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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 27 d´octubre de 2016
(PLE2016000014), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
4.1.- APROVACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN (X2016015482)
«Atesa la voluntat dels membres de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols d'establir unes
pautes que fonamentin un marc d'integritat institucional i una cultura ètica dins
l'organització.
Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern, en el seu article 55.3 estableix:
El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 han
d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació a
què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d’incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei.

D’acord amb l’exposat,
El Ple municipal acorda:
Primer.- Aprovar la proposta de Codi de Bon Govern de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, i dels seus ens dependents o vinculats, segons el text que s'adjunta.
Segon.- Traslladar aquest acord a tots els organismes i entitats dependents d'aquest
Ajuntament per al seu coneixement, difusió i aplicació.»

El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 28 d´octubre de 2016
Vist i plau,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa

CPISR-1 Carles Motas
López
651f3970-7062-4217-9b8a-acc2d37ad485


Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel. 972 32 70 00 - Fax. 972 82 30 31 – ajuntament@guixols.cat

