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AL.LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL 
PROJECTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL “CÒDI ÈTIC DE 
CONDUCTA” DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

 

Consideracions Preliminars 

L’Oficina Antifrau de Catalunya vol iniciar les seves al�legacions amb la 
valoració positiva que mereix la iniciativa de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
en la redacció d’un Codi Ètic, tot tenint en compte que s’ha ajustat al 
compliment de la normativa vigent, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

Les nostres al�legacions al present “Codi Ètic de Conducta” (terminologia 
expressada pel Consistori tant al Preàmbul com al llarg del text normatiu), 
seguiran l’ordre i estructura de la mateixa norma. No obstant això, convé però 
amb caràcter previ, detenir-nos i fer una aproximació general al paper que 
representen els codis ètics o de conducta al sector públic. 

La integritat és un valor i condició fonamental de bon govern democràtic. 

A les democràcies modernes, caracteritzades per una plena adhesió a l’Estat de 
dret, ja acostuma a existir un cos legal amb vocació d’oferir respostes de tota 
mena al fenomen de la corrupció. El problema, doncs, no rau tant en el marc 
normatiu sinó en com s’aplica. 

Si es comprèn que la corrupció no és la causa, sinó un símptoma de falla o 
mancança, també s’entendrà que l’ètica pública i per extensió, la manca 
d’integritat o la corrupció, poden i han de ser gestionades. Dita gestió pot ser 
considerada des d’una perspectiva nacional però també ha de ser-ho a nivell 
institucional.  

És necessària una veritable infraestructura ètica que abasti des dels 
instruments legals i institucionals bàsics dels que s’ha d’haver dotat tot Estat, 
fins a tot un conjunt d’elements que composen el que podem anomenar 
“sistema d’integritat” de tota institució: lideratge ètic (el que correspon a les 
autoritats polítiques, als directius i comandaments); cultura ètica organitzativa; 
operativa en la gestió d’interessos encomanats (transparència i rendiment de 
comptes, planificació i avaluació, recursos humans); mecanismes de detecció i 
resposta sancionadora a les conductes transgressores; gestió dels riscos de 
corrupció. 
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En aquest context és innegable el paper determinant que juga el comportament 
ètic dels servidors públics i la importància de tenir present el potencial que 
significa poder incidir en els factors que influeixen en aquest comportament. 

Per tal que una institució pugui desenvolupar la comesa que justifica la seva 
creació i assolir els objectius encomanats, ha d’estar en disposició de garantir 
que tothom que hi treballa tingui clara quina és la conducta que s’espera d’ell 
com a servidor públic. Una de les eines més útils per aconseguir-ho són els 
codis ètics. 

Els codis ètics tenen una doble funció: 

a) Funció institucional: ofereixen una guia i orientació sobre la 
conducta esperada dels servidors públics; posen límits i ajuden a 
solucionar els dilemes ètics que se’ns puguin plantejar. Per tant, és 
convenient que tinguin un caràcter eminentment pràctic i que siguin el 
més concrets possible.  
 

b) Funció simbòlica: defineixen un model professional, no només 
d’acord a com ens veiem nosaltres, sinó també a com aspirem a què els 
altres (la ciutadania) ens vegin.  

Cal tenir present que tot Codi ètic està cridat a interactuar amb la resta 
d’elements del sistema d’integritat institucional al qual ens hem referit abans. 
No ha de quedar reduït, doncs, a un document “cosmètic”  que pugui ser exhibit 
en el web corporatiu o deixat sobre la taula, sinó que ha de ser implantat de 
manera efectiva.  

El Codi ètic només serà eficaç si es desplega garantint aspectes claus com els 
següents: la comunicació, la informació, el trasllat als diferents llocs de treball, 
l’exemplaritat dels comandaments i les conseqüències en cas d’incompliment. 

L’anàlisi del present projecte des de la perspectiva de la integritat, tal i com 
correspon a l’Oficina Antifrau de Catalunya, addicionalment a l’aproximació 
sobre el paper dels codis ètics i la seva doble finalitat institucional o simbòlica,  
passa també, per posar de manifest determinades opinions doctrinals que ens 
ajuden a entendre la finalitat i naturalesa jurídica d’un Codi. 
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En aquest sentit, una de les persones que ha estudiat i aprofundit en el tema 
objecte de les nostres al�legacions és en Juli Ponce, catedràtic acreditat de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona. En el seu article publicat a Bon 
Govern, Transparència, i Integritat Institucional al Govern Local1, més que 
parlar de les funcions o finalitats dels codis, en distingeix entre codi ètic i codi 
de conducta. 

“Els codis d’ètica han estat tradicionalment vistos com a declaracions 
generals de valors i principis essencials que defineixen el paper professional dels 
empleats públics. 

En canvi, “els codis de conducta normalment, estableixen estàndards de 
conducta específics que es poden esperar en un ventall de circumstàncies 
diverses de la realitat i que representen el que una organització pública 
prefereix o requereix amb relació a la interpretació d’aquests 
principis i valors (Whitton, 2001; amb el temps, els exemples internacionals 
ensenyen que en els codis d’ètica s’han acabat barrejant les dues perspectives 
esmentades; com diu l’autor citat, la seva experiència pràctica el porta a afirmar 
que els codis d’ètica “purs” tenen poca operativitat).” 

Per la seva banda, el professor i catedràtic d’ IESE Business School, Antonio 
Argandoña2 i un dels artífex creadors del Codi Ètic per a Polítics, defineix molt 
bé que s’entén per codi ètic i s’acosta molt al posicionament del professor Juli 
Ponce. Ens diu Argandoña que “l’existència d’un codi ètic no garanteix 
necessàriament, el seu acompliment, però representa un horitzó de fons que la 
majoria de ciutadans ja han integrat, gradualment, a través de l’educació i que 
és bo explicitar. 

La vida és sempre més complexa que qualsevol codi. Però un codi ètic té un 
valor orientador i es proposa estimular bones pràctiques, per enfortir, d’aquest 
manera, la vida democràtica i prestigiar, novament, el compromís i la vocació 
política.” 

En definitiva, entenem que un codi ètic o de conducta comporta el recull i 
sistematització, amb vocació de coherència i completud, d’un conjunt de 
principis, entesos com normes fonamentals que han de regir la conducta del 
conjunt de servidors públics, en aquest cas, de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern.  

                                                           
1
 Juli Ponce Solé. Bon Govern, Transparència i Integritat Institucional al Govern Local. Diputació de 

Barcelona. Maig 2015. Pp.267-298. 
2
 Antonio Argandoña. Código Ético para políticos publicado en el Ramón Llull Journal of Applied Ethics. 

vol. 3.2012, pp. 9-16. 
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El Codi ha de tenir entre d’altres, la virtualitat de generar en la ciutadania una 
legítima expectativa d’aplicació pràctica, que vagi més enllà de la mera 
proclamació de principis, valors i bones intencions.  

A la llum del que s’acaba d’exposar, la proposta de Codi aprovada inicialment 
per l’Ajuntament de Sant Just Desvern tot i que sembli establir una distinció 
entre principis (art. 3) i pautes de conducta (art. 4), del seu contingut concret es 
dedueix que tal distinció és més aparent que real. 

En parer de l’Oficina, la iniciativa municipal seria susceptible de millora si fes 
l’esforç de redefinir les pautes de conducta de tal manera que el text respongui a 
aquell esperit i naturalesa del component pràctic que requereix avui dia 
un veritable Codi ètic, amb la finalitat de donar resposta a quina conducta seria 
la desitjable dels servidors públics. 

El Codi ha de tenir, entre d’altres, la virtualitat de permetre identificar 
situacions de mala administració. La mala administració es produirà quan 
l’Ajuntament no actuï de conformitat amb aquest “Codi Ètic de Conducta”. 

En qualsevol cas, volem encoratjar el Consistori a continuar treballant en la línia 
ara endegada i continuar enfortint els elements que han de garantir el seu 
sistema d’integritat institucional.  

 

Preàmbul   

El document subjecte a consideració conté un Preàmbul que, a criteri d’aquesta 
Oficina,  justifica, en certa mesura, la iniciativa de redacció i contextualització 
de Codi, de manera bastant succinta. Tot això, sense oblidar el seu valor 
hermenèutic en tant que indicador de l’esperit i finalitat que han guiat la seva 
aprovació inicial. 

Addicionalment, en el penúltim paràgraf del preàmbul s’expressa que el Codi 
consta de principis generals i regles de conducta que hauran de respectar 
els càrrecs electes, els càrrecs directius, els treballadors i treballadors de 
l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals i organismes públics que 
en depenguin.  

És característica comuna a tots els codi ètics o de conducta de la funció pública 
establir una sèrie de principis i valors que són els que es considera han de servir 
de guia de conducta dels servidors públics en el desenvolupament de les seves 
funcions. Principis i valors, sense els quals, els servidors públics poden tenir 
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dificultats per identificar que les seves actuacions en determinades àrees ètiques 
són defectuoses.  

Ara bé, en qualsevol cas, a banda de manifestar una sèrie de principis i valors, la 
redacció d’un Codi, exigiria, en primer lloc, un consens tant polític com tècnic i 
alhora social, de quins són aquests valors i conductes desitjables a 
l’organització.  

Convé que el mateix Codi no sigui una mera formulació de principis, si no el 
resultat del consens i d’una concepció comuna sobre allò que és desitjable i 
allò que cal evitar. Només si es parteix d’aquest consens previ hi haurà una bona 
base per a la seva acceptació posterior i, en definitiva, per a la seva eficàcia. 

Avala la nostra argumentació el memoràndum explicatiu de la Recomanació 
(2000)10 adoptada pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa d’11 de maig 
de 2000:  

“És essencial consultar aquells que estaran subjectes al Codi, perquè són 
precisament les persones la vida laboral de les quals haurà de guiar-se pel codi 
que l’han d’acceptar. El Codi a de ser pragmàtic i pràctic per tal de facilitar-ne el 
compliment i permetre als seus subjectes exercir la seva responsabilitat. El Codi 
ha de cobrir els aspectes ètics als quals les persones han de fer front a diari.” 

Per tant, des de l’Oficina de Catalunya, suggerim que, si veritablement ha hagut 
un procés participatiu en l’elaboració del Codi de Sant Just Desvern, sigui 
incorporat a l’argumentari del Preàmbul una referència a quin ha estat el procés 
participatiu que ha conduit a la seva redacció.  

Si, per contra, l’elaboració del present projecte de Codi Ètic de Conducta, no 
s’ha arribat a materialitzar mitjançant un veritable procés de participació del 
col�lectiu a qui va destinat, ja no estem en posició d’afirmar que el projecte 
d’aprovació inicial de Codi elaborat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern sigui 
fruit de l’autoregulació. I, en aquest cas, la naturalesa jurídica del mateix, 
caldria buscar-la en la seva pròpia capacitat normativa i el seu abast vindria 
condicionat per les potestats que té legalment atribuïdes.   

Per altra banda, amb mera vocació de proposta, suggerim que sigui valorada la 
possibilitat de complementar els antecedents o referents que 

l’Ajuntament té presents en elaborar el Codi, fent esment, no tant sols a 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, sinó també a aquells preceptes o continguts específics de 
les normes que justifiquen, en concret, la present iniciativa. 
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Creiem que, addicionalment a la Llei de Transparència, també seria possible, fer 
una referència encara més genèrica a la Constitució, l’Estatut i la resta de 
l’ordenament jurídic com a marc normatiu de referència dels principis 
reguladors de l’actuació dels poders públics i del personal al seu servei, per, a 
continuació destacar referents més específicament adreçats a justificar la 
necessitat d’un codi ètic, com pot ser la Recomanació núm. R (2000)10 sobre 
Codis de Conducta per al Funcionari Públic, adoptada pel Comitè de Ministres 
del Consell d’Europa l’11 de maig de 2000; així com les mesures proposades per 
l’OCDE als estats membres sobre la millora de la conducta ètica en el sector 
públic (23 d’abril de 1998) o la Convenció de l’Organització de les Nacions 
Unides (ONU) contra la Corrupció, signada a New York el 31 d’octubre de 2003, 
l’article 8 de la qual es dedica íntegrament als codi de conducta per a funcionaris 
públics.  

 

Article 1. Objecte 

 El precepte del projecte expressa literalment: 

“El Codi ètic de Conducta de l’Ajuntament de Sant Just Desvern té per objecte 
recollir els principis generals i regles de conducta que han de respectar els 
càrrecs electes, els càrrecs directius i els treballadors i les treballadores de 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, de les empreses municipals i dels 
organismes públics que en depenguin.”  

Tot i el que es podria desprendre del seu títol, en realitat el precepte no és 
refereix tant a l’objecte com als subjectes als qui s’aplica el Codi. Suggerim a 
continuació, que sigui valorada l’oportunitat de modificar l’article 1 relatiu a 
l’Objecte i que sigui emprada una altre definició del mateix, com ara: 

Article 1. Objecte i Finalitat. 

“El Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Sant Just Desvern té per 
objecte recollir els principis generals i regles de conducta, fixant els 
compromisos que reflecteixin els estàndards de conducta recomanats i 
reforçant la qualitat democràtica de les institucions locals.  

La finalitat d’aquest Codi és orientar i guiar la conducta dels subjectes als 
que s’adreça, establir un model professional recognoscible, així com 
facilitar la interpretació de les normes estatutàries i disciplinaries que 
siguin d’aplicació”.  
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Article 2. Àmbit d’aplicació 

En coherència amb el que acabem d’expressar en relació amb l’article 1, 
suggerim que l’article 2 rebi una nova redacció per incorporar aquella part de 
l’actual article 1 que descriu els subjectes al que resulta d’aplicació el Codi. 

 

Article 3. Principis generals 

Hem analitzat el llistat de principis generals que conté el “Codi Ètic de 
Conducta” de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. El seu contingut no dista gaire 
de l’enunciat de principis que es regulen a l’article 55 relatiu als principis 
d’actuació, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.   

També constatem que alguns del principis contemplats en el present Codi, són 
fruit de la reproducció dels principis regulats al Codi de Bon Govern Local de la 
Federació de Municipis i Províncies (FEMP). 

Per tal d’exemplificar la nostra afirmació comprovem, per exemple que l’article 
3.1 del “Codi Ètic de Conducta” coincideix amb l’article 55.1 a) de la Llei de 
Transparència: 

“Respecte de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i el principi de legalitat ...” 

Igualment, per exemple amb l’article 3.2 del Codi i l’article 55.1 b) de la Llei: 

“El respecte i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris”. 

Addicionalment, havent comparat l’estructura i contingut d’altres Codis, per tal 
d’aportar fonamentació a les nostres al�legacions al precepte 3, sobre el principis 
generals, hem observat coincidències amb el Codi d’Ètica i Bon Govern Local de 
Salt. 

En aquest sentit, hem apreciat que ambdós codis recullen els principis bàsics 
d’eficiència, eficàcia i diligència, principi d’imparcialitat, el principi de 
proporcionalitat, o el principi de transparència, entre d’altres. 

A continuació, centrant-nos en l’anàlisi dels principis generals continguts a 
l’article 3 del present “Codi Ètic de Conducta”, mereix especial atenció exposar 
que el precepte en qüestió conté diversos apartats que tenen com a comú 
denominador la problemàtica del conflicte d’interès. En concret, ens referim 
als següents preceptes, i que citem a continuació:  
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• article 3.3. La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de 
les condicions necessàries per a una actuació independent i no 
condicionada per conflicte d’interessos. 

• article 3.11. L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el 
que estableix la legislació sobre incompatibilitats. Cal actuar amb 
integritat, evitant actes o conductes que, fora de l’àmbit estricte del 
compliment de les seves funcions públiques, suposin infracció de les 
obligacions que, com a ciutadans i ciutadanes els exigeixin les lleis.  

• article 3.12. L’exercici del càrrec s’ha de fer en benefici exclusiu dels 
interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en 
conflicte. La dedicació al servei públic permet facilitar la resolució de les 
demandes de la ciutadania de la forma més eficaç i eficient, i satisfent les 
necessitats d’aquesta mitjançant la prestació de serveis de qualitat. 

• article 3.16. Rebutjar tractes de favor, regals, compensacions o 
situacions que impliquin privilegi o avantatge injustificat, i que puguin 
condicionar el desenvolupament de les funcions amb objectivitat i 
respecte als principis generals que inspiren aquest codi.  

• article 3.19. El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur 
competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix 
la llei.  
 

En relació amb els articles esmentats ad supra, apreciem la conveniència que 
per raons sistemàtiques siguin tots ells agrupats sota un mateix apartat amb la 
denominació “Conflictes d’interès”. Més endavant, continuant amb les 
nostres al�legacions i concretament, quan ens remetem a l’anàlisi de les “Pautes 
de Conducta” regulades a l’article 4, especificarem exactament a on mereixen 
aquests preceptes disposar d’ un lloc específic d’atenció.  

Addicionalment, suggerim que sigui objecte de valoració i reconsideració el fet 
que l’article 3.6 podria resultar repetitiu del que diu l’apartat 3.3. 

Si parem atenció tots dos preceptes l’article 3.3. ja descrit, i l’article 3.6 ambdós 
regulen la imparcialitat.  

• Concretament, l’article 3.3. regula la imparcialitat en la presa de 
decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació 
independent i no condicionada per conflicte d’interessos.  
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• I de nou, observem, que l’article 3.6. regula l’objectivitat, imparcialitat i 
neutralitat, en referència a una manera d’actuar independent i neutral, 
sens perjudicis ni favoritismes. Aquests principis deriven directament del 
principi constitucional d’igualtat.  

Tenint en compte el contingut similar regulat per ambdós preceptes, suggerim 
reconsiderar la seva redacció i agrupar sota un mateix precepte, el contingut a 
regular. 

Finalment, mereix especial atenció el ja esmentat article 3.16 del Codi relatiu a 
l’assumpte dels regals. 

D’acord amb el que ja hem observat, l’article 3.16 del Codi exposa:  

“Rebutjar tractes de favor, regals, compensacions o situacions que 
impliquin privilegi o avantatge injustificat, i que puguin condicionar el 
desenvolupament de les funcions amb objectivitat i respecte als principis 
generals que inspiren aquest codi.”  

La política de regals és un dels temes essencials a tractar donat que és una de 
les fonts clàssiques de conflictes d’interès. Des del punt de vista de 
l’Oficina, l’article 3.16 del Codi objecte d’anàlisi, proporciona una regulació 
insuficient.  

Des de la nostre perspectiva, el Codi no facilita una pauta o solució de com 
afrontar un situació de dilema ètic com és el d’acceptar o rebutjar un regal. Si —
en la línia del que hem apuntat en la consideració preliminar—, volem que el 
Codi sigui una eina per resoldre situacions de conflicte, recomanem que la 
redacció de l’article 3.16 es reconsideri per tal que l’Ajuntament trobi la fórmula 
que prevegi una definició de la política de regals (límits quantitatius; 
excepcions; constància mitjançant registre; devolució...). 

 

Article 4. Pautes de Conducta 

Aquest article està estructurat en cinc (5) apartats: 

4.1. Sobre el bon govern del municipi. 

4.2. Sobre la bona administració de l’Ajuntament. 

4.3. Sobre els serveis públics a la ciutadania. 

4.4. Sobre les declaracions d’activitats i béns dels alts càrrecs. 
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4.5. Sobre les empreses licitadores, entitats prestadores de serveis públics 
i beneficiaris de subvencions. 

En relació  amb els apartats esmentats ad supra, destacar principalment els 
següents punts: 

1. Article 4.1. Sobre el bon govern del municipi. 
2. Article 4.4. Sobre declaracions d’activitats i bens d’alts càrrecs. 
3. Article 4.5. Sobre les empreses licitadores, entitats prestadores de 

serveis públics i beneficiaries de subvencions. 

Article 4.1. Sobre el bon govern del municipi 

A la vista del llistat de pautes de conducta que conté l’article 4.1 (sobre el bon 
govern del municipi), es troba a faltar una referència a fer pública l’agenda dels 
càrrecs electes i directius als efectes d’allò que preveu la llei de transparència en 
matèria de grups d’interès (lobbies). 

Article 4.4. Sobre declaracions d’activitats i béns d’alts càrrecs. 

En relació amb l’apartat que ens ocupa, hem de començar fent una observació. 
Les declaracions d’activitats i béns no són altra cosa que una eina preventiva per 
a la detecció de les situacions de conflictes d’interès.  

Per aquest motiu, per raons de coherència sistemàtica suggerim que aquelles 
previsions del codi tractades prèviament a l’article 3 ad supra relatives a 
conflictes d’interès siguin agrupades, tal i com ja vam preveure, sota un mateix 
títol “Sobre Conflictes d’interès” regulades en aquest mateix article 4.4. Per tant 
substituir el títol existent “sobre declaracions d’activitats i béns d’alts càrrecs pel 
de “Sobre Conflictes d’interès” 

En conseqüència, en aquest article addicionalment als apartats ja existents el 
4.4.1; 4.4.2, i 4.4.3, s’haurien d’incloure seguint l’ordre numèric els articles que 
vam avançar relatius a conflictes d’interès i regulats a l’article 3 sobre principis 
generals. Concretament ens referim als següents preceptes: 3.3; 3.11; 3.12; 3.16 i 
3.19. 

Evidentment, aquests articles incorporats a l’apartat 4 adquiririen una altre 
relació numèrica que seguirien la sèrie actualment ja existent. Així al 4.4.3 
seguiria l’article 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.8. 

Finalment, ens agradaria finalitzar les al�legacions a aquest precepte, tot 
apuntant a l’article 4.4.1. del projecte.  
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Aquest article ens diu concretament: Les persones electes i el personal directiu 
han de formular, al principi i final del mandat, la corresponent declaració 
d’activitats, béns patrimonials i d’interessos, d’acord amb la legislació vigent. 

D’acord amb la lectura del precepte en concret aquest conté la previsió de 
formular les declaracions d’activitats, béns patrimonials i d’interessos al principi 
i final del mandat, quan la pròpia legislació aplicable és més exigent perquè 
també ho exigeix anualment i sempre que hi hagi modificació de circumstàncies. 

Entenem que no és raonable que el codi de conducta acabi per ser menys 
exigent que la norma legal.  

Article 4.5. “Sobre les empreses licitadores, entitats prestadores de 
serveis públics i beneficiaries de subvencions”.  

Si veritablement l’Ajuntament vol que el col�lectiu d’empreses licitadores, 
entitats prestadores de serveis públics i  beneficiaris de subvencions s’ajustin als 
preceptes  del Codi, una de les fórmules possibles —atès que aquests subjectes 
particulars no són destinataris del Codi— seria l’emprada pel CBG de la FEMP, 
tal i com es descriu a continuació: 

“Totes aquelles d’empreses licitadores, entitats prestadores de serveis 
públics i de subvencions que es relacionin amb l’Administració local 
hauran de signar un acord d’adhesió al present  CBG per tal de facilitar 
la íntegra subscripció de les empreses licitadores, entitats prestadores de 
serveis públics i  beneficiaris de subvencions als seus principis i valors.  

L’adequada execució del CBG exigirà la assignació individualitzada de 
dita responsabilitat en el marc de l’organització política i administrativa, 
a efectes de garantir el compliment dels seus objectius.” 

L’adhesió al CBG requerirà la determinació de les estratègies per al seu 
desenvolupament avaluació y seguiment en l’àmbit de cada entitat local, 
encaixant dites actuacions en el marc legislatiu vigent i les peculiaritats 
de la respectiva entitat, amb una visió participativa i col�laboradora.” 

Finalment, respecte a l’últim apartat, però no per això menys important, del 
precepte 4.5, concretament, l’article 4.5.15. diu expressament:  

“Garantir que el personal al seu servei o el personal que forma part de 
l’entitat, associació o altre organisme compleixi la normativa relativa a la 
prohibició d’intervenir en activitats privades després del cessament dels 
alts càrrecs i altres normes d’incompatibilitats dels alts càrrecs, diputats, 
funcionaris i personal al servei de les institucions. 



OFICINÀ

DE CATALUNYA

En relació a aquest precepte, considerem que és més convenient que el mandat
de la norma s'adreci directament als servidors municipals i en conseqüència,

entenem que trobaria millor ubicació en els altres apartats de les pautes de

conducta o com hem suggerit abans, en un nou apartat que unifiqui les
previsions sobre els conflictes d'interès.

Article 5. Seg¡riment i Ar¡aluació

En aquest punt suggerim la conveniència que el propi precepte prevegi el

mandat e concretarà les funcions del
Comitè i la seva dinàmica de funcionament i que ha de garantir els mecanismes

de participació i consulta que es preveuen al text projectat.

Article 6. Règim Sancionador

Respecte d'aquest precepte, volem posar de manifest que la Llei r9/zor4 del z9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern està

pensada per a I'incompliment dels deures i obligacions establertes en la pròpia

Llei de Transparència. Per tant, entenem que la remissió al règim sancionador

de la pròpia Llei de Transparència, pot deixar el règim sancionador incomplert
doncs eì projecte de Codi ètic contempla regles que estan fora de l'àmbit
material de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Barcelona,23 de Novembre de zor5

Susanna i Olmos Òscar Roca

Tècnica
Assumptes Jur'í
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