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Assumpte: Consulta pública prèvia Codi de Conducta i Bon Govern  

Òrgan: Administració, Transparència i Bon Govern 

Expedient: 2022/000055262 

 

Relació de fets 

La Llei 19/2014 obliga a l’administració local i el seu sector públic a disposar d’un codi de conducta. 

Aquest codi ha de concretar i desenvolupar els principis d’actuació a què fa referència l’article 55.1 de 

l’esmentada llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, 

sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei. 

El Decret 8/2021, especifica quines entitats es consideren sector públic local així com qui té la 

consideració d’alt càrrec i personal directiu local. 

L’any 2018, per Decret d’Alcaldia 3728/2018, de 25 d’abril, es resol implementar el Codi de Conducta i 

Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic local, elaborat en el marc de la Comissió 

Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència creada en el mandat 2015-2019. El Decret 

també estableix la invitació als regidors i les regidores del Ple municipal a adherir-se a aquest codi de 

conducta. Segons informe de Secretaria núm 2/2018, l’òrgan competent per aprovar el Codi de Conducta i 

Bon Govern és el Ple.  

Des de l’any 2018, els diferents codis de conducta han evolucionat cap a un increment de la regulació de 

les conductes dels alts càrrecs afectats pel procés. Recollint aquesta evolució, el Pla de Mandat 2019-

2023 incorpora com a acció estratègica 15 “Aprovar el Codi ètic del mandat 2019-2023” i com a acció 

estratègica 16 “Constitució del Comitè d’ètica”. Aquestes accions s’inclouen dins el compromís 5 “5. 

Generar un marc de relació amb la ciutadania basat en els principis del bon govern”. 

Així mateix, el Sistema d’Integritat Institucional – Pla de Mesures Antifrau, aprovat en sessió ordinària de 

febrer de 2022 del Ple Municipal, incorpora com a acció la revisió del Codi de Conducta i Bon Govern per 

tal d’adaptar-lo a la realitat i a les especificitats introduïdes pel Decret 8/2021. 

És necessari, per tant, procedir a l’elaboració d’un Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de 

Mataró i el seu sector públic local per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals i donar resposta a 

l’establert al Pla de Mandat. En aquest sentit, el Pla Anual Normatiu 2022 preveu la seva elaboració. 

D’acord amb el què disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, es preceptiu obrir un període de consulta púbica prèvia per tal 

que la ciutadania pugui aportar la opinió dels subjectes i les organitzacions més representatives 

potencialment afectats per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la 

iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles 

solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

 

 

Número de Decret

9913

Data de signatura:

07/10/2022

Ajuntament de Mataró



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7A6W7PAEMTXWXMYHUFEURP6U Data i hora 07/10/2022 15:39:25

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)

Signat per ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern I Transparència)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A6W7PAEMTXWXMYHUFEURP6U Pàgina 2/2

 
 

 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat  

 DECRET 

 

 2 

 

Fonaments de dret 

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. 

 

Vist l’informe tècnic emès pel Cap de Servei d’Estratègia i Governança i en virtut de les competències 

delegades per decret de l’alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer, 

 

RESOLC 

Primer.- Sotmetre a consulta prèvia a l’elaboració del Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de 

Mataró i el seu sector públic local des del 10 d’octubre fins el 24 d’octubre de 2022, ambdós inclosos, a 

traves del portal web: https://www.decidimmataro.cat/processes/cp-codi-etic.   

 

 

 

La Regidora d’Administració, Transparència i Bon 

Govern 

  

En dono fe,  

Secretària Municipal 

 

 

 

 

 


