
 
 

 
 

 
ROSA MARTÍNEZ COSTA, secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta,  
 
CERTIFICO:  
 
Que en la sessió ordinària del Ple de data 29 de març de 2021 es va prendre, entre 
d’altres, el següent acord, el qual transcric literalment, a reserva dels termes que en 
resultin de l’aprovació de l’acta: 
 
“La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs 
que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi 
altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. 
 
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i té dos 
objectius fonamentals: establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts 
càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven; i, determinar els 
principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals. 
 
El codi serà aplicable als alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Als efectes 
del codi tenen la condició d’alts càrrecs: 

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

 Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en 
matèria de règim local. 
 

 Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb 
capital social íntegrament públic. 

 

Per tal de fer el seguiment i control del Codi cal crear la Comissió del Codi de Conducta 
dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estarà integrada pels membres 
següents: 
 

 President/a: L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. 

 Vocals: Com a mínim un representant de cada grup municipal, amb veu i vot, 

proporcional a la representació del grup. 

 Secretari/ària: la secretària/ari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

Vist el document redactat del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Segon.- Designar als membres de la Comissió del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs:  



 
 

 
 

 

 President: L’alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall. 

 Vocals: el regidor de l’àrea de règim intern, Joan Ramón Santisteve Arranz. 

 Secretària: la secretària de l’Ajuntament, Rosa Martínez Costa. 

Tercer.- Publicar el Codi de Conducta al portal de transparència de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar l’acord als regidors i regidores de l’Ajuntament juntament amb una còpia 
del codi de conducta. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat.”  
 
I perquè així consti i als efectes oportuns lliuro la present certificació per ordre i amb el vist-
i-plau de l’alcalde.  
 
Sant Julià de Vilatorta, 6 d’abril de 2021.  
 
Vist-i-plau  
L’alcalde  
Joan Carles Rodríguez Casadevall 
Signat electrònicament. 
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