
 

ANNEX TERCER 

 

Codi ètic de l’equip de govern 

 

 

1. L’equip de govern està constituït per membres de les diverses formacions que 

el componen i comparteixen els mateixos drets i deures pel que fa al 

funcionament intern i la dinàmica de l’equip de govern.  
 
2. Els regidors i regidores sotasignats, per tal de garantir l'estabilitat del govern 

d'aquí a final de mandat, es comprometen a no renunciar a la seva acta de 
regidor. 

 

3. Les decisions relatives al programa de govern es prendran d’acord amb el 

contingut de l’acord de govern signat per les formacions. I, per tant, tots els 
regidors es comprometen a respectar els acords i les decisions de la majoria. 

 
4. Tots els regidors i regidores es comprometen a defensar públicament el 

programa de govern, sense anteposar-hi qüestions d’interès personal, que en 

cap cas no podran ser assumides per l’equip de govern. 

 
5. Des del moment que hom accepta formar part de l’equip de govern, cadascú 

haurà de vetllar perquè les seves accions públiques no perjudiquin la imatge de 

l’equip de govern ni es contradiguin amb els principis del programa de govern. 

 
6. Els regidors de l’equip de govern gaudiran de plena autonomia en la gestió de 

les àrees que tindran delegades, sempre d’acord, però, amb la igualment plena 

corresponsabilitat amb el conjunt de l’acció de govern. 

 

7. El vot dels grups municipals als plens serà unànime, previ consens a la Junta 

de Govern, en les votacions que afectin a qüestions municipals.  
 

8. En les qüestions d'àmbit supramunicipal, la Junta de Govern podrà acordar la 

llibertat de vot en els plens, en els casos en què afecti conviccions 

ideològiques, morals o religioses individuals i en aquells altres que així es 
determini. 

 

9. En el cas d’incompliment d’alguna d’aquestes clàusules o d’algun dels punts de 
l’acord de govern, els grups signants podran replantejar-se aquest acord. 


