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Descripció
Aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Relació de fets i fonaments jurídics
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 mar 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 (AMC) 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 als conflictes d'interessos i grups
d'interès i els compromisos en relació a 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 aquest Codi de Conducta és coherent amb els principis i pautes de conducta que
estableix el Codi Ètic de l'Ajuntament de Sant Boi, aprovat pel Ple municipal el 24 de setembre de
2012.
Atès que es considera el Comitè d’Ètica creat amb l'aprovació del Codi Ètic constituït el 7 de març
del 2013, com la fórmula més adequada per vetllar pel Compliment del Codi de Conducta dels alts
càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Vist l'informe favorable del Director de l'àrea de Governança, emès en data 28/09/2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/11/2018 ;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 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,

Proposta d'acord
Primer: Aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, el text íntegre del qual s'annexa a la present resolució.
Segon: Assignar al Comitè d'Ètica les funcions de control del compliment del Codi de Conducta
dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Tercer: Sotmetre a informació pública de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d'edictes de l'Ajuntament. A fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.
Quart: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació, ni reclamació durant aquest termini
d'informació pública, el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat que ara s'aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva
publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la Província,
Cinquè: Fer públic aquest acord i el Codi de Conducta dels alts càrrecs en el Portal de
Transparència de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i comunicar-ne l'aprovació a la Xaxa de
Governs Transparents de Catalunya.
Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de
la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació
de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos
a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat
de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

