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DOCUMENT

1.- ÈLIA MASSÓ TAMAYO (TCAT) (Secretària - Interventora), 18/03/2021 11:41

Expedient núm. X2021000250 - X2021000250
La secretària de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 15 de març de 2021 ha
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
“CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE
LA SELVA
Els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs de conformitat
amb l’estable4rt a l’article 55.3 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://riudellotsdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

En el marc del conveni de la Xarxa de Governs, Transparents de Catalunya
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea
metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, es va crear un grup de treball per elaborar un
model, de codi de conducta dels alts càrrecs de l’administració local que pogués ser
adoptat pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts
càrrecs de l’Administració local.
Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’ha de sotmetre els alts
càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen
a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes
d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs, Transparents de
Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels
alts càrrecs d’aquest ens local així com per complir amb el mandat contingut a la
llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, el text íntegre s’annexa a l’expedient.
SEGON.- Fer públic aquest acord i el codi de conducta en el Portal de la
transparència de l’Ajuntament i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs,
Transparents de Catalunya.”

Signat electrònicament,

