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Exp. 1409/2017

CLARA PÉREZ GONZÁLEZ, Secretaria de l’Ajuntament de MONTGAT (El Maresme).
CERTIFICO:
Que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 25 de maig de 2017, va
adoptar, l'acord següent:
“V.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE
L’AJUNTAMENT DE MONTGAT. (EXP. 1204/2017).
Antecedents

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 què 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.
El model de codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts, amb les
modificacions introduïdes per adaptar-lo a la realitat d’aquesta corporació, 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.
Per tal de vetllar pel compliment del Codi de Conducta i del conjunt de mesures en matèria
de transparència i bon govern es considera com a la fórmula més adequada la creació del Comitè
assessor d’Ètica i Bon Govern les funcions i règim de funcionament del qual es regulen en el
mateix Codi.
Fonaments de Dret:
- Articles 54 i 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Articles 25 i 26 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
El Ple de la Corporació
ACORDA:
Primer.- Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Montgat, el text
del qual s’annexa a la present proposta d’acord.
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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.

Segon.- Crear el Comitè assessor d’Ètica Pública i Bon Govern de l’Ajuntament de
Montgat.
Tercer.- Assignar al Comitè assessor d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Montgat les
següents funcions:
-

Resoldre consultes i dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi o elevar-les
als organismes competents.
Formular recomanacions i propostes de millora.
Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.
Promoure la difusió i el coneixement del codi.
Rebre les queixes sobre la conducta ètica en l'exercici de les seves tasques dels alts
càrrecs i personal directiu i efectuar recomanacions de conducta al respecte o donar-hi
el tràmit que correspongui.
A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per
incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la major precisió
possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d'un procediment
sancionador i de les circumstàncies rellevants en el cas.

Quart.- Designar com a membres del Comitè assessor d’Ètica i Bon Govern els titulars
dels següents càrrecs:
-

-

President/a: L’Alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.
Vocals:
 El/la Director/a de Serveis.
 Un assessor extern en ètica de reconegut prestigi, designat a proposta de
l’Alcaldia.
Secretari/ària: El/la Secretari/ària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Cinquè.- Fer públic el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs al Portal de transparència de
l’Ajuntament.
Sisè.- Notificar aquest acord als grups polítics municipals.”
I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, amb la salvetat establerta a
l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
lliuro aquesta Certificació d’Ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Rosa M.
Funtané Vila.
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Vist i Plau
L'ALCALDESSA,
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Montgat, a la data de la signatura electrònica.

