El BOIB publica el Codi Ètic i de Bon Govern del Consell de Formentera

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat al número 114 d'aquesta setmana el
Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera que va ser aprovat de manera
definitiva en l'últim ple de la institució insular celebrat el passat mes de juliol.

El Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera té per objecte establir els valors
i les normes de conducta que, en l'exercici de les funcions i competències que tinguin
atribuïdes, han d'observar els seus destinataris; així com implementar un sistema de seguiment
i avaluació del codi per garantir la seva eficàcia per tal d'afavorir el desenvolupament d'una
administració insular transparent, eficaç i eficient.

Les finalitats del Codi són el foment de la cultura d'integritat i promoure actituds que ajudin a
preveure males pràctiques i conductes, així com pautes d'actuació per facilitar el bon govern i
la qualitat institucional de la política de l'illa de Formentera. El Codi és aplicable en l'àmbit del
Consell Insular de Formentera i a les entitats insulars vinculades o dependents d'aquest.

El conseller de Transparència, Rafa Ramírez, ha destacat que és “el primer document d'aquest
tipus que té el Consell de Formentera” i que es tracta d'un instrument que permetrà “definir una
política d'integritat així com els principis i normes de bona governança”. Ramírez també ha
destacat que es tracta d'un document “obert i que s'haurà de revisar i completar de manera
recurrent”.

Així, són destinatàries del Codi les persones vinculades al Consell Insular de Formentera amb
les funcions i competències que tinguin atribuïdes, que s'indiquen a continuació: les i els
membres electes del Consell, en la seva condició de representants electes, amb independència
de la seva integració o no en el respectiu govern; les i els titulars d'òrgans directius, segons la
definició del Reglament Orgànic del Consell de Formentera; el personal que exerceixi funcions
de Cap de Servei del Consell Insular de Formentera, a causa del marge d'autonomia en
l'exercici de les seves funcions; funcionàries i funcionaris d'administració local amb habilitació
de caràcter nacional i el personal eventual que ocupa llocs de confiança o d'assessorament
especial.

L'adhesió al Codi de conducta per la presidència i els consellers i conselleres insulars haurà de
ser expressa, individual i obligatòria, en la seva condició de representants electes, amb
independència de la seva integració o no en el respectiu govern. A més, per al seu correcte
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compliment es crea la Comissió d'Ètica i Bon Govern com a instrument per a la difusió i
seguiment del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera.

Aquest document es configura com a ‘Codi obert’, ja que es pretén revisar periòdicament el seu
contingut i millorar els seus enunciats, així com introduir determinats comportaments o
conductes que l'evolució i exigències de la societat consideren idonis per reforçar la imatge
d'integritat i enfortir d'aquesta manera la confiança de la ciutadania de Formentera en el seu
Consell.
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