AJUNTAMENT DE BALSARENY

JOSEP ALFONS MONTRAVETA i TORREBADELLA,
L’AJUNTAMENT DE BALSARENY (Bages).-

SECRETARI

DE

CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2019 va
aprovar l’acord que transcrit literalment diu el següent:
“ D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de
conducta de llurs alts càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC),
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), 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 que
s’han 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.
Atès que es considera que la fórmula més adequada per vetllar pel compliment del
Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Balsareny és que el seguiment,
interpretació, propostes de millora i recomanacions, rebre queixes sigui realitzada per
la Comissió General d’estudis, informes i consultes de l’Ajuntament.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Balsareny,
el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució.
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SEGON: Aprovar que el seguiment interpretació, propostes de millora i
recomanacions, rebre queixes del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament
de Balsareny, el realitzi la Comissió general d’estudis, informes i consultes.
TERCER: Fer públic aquest acord, el codi de conducta i els annexos en el Portal de la
transparència de l’Ajuntament de Balsareny i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de
Governs Transparents de Catalunya.”

I perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa

Balsareny, 20 de gener de 2020
Vist i Plau
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