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Acord del Ple de la Corporació

2015000092

El Ple, en sessió del dia 13 d'abril de 2015, va adoptar entre d'altres el següent acord:
Adhesió de l'Ajuntament de Girona al Codi de Bon Govern de la Federación
Española de Municipios y Provincias
La Comissió Executiva de la FEMP, el 24 de març de 2015, va aprovar la nova versió
del Codi del Bon Govern Local que recull els principis de transparència i ètica pública i
les mesures per millorar la gestió i la qualitat de la democràcia local.
El Codi de Bon Govern recull un decàleg de principis que van des del respecte a
l'ordenament jurídic i el compromís amb l'ètica pública i la qualitat democràtica, fins a la
defensa dels interessos generals amb honradesa, objectivitat, imparcialitat, austeritat i
proximitat amb el ciutadà.
Com a mesures per millorar la gestió i la qualitat democràtica local el Codi de Bon
Govern vol fomentar la transparència, la democràcia participativa, treballar per a la
inclusió social i defineix el codi de conducta política.
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
- Codi del Bon Govern Local de la FEMP, aprovat per la Comissió Executiva de la
FEMP el 24 de març de 2015.
"Primer.- APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament de Girona als principis del Codi de Bon
Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias, segons el document
annex que consta a l'expedient.
Segon.- Iniciar el tràmit per sotmetre al ple la revisió de la normativa organitzativa
municipal, seguint el procés de revisió que està realitzant la FEMP de l'esmentat Codi
de Bon Govern Local, per tal d'adaptar-lo al nou marc legislatiu.
Tercer.- Donar trasllat d'aquest acord a tots els àmbits de la gestió municipal i als ens
depenents de l'Ajuntament de Girona, així com a la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP)."

