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Document d’adhesió al contingut del Codi de conducta dels alts càrrecs i 
personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del sector 
públic 1  

 
 
El/la sotasignant Pere Almeda i Samaranch , que en data 8/11/2021  ocupa el càrrec de/d' Director 

de l'Institut Ramon Llull  en virtut [del nomenament publicat al DOGC amb data      ] ; [del 

corresponent contracte de treball subscrit en data 8 de nocembre de 2021.  

 

Declaro: 

 

Que conec el contingut del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de 

la Generalitat i de les entitats del seu sector públic aprovat per l'Acord del Govern de data 21 de juny 

de 2016, i que m'hi adhereixo en la seva totalitat i accepto el compromís de facilitar-ne l'aplicació, i que 

assumeixo els principis d'actuació en què s'inspira i totes les obligacions que s'hi contenen. 

 

I perquè consti, ho signo en la data i el lloc que figuren tot seguit. 

Barcelona , 23 de novembre de 2021. 

 

Signatura 

 

      



 

 
 

 
 
1 Declaració que formula el/la sotasignat/ada en compliment de l’Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi 
de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres 
mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública (DOGC 7148, de 23 de juny de 2016). Les dades que es 
declarin, així com els arxius que se’n derivin, seran únicament per a l’ús exclusiu del que estableix l’esmentat Acord del Govern.  
 
Identificació del tractament 
Bústia informàtica d’ètica pública 
 
Responsable del tractament 
Secretaria d’Administració i Funció Pública 
Contacte: Secretaria d’Administració i Funció Pública  
secretaria-fp.politiquesdigitals@gencat.cat 
 
Delegat de protecció de dades 
Contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat 
Via Laietana, 26, 08003 Barcelona 
 
Finalitat 
Gestionar les dades de les persones que formulen queixes en relació amb les obligacions que estableix en el Codi de conducta 
dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, d’acord amb el que 
preveu l’Acord del Govern 82/2016, de 21 de juny, pel que s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups 
d’interès i ètica pública. 
 
No es fan perfils automatitzats. 
 
Conservació de les dades 
Les dades es conserven fins a la resolució de la consulta. 
 
Legitimació 
Acord del Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès 
i ètica pública 
 
Destinataris 
No se cedeixen dades a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal.  
 
Drets de les persones interessades 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de les dades al responsable 
del tractament, carrer de Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona,  
secretaria-fp.politiquesdigitals@gencat.cat.  
També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat. 
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