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cOnsOrci dE LEs ViEs VErdEs dE GirOnA 

Edicte d’aprovació de l’adhesió del Consorci de les Vies Verdes al codi de 
conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes 
autònoms 

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens 
locals han d’aprovar un codi de conducta dels seus alts càrrecs. En 
conseqüència, donada la subjecció del Consorci de les Vies Verdes 
de Girona a les disposicions d’aquesta llei és necessari que el Con-
sorci de les Vies Verdes de Girona aprovi un Codi de Conducta dels 
Alts Càrrecs. 

Per tal de donar resposta a la obligació que els ens locals de Catalu-
nya aprovin un Codi de Conducta dels Alts Càrrecs la Xarxa de Go-
verns Transparents, en el marc del conveni integrat per la Genera-
litat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), 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 per tots aquests ens locals i que esdevingués un model de 
referència. 

El grup de treball esmentat ha elaborat un model de Codi de con-
ducta dels alts càrrecs de l’administració local que conté els princi-
pis 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 inclo-
uen, 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.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 15 de maig 
de 2018, va aprovar per unanimitat el Codi de Conducta dels Alts 
Càrrecs de la Diputació de Girona i els seus Organismes Autònoms 
prenent com a model de referència l’esmentat Codi de Conducta 
dels alts Càrrecs de la Xarxa de Governs Transparents. El Codi de 
la Diputació de Girona estableix els principis ètics que han de guiar 
l’actuació dels alts càrrecs de la Diputació i les normes de conductes 
que se’n deriven. També determina els principis de bon govern que 
han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals. 
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Aquest Codi també preveu l’existència d’un mecanisme de control 
que, articulat a través d’una Comissió de Seguiment conformada 
pels representants dels grups polítics presents en el Ple de la Dipu-
tació, ha de vetllar pel compliment del codi. 

Pel què fa a l’àmbit subjectiu del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs 
de la Diputació de Girona, s’exclou de l’àmbit d’aplicació directa els 
alts càrrecs dels ens dependents i vinculats que, en virtut del princi-
pi d’autonomia i les seves potestats d’autogestió i autoorganització 
estan obligats a aprovar els seus propis Codis de conducta d’acord 
amb el que es disposa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Dret d’Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 

Tot i aquesta exclusió, el Codi aprovat pel Ple de la Diputació de Gi-
rona preveu que els representants polítics de la Diputació de Girona 
amb càrrecs de representació als òrgans col·legiats d’aquests ens de-
pendents i vinculats promoguin l’adhesió al Codi de Conducta dels 
Alts Càrrecs de la Diputació de Girona. 

Per tant, d’acord amb l’encàrrec de promoció de l’adhesió al Codi 
de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona i els seus 
Organismes autònoms, d’acord amb l’exercici del principi d’auto-
nomia i les potestats d’autoorganització i gestió del Consorci de les 
Vies	Verdes	de	Girona	i	amb	la	finalitat	de	donar	compliment	a	les	
obligacions legals existents en matèria de bon govern, l’Assemblea 
General va aprovar per unanimitat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.	Ratificar	i	adherir-se	al	Codi	de	Conducta	dels	Alts	Càrrecs	
de la Diputació de Girona i els seus Organismes autònoms aprovat 
pel Ple de la Diputació de Girona en data 15 de maig de 2018 adjunt 
a aquesta acord d’adhesió.

SEGON. Incorporar les pràctiques, principis i normes que s’hi re-
cullen en el funcionament del Consorci de les Vies Verdes de Giro-
na, en especial, totes aquelles normes de conducta relatives als Alts 
Càrrecs. 

TERCER. Delegar les funcions de control del compliment del Codi 
de Conducta adoptat en el present acord a la Comissió de Segui-
ment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs que la Diputació de 
Girona ha creat a tal efecte. 

QUART. Donar publicitat del Codi de Conducta a la Seu Electrònica 
de l’ens i al Portal de Transparència.
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CINQUÈ.	Publicar	el	present	acord	d’adhesió	al	Butlletí	Oficial	de	
la Província del Girona 

El codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els 
seus organismes autònoms es va publicar el BOP número 106 de 
data 1 de juny de 2018. 

Contra	aquest	acord,	que	és	definitiu	i	esgota	la	via	administrativa,	
podeu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona. Potestativa-
ment podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de 
l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar des 
del dia següent al de la seva publicació. 

Girona, 25 de setembre de 2018 

Albert Gómez Casas 
President
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