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Assumpte: Consulta pública prèvia Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern 

Òrgan: Administració, Transparència i Bon Govern 

Expedient: 2022/000054902 

 

Relació de fets 

El Ple municipal de febrer de 2022, en sessió ordinària, va aprovar el Sistema d’Integritat Institucional – 

Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Mataró. Així mateix, al llarg d’aquests anys, s’han produït 

dues novetats legals de gran rellevància en l’àmbit de la ètica pública i la lluita contra la corrupció, com 

són la Directiva (UE) 2019/1937 i  la Ordre HFP 1030/2021. 

En aquest context, el Sistema d’Integritat Institucional preveu, en el marc de les mesures de detecció del 

cicle antifrau, la creació de canals on informar de possibles infraccions de l’ordenament jurídic (bústia de 

denúncies) i comunicar incompliments o resoldre dubtes sobre la interpretació del Codi de Conducta i Bon 

Govern de l’Ajuntament de Mataró (bústia ètica). 

A fi i efecte de possibilitar la creació d’aquesta bústia, cal elaborar unes normes que en regulin el 

funcionament. En aquest sentit, en la sessió ordinària d’octubre de 2022, el Ple de la Corporació va 

aprovar la modificació del Pla Anual Normatiu 2022 per incorporar l’elaboració d’unes Normes de 

funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró. 

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, cal obrir un període de consulta pública per tal que la ciutadania 

de Mataró pugui fer aportacions 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: 

 

Fonaments de dret 

 Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d’octubre, de protecció de les persones alertadores (whistleblowers) 

 Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 Sistema d’Integritat Institucional – Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Mataró. 
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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 de les Normes de funcionament de la Bústia ètica i de 

Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró 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-norm-bustia.   

 

 

 

 

La Regidora d’Administració, Transparència i Bon 

Govern 

  

En dono fe,  

Secretària Municipal 

 

 

 

 

 


