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AJUNTAMENT DE VALENCIA
ALCALDIA/ PROTOCOL

Decløracíó d'Adhesíó Voluntària sl Codí de Bon Govern de lø Generalítat
La persona sotasignada, en virtut del contingut del Codi de Bon Govern aprovat pel Consell en
data6 de maig, 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.
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.
3. Que s'adhereix al contingut del Codi en tots els els seus termes i és compromet a complir els

principis i les obligacions que s'hi contenen.
4. Que accepta el compromís d'aplicar i de facilitar la divulgació del codi, i procurar per a això
la dotació dels mitjans necessaris.

I perquè així conste i tinga els efectes oportuns, la signa.
València, 12

de

juliol de2016

Decløracíón de Adhesíón Voluntøría al Código de Buen Gobíerno de lø Generalitat
La persona abajo firmante, en viftud del contenido del Código de Buen Gobierno aprobado por
el Consell en fecha 6 de mayo, declara:
L. 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 leído y comprendido el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, aprobado por el

Consell en la fecha establecida y publicado en el Diqri Oficial de la Comunitat Valenciana en

fecha 6 de mayo de20l6.
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 acepta el compromiso de aplicar y facilitar la divulgación del Código, procurando para
ello la dotación de los medios precisos.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, firma la presente.
Valencia, 12

de

julio de2016

Jordi Peris Blanes
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