CODI DEONTOLÒGIC DELS MEMBRES DEL PLENARI DEL CONSELL NACIONAL DE LA
CULTURA I DE LES ARTS I DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL
PLENARI
Aprovat pel Plenari del CoNCA en data 24 de maig de 2013
Preàmbul
La Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i els seus
Estatuts, aprovats per Decret 40/2009, de 10 de març, regulen, entre d’altres aspectes,
l’estatut personal dels membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts,
en endavant CoNCA.
L’article 9 de Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts,
modificada per la Llei 17/2008, del 23 de desembre, disposa el següent:
“ Estatut personal dels membres del plenari
1. Els membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts tenen dedicació a temps
parcial.
2. Els membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts actuen amb plena
independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de llurs
funcions.
3.La condició de membre del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és incompatible
amb:
a) La condició de membre del Parlament o del Govern
b) L’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques
c) L’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics o en organitzacions sindicals o
empresarials”.

L’apartat segon de l’article 7 dels Estatuts del CoNCA estableix el següent:
“7.2 Les persones membres del Plenari tenen l’estatut personal establert a l’article 9 de la Llei 6/2008,
del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i els és d’aplicació la normativa
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en tot allò que no s’oposi
a l’article 9.3 de la Llei 6/2008, del 13 de maig i a l’article 9.2 d’aquests Estatuts. En l’exercici de les
seves funcions, actuen amb plena independència, neutralitat, transparència i bona fe, i no estan
sotmesos a cap instrucció o indicació. Així mateix resten sotmesos al codi deontològic que ha
d’aprovar el Plenari”.

Així mateix, l’apartat cinquè de l’article 8 dels estatuts del CoNCA disposa:
“El Plenari pot crear comissions de treball sobre temes concrets, integrades per un mínim de tres
membres, i ha de determinar-ne la composició i les funcions. En les comissions poden participar
altres persones expertes en els temes que s’hi tractin. Les persones membres d’aquestes comissions
han de complir el codi deontològic que aprovi el Plenari.”
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D’acord amb els articles anteriors, les tasques i el règim d’incompatibilitats dels membres
del Plenari del CoNCA és igual per a tots. Tots els membres del Plenari estan subjectes al
règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. També
restaran sotmesos al codi deontològic que aprovi el Plenari tots els seus membres i els que
formin part de les comissions de treball.
En conseqüència, cal dotar-se d’un codi deontològic per tal de garantir que, en el
compliment dels objectius del CoNCA, les persones membres del Plenari i les que formin
part de les comissions de treball del Plenari actuïn amb plena independència, neutralitat,
transparència, bona fe, i que no estiguin sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici
de les seves funcions. Així mateix, aquest codi deontològic té per funció afavorir la
transparència en el si de l’organització i una actuació eficaç, eficient i objectiva.
Article 1 Principis i valors
Els principis i valors que inspiren l’actuació dels membres del Plenari i de les comissions de
treball del Plenari, són els següents :
a) Independència. Els membres del Plenari i de les seves comissions de treball acompleixen
els seus deures sense consideracions partidistes i no estan sotmesos a cap instrucció o
indicació en l’exercici de les seves funcions.
b) Neutralitat i transparència. Els membres del Plenari i de les seves comissions de treball
actuen amb objectivitat i claredat.
c) Bona fe. Els membres del Plenari i de les seves comissions de treball actuen amb
diligència i prenen decisions d’acord amb les normes aplicables.
d) Lleialtat. Els membres del Plenari són representants del Consell i estan compromesos a
respectar les instruccions i les decisions adoptades pel Plenari.
e) Competència. Els membres del Plenari i de les seves comissions de treball han
d’acomplir els seus deures amb professionalitat. Aporten coneixement, habilitat i
experiència amb l’objectiu d’assolir els objectius del CoNCA.
Article 2 Incompatibilitats
2.1 La condició de membre del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és
incompatible amb:
a) La condició de membre del Parlament o del Govern
b) L’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques
c) L’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics o en organitzacions
sindicals o empresarials.
2.2 Les persones membres del Plenari actuen d’acord amb els principis i valors definits a
l’article 1 d’aquest codi deontològic.
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Article 3 Deures i obligacions
En l’exercici del càrrec els membres del Plenari i de les comissions de treball del Plenari
tenen els deures i obligacions següents:
1) No podran invocar la seva condició de membre per fer-ne ús en benefici propi o d’un
tercer.
2) No podran fer servir, en benefici propi ni d’un tercer, informació obtinguda en l’exercici de
les seves funcions. En especial, tindran l’obligació de respectar la confidencialitat de les
discussions i intercanvis d’opinió i decisions en el si del Plenari i de les seves comissions de
treball, mentre no es facin públiques oficialment.
3) No podran fer servir ni directament ni indirectament, en profit propi ni d’un tercer, els
béns del CoNCA, ni en permetran l’ús per a finalitats diferents de les oficialment aprovades.
4) No podran entrar en una situació de conflicte d’interessos, real o potencial, que pugui
comprometre la independència i la imparcialitat en l’exercici de les seves funcions o que
impliqui fer servir els atributs del càrrec en benefici propi o d’una tercera persona.
Article 4 Abstenció
Qualsevol membre del Plenari o de les seves comissions de treball que es trobi en situació
de conflicte d’interessos ho ha de posar en coneixement del Plenari i s’ha d’abstenir de
prendre part en qualsevol deliberació o decisió que es pugui veure afectada per la situació
o que d’alguna manera hi estigui vinculada.
El secretari del Plenari del CoNCA ha de fer constar en l’acta de la reunió cada cas de
declaració de conflicte d’interessos i la no participació en el debat o en la decisió.
Article 5 Representació legal del CoNCA
La representació legal del CoNCA correspon a la Presidència del CoNCA, que també ho és
del Plenari, que la pot delegar en els vicepresidents. Els membres del Plenari del CoNCA
poden ser autoritzats per a la signatura d’actes administratius així com designats per
desenvolupar funcions determinades.
Article 6 Compliment
Compliment del codi
6.1 El compliment d’aquest codi deontològic és responsabilitat del Plenari del CoNCA, que
en farà el seguiment.
6.2. A petició d’un membre del Plenari del CoNCA, el Plenari pot examinar qualsevol situació
relacionada amb el codi deontològic.
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