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lntroducció

La Llei 1912014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern estableix que els ens locals han d'elaborar un codi de
conducta de llurs alts cárrecs que concreti i desenvolupi els principis
d'actuació establerts en aquesta llei, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i

determini les conseqüéncies d'incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l'article 55.3 de la Llei
1912014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i

bon govern.

2. Objecte

Aquest codi té dos objectius fonamentals:
Establir els principis étics que han de guiar l'actuació dels alts cárrecs 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.

3. Ambit subjectiu

El present codi és aplicable als alts cárrecs dels ens Iocals. Als efectes del
codi tenen la condició d'alts cárrecs:

Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.

- Els titulars d'órgans superiors i directius, segons la definició de la normativa
en matéria de régim local.

Els titulars o membres dels órgans de govern i cárrecs directius dels
organismes autónoms, entitats públiques empresarials locals i societats
mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

4. Principis étics i de bon govern

Principis étics

Les persones subjectes a l'ámbit d'aplicació d'aquest codi han d'actuar, en
l'exercici de les seves funcions, d'acord amb els principis étics següents:

- Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.

lntegritat i exemplaritat com a criteris essencials en l'exercici del seu cárrec
i en benefici exclusiu dels interessos públics.
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lgualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de
naixement, étnia, génere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o
circumstáncia personal o social.

lmparcialitat, independéncia i neutralitat, garantint les condicions
necessáries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte
d'interessos.

Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions

Principis de bon govern
Satisfacció de l'interés públic general: actuar amb l'objectiu d'aconseguir la

satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la
imparcialitat i l'interés comú.

Transparéncia i rendició de comptes: treballar per garantir la transparéncia
de les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de
les decisions i actuacions administratives que s'adoptin per garantir el dret de la
ciutadania a una informació accessible i comprensible.

- Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors
socials del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l'adopció i

la presa de decisions, així com en la introducció de mecanismes d'avaluació
dels serveis i les polítiques públiques.

- Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competéncia de l'ens
locals per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al
procés com al resultat.

Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i

receptiva a les peticions de les persones, mitjangant l'Ús d'un llenguatge
administratiu clar i comprensible i garantir l'equitat en l'accés als serveis, als
recursos i a la informació sobre les matéries o els assumptes que els usuaris
tinguin dret a conéixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la
privacitat.

Ag¡l¡tat, eficácia i eficiéncia: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon
ús dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania
per mantenir i enfortir la confianga dipositada mitjangant el sufragi universal.

Col.laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de
coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d'integració
d'informació i serveis.
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Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de
la gestió contínua de l'Administració local, de manera que s'orient¡ a satisfer les
necessitats de la ciutadania i s'incrementi la qualitat dels serveis.

Desenvolupament d'una cultura ética en l'organització de l'ens local, que
incorpori el vessant étic en el seu desplegament normatiu i competencial, així
com en la prestació dels serveis.

5. Normes de conducta dels alts cárrecs

Compromisos generals

Formular, a l'inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i
drets patrimonials ide les activitats que es desenvolupen en el moment del
nomenament. Aquesta declaració s'ha d'actualitzar en qualsevol moment del
mandat sempre que variin les circumstáncies o els fets, així com a la
finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s'entén sens perjudici
del compliment de les obligacions establertes en matéria d'incompatibilitats.

Compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interés

Existeix conflicte d'interessos quan concorren interessos públics iprivats de
tal manera que poden afectar l'actuació ¡ndependent, objectiva, imparcial i

honesta en I'exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques.
Davant d'aquestes s¡tuac¡ons, les persones subjectes a l'ámbit d'aplicació
d'aquest codi han de seguir els principis següents.

Actuar amb independéncia r sense cond¡cions per conflicte d'interessos
públics i/o privats, amb objectivitat i imparcralitat, sense prejudicis ni
favoritismes.

Abstenir-se de partic¡par en els assumptes que t¡nguin un interés personal,
directe o indirecte. i també d'utilitzar el seu cárrec ¡/o les prerrogatives
institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones. qualsevol
tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d'activitat privada que, d¡rectament o
indirectament, entri en col lisió amb els interessos públics.

No acceptar regals, donacions de particulars i d'entitats públiques o
privades, fora d'aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu
cárrec. En aquests supós¡ts es faran públics, a través del portal de la
transparéncra, els béns acceptats com a regals, i caldrá especificar el bé o
regal acceptat, l'entitat o particular que l'ha lliurat i la seva destinació final. En
cap cas podrá ser per a ús personal de l'alt cárrec.

Rambla l\¡arinada.27
43712 Lloreñ9 del Penedés
fet 977 67 71 06
aj.llorenc@llorenc cat

Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i verac¡tat. No d¡fondre
falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la própia actuació.
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No acceptar invitacions per a ápats ni per a esdeveniments que no
estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al
portal de la transparéncia les assisténcies que realitzin en representació de
l'entitat, amb especificació del dia i l'objecte de l'acte i I'entitat que lliura la
invitactó.

Acceptar només el pagament de viatges, desplagaments i allotjaments per
part d'altres administracions públiques o d'entitats públiques dependents
d'aquestes, universitats o entitats sense ánim de lucre, quan hagin d'assistir
convidades oficialment per raó del cárrec a una activitat relacionada amb les
seves responsabilitats. No han d'acceptar el pagament de viatges,
desplagaments ni allotjaments per part d'una empresa privada ni d'un
particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l'órgan competent, es podrá
autoritzar l'acceptació del pagament de viatges, desplagaments o allotjaments
per part d'una empresa, entitat privada o un particular, en supósits d'interés
públic degudament ualsevol invitació

J Ri
Alcalde President

Lloreng del Penedés, 10 d'octubre de 2017
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