AJUNTAMENT
DE LA VALL DE BIANYA
Josefina Vidal Planagumà, Secretària acctal de l’Ajuntament de la Vall de Bianya,

Ctra. Camprodon, 2 – Tel. 972 29 09 33 – Fax 972 29 11 47 – 17813 LA VALL DE BIANYA E-mail: info@valldebianya.cat – www.valldebianya.cat

CERTIFICO: Que l’Ajuntament, en sessió del Ple del dia 20 de setembre de 2017,
adoptà, entre d’altres, el següent acord:
“APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS. La Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que
els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i
desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres
addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.
Aquest codi té dos objectius fonamentals:
-

Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels
ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.
Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una
millor actuació dels ens locals.

Així mateix, estableix que les persones subjectes dins el seu àmbit d’aplicació han
d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb les principis ètics següents:
-

Respecte als drets fonamentals i les llibertat públiques.
Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec
i en benefici exclusiu dels interessos públics.
Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
Imparcialitat, independència i neutralitat, garantit les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte
d’interessos.
Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Fonamentes de dret
Article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i al bon govern.
Article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC)
Article 4.1 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis.
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AJUNTAMENT
DE LA VALL DE BIANYA
Per l’exposat i vist el contingut del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament
de la Vall de Bianya, es proposa al Ple,
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PRIMER: Aprovar inicialment el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
la Vall de Bianya.
SEGON: Exposar al públic, durant el termini de trenta dies hàbils, l’acord precedent en
el tauler d’edictes i a l’e-Tauler de l’Ajuntament i publicar el corresponent anunci al
BOP, al DOGC i a un mitjà de comunicació escrita diària. Durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i/o reclamacions
que creguin necessàries.
TERCER: Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació i
reclamació, l’acord adoptat esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu sense necessitat
d’adoptar cap més acord. En aquest supòsit es publicarà l’acord elevat a definitiu i el
text íntegre del Codi de conducta en el BOP de Girona i s’anunciarà al DOGC, i es
traslladarà una còpia íntegra i fefaent a la Subdelegació del Govern de l’Estat i a la
Generalitat, al efectes de la seva entrada en vigor d’acord amb l’article 70.2 de la Llei
de bases del règim local.
QUART: Comunicar aquest acord al Síndic de Greuges a través de l’EACAT.
Debatuda i sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels nou (9)
regidors assistents i que conformen la Corporació. ”
I perquè així consti i a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, lliuro aquest certificat
per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a la Vall de Bianya, 21 de setembre de 2017.
Vist-i-plau
Alcalde
Santi Reixach Garriga
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