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ASSUMPTA CROSAS I ARMENGOL, secretària de l’Ajuntament de Manlleu,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 25 de març de 2021, va aprovar, per 
unanimitat dels 21 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords 
següents:  
 
 
“APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT 
DE MANLLEU. PES/2/2021  
  
 
1. 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.  
 

2. 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.  

 
3. El grup de treball esmentat va elaborar 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.  

 
4. El model de codi de conducta esmentat es va trametre a tots els ens locals del país 

juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, 
l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries. 

Assumpte 

Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de 
l'Ajuntament de Manlleu. PES/2/2021  

Interessat/ada de l'expedient 

AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 

  



 
5.  El codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es 

considera que és un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs 
d’aquest ens local, amb les modificacions introduïdes per adaptar-lo a la realitat 
d’aquesta corporació, que fan referència a preveure que sigui la Sindicatura de Greuges 
municipal la institució encarregada de vetllar pel compliment del Codi de conducta dels 
alts càrrecs de l’Ajuntament de Manlleu, per complir així amb el mandat contingut a la 
Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

 
6. Finalment cal tenir en compte també la previsió introduïda recentment per l’article 33 del 

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació 
pública, relatiu a les agendes públiques, obsequis, viatges i altra informació rellevant, 
que preveu que: 

 

“1. S'han de fer públiques, amb identificació del nom, cognoms i càrrec, i amb 
periodicitat mensual, les informacions relatives als alts càrrecs de les administracions 
públiques i al personal directiu de les entitats dels sectors públics d'aquestes següents: 

a) Les agendes públiques pel que fa als contactes i reunions mantinguts amb els grups 
d'interès, en els termes i amb els requisits que són definits a la normativa vigent 
reguladora dels grups d'interès. 

En tot cas, aquesta informació ha de contenir la data de la reunió, el nom del grup 
d'interès, i la persona o persones que actuen en nom d'aquest i l'objecte de la reunió 
amb la precisió suficient per conèixer-ne el contingut principal. 

b) Els obsequis percebuts i invitacions a esdeveniments, viatges, desplaçaments i 
allotjaments d'acord amb el que estableixi el codi de conducta aplicable als alts càrrecs 
de les administracions públiques i al personal directiu de les entitats dels sectors públics 
d'aquestes. 

c) Qualsevol altra informació la publicació de la qual sigui exigida pel codi de conducta 
aplicable als alts càrrecs i al personal directiu de cadascuna de les administracions 
públiques.” 

 
Tenint en compte que la competència per a aprovar el Codi de Conducta correspon al Ple, es 
redacta aquesta proposta de dictamen per tal que se li doni el tràmit oportú per 
part de la Comissió Informativa, abans del seu sotmetiment al Ple municipal, que 
ha de respondre als següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Manlleu, el text 
íntegre del qual s’annexa a la present resolució. 
 
Segon. Assignar a la Sindicatura de Greuges municipal  les funcions de control del 
compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Manlleu, d’acord amb 
les funcions que té assignades en l’article 1 i següents del Reglament del Síndic de Greuges 
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municipal de Manlleu que es pot consultar a la seu electrònica municipal, a l’apartat 
corresponent a Normativa municipal. 
 
Tercer.  Fer públic aquest acord i el Codi de conducta annex en el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Manlleu i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya.” 
 
  
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent. 
 
 
 Vist i plau 
 
F_FIRMA_7 

 
F_FIRMA_1 
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