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Xarxa de Governs Transparents de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Secretaria de Govern Obert
A l’atenció de la Sra. Mercé Crosas i Navarro
c/ Tapineria, 10
08002 BARCELONA

Senyor/a,

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Us comunico que en data 25/03/2022, l’Alcalde-President, en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, va dictar el decret d’Alcaldia que es
transcriu a continuació:
“Avocació de competències per a l’aprovació del Codi Ètic dels Alts càrrecs de
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
L’article 55.3 de 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.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC),
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es 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 pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs
de l’Administració local. Aquest codi conté els principis 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 inclouen, 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.
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El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país
juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú,
l'adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.
Vist el que estableix l’article 10 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Règim
Jurídic del Sector Públic quant a la possibilitat de l’òrgan delegant d’avocar les
competències delegades.
Vist que d’acord amb l’article esmentat en el paràgraf anterior, l’Alcalde pot recuperar
puntualment i tant sols per aquell acord la possibilitat de dictar resolucions al
respecte.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
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RESOLC:
PRIMER. AVOCAR puntualment les competències delegades a la Junta de Govern
Local pel que fa a l’aprovació del Codi de conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament
de Premià de Dalt.
SEGON. APROVAR del Codi de conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Premià
de Dalt, elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya al març de
2017.
TERCER. DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt
en la propera sessió que se celebri, publicar-ho al web municipal
www.premiadedalt.cat i donar trasllat a tots les regidores i regidors de la Corporació.
QUART. COMUNICAR el present Decret a la Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya.”

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà
de la notificació.
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El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a
comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la
resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot
interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en
els casos previstos a l’art. 125.1 de l’esmentada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article
8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la
desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar
aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat.
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.

Mireia Boté i Massagué
Secretària general

