el Ple municipal ordinari del mes de març, en el qual
la regidora a l’oposició Susana López preguntava si les accions anteriors entraven en

contradicció amb l’inici imminent del període electoral. L’Alcalde Eudald Calvo va
respondre que consultaria la normativa.
· El dia 4 de març es va signar el RD de la convocatòria d’eleccions a les Corts
Generals, que es va publicar al BOE el dia 5 de març, amb efecte a partir del dia
següent 6 de març, a partir del qual s’iniciava el període electoral.
· El dia 7 de març es va ordenar despenjar les pancartes i l’acció va ser efectiva el 8
de març.
· Durant el mandat, no s’havia col·locat cap pancarta de contingut i funció semblant
a les que fa referència el cas.
· El contingut dels articles que es publiquen a l’apartat del Cap de Creus anomenat

Carta de l’alcalde no se sotmet a votació del Consell de mitjans.

Criteris interpretatius

Per a la redacció d’aquestes recomanacions, s’han pres com a referència els textos
següents:

- Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament d’Argentona
- RD 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del
Senado y de convocatoria de elecciones
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Conclusions

Recomanació d’evitar situacions que podrien interpretar-se com a “oportunistes”

Sense entrar a considerar la legalitat dels fets, valoració que no correspon a la
Comissió d’ètica, el que pertoca a aquesta Comissió és valorar si les accions descrites
tenen mancances ètiques. Si es té en compte el coneixement per part del govern de
l’entrada imminent en període electoral i que durant tot el mandat no s’havien col·locat
pancartes d’aquest tipus, es considera que un fet d’aquestes característiques pot ser
vist fàcilment com a “oportunista” i, per tant, caldria evitar-lo en ocasions futures.

Pel que fa a l’article de l’Alcalde, es considera que l’espai Carta de l’alcalde serveix per
dirigir-se a la ciutadania des d’una perspectiva institucional i que, per tant, no seria
convenient fer-ne un ús partidista. Cal tenir en compte que el butlletí municipal ja
conté un apartat final on els grups municipals poden expressar-hi les seves opinions
polítiques. Potser un article d’aquestes característiques s’hauria d’haver publicat en
aquest altre espai.

A l’apartat 1 del Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament d’Argentona referent al seu

Objecte i àmbit d’aplicació s’indica a qui van adreçats els principis i pautes de conducta
del text. Es considera que les accions especificades anteriorment no es corresponen
amb una conducta associada al bon govern i la bona governança que hauria de ser
pròpia dels qui són responsables de l’administració local.

Comissió d’ètica, 23 de maig del 2019
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