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Declaració d'adhesió
voluntària al Codi de Bon
Govern de la Generalitat

Declaración de adhesión
voluntaria al Código de Buen
Gobierno de la Generalitat

El Codi de Bon Govern part del dret a una bona
administració, aquest pretén ser un instrument
que guie les actuacions de les persones que
ocupen els alts càrrecs per a afavorir el desenvolupament d'unes administracions públiques més
íntegrades. D'altra banda, el Codi de Bon Govern
pretén promoure la millora de la qualitat democràtica i generar confiança des de les institucions
amb la ciutadania mitjançant l'exemplaritat, la
integritat i la transparència en les actuacions de
les persones que ocupen càrrecs directius.

El Código de Buen Gobierno parte del derecho a una
buena administración, este pretende ser un instrumento que guíe las actuaciones de las personas que
ocupan los altos cargos para favorecer el desarrollo
de unas administraciones públicas más íntegras. Por
otro lado, el Código de Buen Gobierno pretende
promover la mejora de la calidad democrática y generar confianza desde las instituciones con la ciudadanía mediante la ejemplaridad, la integridad y la transparencia en las actuaciones de las personas que
ocupan cargos directivos.

A tal fi la persona sotasignada, en virtut del contingut del Codi de Bon Govern aprovat pel Consell
en data 6 de maig (Decret 56/2016), declara:

A tal fin la persona abajo firmante, en virtud del contenido del Código de Buen Gobierno aprobado por el
Consell en fecha 6 de mayo (Decreto 56/2016), declara:

1. Que disposa d'un exemplar tant del Codi citat a
I'encapçalament d'aquest document com del
decret pel qual aquest és aprovat.

1. Que dispone de un ejemplar tanto del Código
citado en el encabezamiento de este documento
como del decreto por el que se aprueba el mismo.

2. Que ha llegit i comprés el Codi de Bon Govern
de la Generalitat, aprovat pel Consell en la
data esmentada i publicat al Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana en data 6 de maig de
2016.

2. Que ha leído y comprendido el Código de Buen
Gobierno de la Generalitat, aprobado por el Consell
en la fecha establecida y publicado en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana en fecha 6 de
mayo de 20I6.

3. Que s'adhereix al contingut del Codi en tots els
seus termes i és compromet a complir els
principis i les obligacions que s’hi contenen.

3. Que se adhiere al contenido del Código en todos
sus términos, comprometiéndose al cumplimiento
de los principios y obligaciones en él contenidos.

4. Que accepta el compromís d'aplicar i de facilitar la divulgació del codi, i procurar per a això la
dotació dels mitjans necessaris.

4. Que acepta el compromiso de aplicar y facilitar la
divulgación del Código, procurando para ello la
dotación de los medios precisos.

I perquè així conste i tinga els efectes oportuns, la
signa.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, firma
la presente.

València, 11 de febrer de 2020

María José Catalá Verdet
PORTAVEU GRUP MUNICIPAL POPULAR
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HILARIO LLAVADOR CISTERNES, Secretari General i del Ple de l’Ajuntament de València
certifica que, amb data 11 de febrer de 2020, el damunt signant s’ha adherit al Codi de Bon
Govern en els terminis establerts i perquè així conste i tinga els efectes oportuns.
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