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Acords del Consell de Govern (10 febrer 2017)
Consell de Govern Ordinari

Consell de Govern: ES CONSTITUEIX LA COMISSIÓ D’ÈTICA PÚBLICA
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports

Acords del Consell de

\ Joana Maria Petrus, Bernat Riutort i Francisca Bennàssar són nomenats vocals de la Govern
comissió
Mostra vídeo de la roda de premsa
\ Vetllarà pel compliment de les normes contingudes en el Codi ètic del Govern
El Consell de Govern ha constituït la Comissió d’ètica pública, que vetllarà pel
compliment de les normes contingudes en el Codi ètic del Govern. Aquesta comissió
està composta pel president, que en aquest cas recau en el secretari general de la
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, Xavier Lluís Bacigalupe; la secretària,
que és la directora general de Coordinació, Rosario Sánchez; i tres vocals, nomenats
aquest divendres, amb experiència, competència i prestigi professional contrastat en
matèries relacionades amb l'ètica, el dret o la governança d'organitzacions, tant del
sector públic com del privat. Els tres vocals nomenats són:
Joana Maria Petrus Bey
És professora de geografia en la Universitat de les Illes Balears des de 1989. Doctora
en Geografia, imparteix habitualment docència en els estudis de Geografia, de
Turisme i de Dret. Col·labora com a docent amb l’Escola Balear d’Administració
Pública des de la seva creació. Ha ocupat diversos lloc de responsabilitat en la UIB i
en el Govern de les Illes Balears: secretària del departament de Geografia
(1990-1995); vicerectora d’Alumnes i Campus (1995 al 1999); directora general
d’Esports del Govern balear (1999 al 2003); ha estat també directora del
Departament de Ciències de la Terra (2004 al 2010) i membre de la Comissió
d'Investigació de la UIB durant el mateix període. El novembre de 2010 va ser elegida
pel Claustre universitari com a Síndica de Greuges de la UIB, tasca que finalitzà el
febrer de 2016; durant el bienni 2013-2015 ha estat presidenta de la Conferència
Estatal de Defensors Universitaris (CEDU). Actualment forma part de la Comissió de
Garantia de Qualitat del Grau en Geografia (UIB) i és subdirectora i secretària del
departament de Geografia.
Bernat Riutort Serra
És doctor en Filosofia per la Universitat de les Illes Balears des de 1988, i actualment
exerceix de professor titular del departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.
Imparteix les assignatures de Filosofia Política I i II i Ciència Política i de
l'Administració, així com un curs de doctorat anual. La seva reflexió gira entorn de
problemes conceptuals actuals de la Filosofia Política i els processos de
globalització, la democràcia en les societats complexes i les conseqüències de la
modernitat. Des de la seva fundació ha participat en la constitució dels congressos
de l'Associació Iberoamericana de Filosofia Política i és col·laborador des de la seva
creació de la Revista Internacional de Filosofia Política. Ha participat des de
començaments dels anys noranta en activitats de R + D amb diversos col·lectius de
Filosofia Política i de Ciència Política espanyols i argentins. A banda, ha participat en
diversos projectes d’investigació de la Direcció General d’Investigació Científica i
Tècnica del Govern central entre els anys 1993 i 2003.
Francisca Bennàssar Tous
Francisca Bennàssar Tous té els estudis de Publicitat i Relacions Públiques i
d’Història per la Universitat de les Illes Balears, havent cursat estudis a la
Universitat Catòlica de Dublín. Ha estat diputada al Parlament Europeu pel Partit
Popular a les eleccions al Parlament Europeu de 1994, membre de les comissions de
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Transports i Turisme, de la de Drets de la Dona (en va ser vicepresidenta de 1994 a
1999) i de la d’Assumptes Socials. També fou escollida diputada a les eleccions al
Parlament de les Illes Balears de 1999 i vicepresidenta del Parlament de les Illes
Balears (1999-2003). Del 2003 al 2007 fou tinent de batle de l'Ajuntament de Palma,
com a responsable de Turisme i Relacions Institucionals, mentre era batllessa
Catalina Cirer i, del 2007 al 2009, regidora a l'oposició a l’Ajuntament de Palma fins
que decidí retirar-se.
Entre les funcions assignades a la Comissió d’ètica pública hi ha: impulsar la posada
en marxa efectiva del Codi ètic a través de les accions i les conductes que siguin
necessàries; atendre les consultes formulades pels càrrecs públics i assimilats, en
relació amb l'aplicació del Codi ètic; plantejar recomanacions als càrrecs públics i
assimilats, sobre el compliment del Codi ètic; redactar l'informe anual de supervisió
del compliment del Codi ètic; promoure en les instàncies que correspongui els
programes de difusió, formació o tallers específics que tinguin com a finalitat la
millora institucional en matèria d'ètica pública; crear grups de treball per a l'estudi
de temes específics; rebre les observacions i els suggeriments sobre el contingut del
Codi; formular suggeriments en relació a les propostes de reforma del Codi que
impulsin els òrgans competents; i assessorar els òrgans competents en relació a les
actuacions que hagin d'adoptar en els casos d'incompliment del Codi.
tornar
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