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Antecedents 

L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment 
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal 
al servei del sector públic a Catalunya. L’OAC es configura com una eina per a impulsar 
i reforçar les bones pràctiques en l’actuació pública. En aquest context s’emmarca la 
potestat indicativa que la llei atorga a l’OAC, facultant-la a assessorar i formular 
propostes i recomanacions les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes 
d’actuació i de règim interior de l’OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de 
la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en 
tràmit d’aprovació.  

El 26 de març de 2014, de conformitat amb el que estableix l’article 63.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/95, de 13 de juny, es 
va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies el Codi d’Ètica i Bon Govern 
Local de l’Ajuntament de Salt.  

En virtut de l’anterior, el 16 de maig de 2014 va tenir sortida un escrit amb les 
al�legacions d’aquesta Oficina.  

El 29 d’octubre, es rep escrit de 23 d’octubre de l’Alcalde de Salt, en què, com a resposta 
a l’escrit de seguiment de 14 d’octubre informa que el Codi d’Ètica i Bon Govern Local 
havia de ser sotmès a consideració pel Consell de Ciutat. Finalment, el 3 de desembre 
(Registre d’entrada de 9 de desembre de 2014) s’informa de l’aprovació definitiva del 
Codi d’Ètica i la valoració del resultat de les al�legacions de l’OAC.  
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Actuacions de seguiment 

Des de l’OAC i com a qüestió prèvia, s’ha volgut valorar positivament la present 
iniciativa de l’Ajuntament de Salt.  

L’OAC posa de manifest que el Codi només serà eficaç si es desplega garantint aspectes 
claus com la comunicació, la informació, el trasllat als diferents llocs de treball, 
l’exemplaritat dels comandaments i les conseqüències en cas d’incompliment.  

Les recomanacions que l’OAC adreça a l’Ajuntament s’encaminen a detectar i posar de 
manifest aquells aspectes en què, segons el parer de l’OAC, el text proposat és 
susceptible d’enriquiment o millora. 

Preàmbul 

Es suggereix que sigui valorada la possibilitat de complementar els antecedents o 
referents que l’Ajuntament té presents en elaborar el Codi, així es recomana que el 
marc normatiu regulador de referència faci esment 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 poder públics i del personal al seu servei per a continuació destacar 
referents més específicament adreçats a justificar la necessitat d’un codi d’ètica com 
poden ser: la Recomanació núm. R (2000) 10 del Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa als Estats membres sobre codis de conducta del funcionaris, la Recomanació 
de l’OCDE als Estats membres, de 23 d’abril de 1998, sobre la millora de la conducta 
ètica en el sector públic, o la mateixa Convenció de l’ONU contra la corrupció feta a 
Nova York el 31.10.2003, l’article 8 de la qual es dedica íntegrament als codis de 
conducta per a funcionaris públics. 

Aquesta recomanació es tinguda en compte i es plasma als referents del Codi 
d’ètica i Bon Govern Local de l’Ajuntament de Salt.  

Es recomana també, per raons de claredat, no fer ús de les sigles “CEBGL” i sí, en canvi 
de la referència a “Codi”.  

Aquest punt no és observat.  

1. Objecte 

En el primer apartat es troba a faltar una referència als límits o prohibicions que sí es 
recull en el cos del Codi. Així les conductes no tolerades poden ser identificades de 
manera més clara. 

Amb referència a la transparència que es recull a l’apartat segon del títol, l’OAC 
adverteix que aquesta (la transparència) no hauria de ser concebuda tant com un 
objectiu sinó més aviat com una eina indicativa de la qualitat amb què l’Ajuntament 
actua per fer efectiu el dret d’accés a la informació pública.  

L’objectiu final del Codi ha de ser la integritat.  

L’OAC suggereix que sigui valorada l’oportunitat de modificar el propi títol passant a 
emprar la fórmula “Objecte i Finalitat”, i el segon apartat de l’article podria rebre una 
nova redacció com la que es suggereix: “La finalitat d’aquest Codi és orientar i guiar la 
conducta dels subjectes als que s’adreça, establir un model professional recognoscible, 
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així com facilitar la interpretació de les normes estatutàries i disciplinàries que siguin 
d’aplicació”.  

En el text definitiu del Codi, s’observa que l’Ajuntament de Salt ha modificat el 
títol tal i com suggeria l’OAC, Així mateix s’ha adoptat la redacció alternativa 
proposada. 

2 .Àmbit d’aplicació.  

En aquest apartat s’estableix que l’Ajuntament de Salt vetllarà per què les entitats que 
no pertanyin al sector públic i que gestionin serveis de titularitat municipal, i també les 
associacions i entitats que rebin subvencions públiques per part de l’Ajuntament 
incorporin a la seva actuació els principis recollits al Codi. 

Al respecte, l’OAC suggereix afegir al redactat la menció expressa de què una de les 
maneres com l’Ajuntament vetllarà per això és la inclusió en els plecs de clàusules i en 
les bases de les convocatòries d’un compromís d’adhesió als principis del Codi.  

Així ho recull el text del Codi quan estableix: “Amb aquesta finalitat 
l’Ajuntament inclourà en els plecs de clàusules i en les bases de totes les seves 
convocatòries públiques de serveis el prerequisit d’adhesió als principis 
d’aquest Codi per part de les empreses o entitats que hi concorrin.” 

3. Principis generals. 

Donat que aquest apartat incorpora un conjunt de principis que ja es troben recollits a 
l’ordenament jurídic, l’OAC suggereix que sigui valorada la possibilitat d’incloure de 
manera més explícita el principi de legalitat.  

El text definitiu del Codi, inclou aquest principi i el defineix amb el següent 
redactat: “totes les decisions i actuacions s’ajustaran sempre a l’ordenament 
jurídic en vigor.” 

Pel que fa l’apartat “dedicació al servei públic i exemplaritat”, cal advertir que la 
materialització d’aquest principi no només s’ha d’esperar de les persones que treballen 
de cara al públic sinó de tots els servidors públics, treballin o no en serveis finalistes. 

Aquest suggeriment també es reflecteix en la redacció del Codi al expressar 
que: “L’actuació de qualsevol servidor públic  ha d’esdevenir un model de 
referència vers la ciutadania (...)”.  

L’OAC suggereix, així mateix, que el principi “confidencialitat” es diferenciï i es tracti 
separadament del principi de transparència, així es clarifica que el deure de 
confidencialitat és un deure estatutari que no té connexió amb les limitacions al dret 
d’accés a la informació pública. 

Així ho fa el text final al tractar individualment el principi de confidencialitat i 
establir que “es garantirà la seguretat i la protecció de les dades a les que es té 
accés, fins i tot desprès de deixar l’organització.” 

A l’epígraf “integritat i honradesa” es suggereix suprimir l’expressió “amb lleialtat a les 
normes” doncs l’OAC considera que es tracta d’una expressió confusa i seria preferible 
la de “subjecció” a les normes.  

S’accepta el suggeriment de suprimir l’expressió. 
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Davant l’epígraf “credibilitat” l’OAC posa de relleu que no és tant un principi com una 
finalitat a la que s’aspira. En conseqüència, es suggereix la supressió del principi de 
credibilitat i el trasllat del seu contingut actual al principi de responsabilitat.  

També s’accepta el suggeriment tal i així es reflecteix al text final. 

4. Principis ètics i de conducta. 

Des de l’OAC es fan diversos suggeriments:  

a) Afegir la necessitat de fer públic el currículum de les persones que s’hi esmenten 
(electes, directius i personal de confiança).  

Així es recull al punt 4.1.8 del text final. 

b) Que es facin públiques també les retribucions dels directius locals.  

També s’accepta aquesta mesura de publicitat. 

c) L’apartat 4.1.10 inclou una referència a evitar els conflictes d’interessos però no 
es conté ni una definició del què s’ha d’entendre per conflicte d’interès ni 
tampoc com s’han de gestionar aquest conflictes quan sorgeixin. La redacció, a 
més, només se centra en les persones electes quan, en realitat, hauria de fer-se 
extensiva a la resta de servidors públics. L’OAC posa de relleu aquestes 
mancances.  

El text final amplia el seu abast als càrrecs electes, directius i de confiança però no 
incorpora una nova definició del conflicte d’interès.  

d) Que es valori l’oportunitat de preveure que en cap cas podran acceptar-se 
regals.  

Aquesta recomanació queda reflectida en el text del Codi. 

e) Es suggereix que es garanteixi la transparència de les actuacions i decisions de 
l’Ajuntament afegint que “en cas de dubte ha de prevaldre l’obertura”.  

Així ho recull el text final.  

f) L’OAC troba a faltar el tractament de qüestions importants com són les 
activitats post càrrec (revolving doors), l’abús de la posició pública en benefici 
particular, les segones ocupacions i fonts d’ingressos o l’ús dels recursos 
confiats evitant benefici particular.  

Al respecte l’Ajuntament de Salt recull que: “En cas de segones ocupacions, les 
activitats dels servidors públics de l’Ajuntament hauran de ser totalment alienes a la 
seva activitat a l’Ajuntament de Salt”.  

5. Seguiment. 

El Codi encomana el seu seguiment i avaluació a un òrgan col�legiat que anomena 
Comitè d’Ètica.  

L’OAC recomana que es prevegi de manera expressa que aquest Comitè tingui també 
inclosa en la funció d’assessorament la de respondre consultes que puguin plantejar els 
subjectes inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Codi.  
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Es proposa que la revisió i actualització del codi es faci amb una periodicitat entre 
biennal i triennal. 

L’OAC recomana que el Comitè tingui la funció de vetllar per tal que els manuals 
d’acollida s’actualitzin. 

Tots tres suggeriments són acollits pel nou text. 
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Conclusions  

Cal destacar, en primer lloc, la valoració positiva que, en general, ha fet l’OAC de la 
iniciativa de l’Ajuntament de Salt de dur a terme el Codi d’Ètica i Bon Govern Local. 
Així mateix l’OAC, vol destacar la bona acollida que han tingut els seus suggeriments.  

Des d’un punt de vista quantitatiu, s’ha de remarcar que tots els suggeriments 
rellevants de l’OAC han estat acceptats i reflectits al Codi.  

En la mateixa línia, qualitativament s’observa que el text final s’ha enriquit amb les 
aportacions conceptuals suggerides. Hem de destacar especialment, l’apartat relatiu als 
principis generals, doncs els canvis incorporats permeten una millor comprensió i 
coherència del text final.  

Finalment, l’OAC vol deixar palès que els codis ètics tenen una doble funció, 
institucional i simbòlica i que aquest només serà eficaç si es desplega garantint aspectes 
com la comunicació, la informació, el trasllat als diferents llocs de treball, 
l’exemplaritat dels comandaments i les conseqüències en cas d’incompliment. Aquesta 
reflexió és la que s’ha volgut traslladar a l’Ajuntament de Salt, qui ha optat per redactar 
el seu codi en aquest sentit.   

 

 

 

 

Barcelona, 18 de març de 2015 

 

 

 

 

 

 

Mar Cardona Martínez    Daniel de Alfonso Laso 

Tècnic jurista Director de l’Oficina Antifrau de    
Catalunya 

Vistiplau                
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     ANNEX 1 

Proposta de text per al quadre d’al�legacions de la pàgina web de l’OAC  

 

 

 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del seguiment 

Codi d’Ètica i Bon 
Govern Local  

Ajuntament 
de Salt 

16/05/2014 3/12/2014 12/12/2014 18/03/2015 
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ANNEX 2 

Propostes de text per a la memòria anual de 2015 

Versió abreujada 

Des de l’Oficina Antifrau es valora positivament la iniciativa de l’Ajuntament de 
Salt d’elaborar un Codi d’Ètica i Bon Govern Local. Es fan una sèrie de 
suggeriments a aquells aspectes que són susceptibles d’enriquiment o millora. 
Aquí es plasma tan sols una mostra de les al�legacions que es van fer.  

Com a recomanació introductòria, es proposa que sigui valorada la possibilitat 
de complementar els antecedents del Preàmbul fent esment a aquells preceptes 
o continguts específics de les normes que justifiquen aquesta iniciativa. Així, es 
recomana fer esment a la Recomanació núm. R (2000) 10 del Comitè de 
Ministres del Consell d’Europa als Estats Membres sobre codis de conducta dels 
funcionaris, la recomanació de l’OCDE als Estats Membres, de 23 d’abril de 
1998, sobre la millora de la conducta ètica en el sector públic, o la mateixa 
Convenció de l’ONU contra la Corrupció. 

Amb relació a l’objecte previst al punt 1 del Codi, l’OAC recorda que la 
transparència no hauria de ser concebuda com un objectiu, sinó més aviat com 
una eina indicativa de la qualitat amb què l’Ajuntament actua per fer efectiu el 
dret d’accés a la informació pública.  

En el text definitiu del Codi, s’observa que l’Ajuntament de Salt ha modificat el 
títol i s’ha adoptat la redacció alternativa proposada. 

Respecte el punt anomenat “principis generals”, l’OAC recomana que sigui 
valorada la possibilitat d’incloure de manera més explícita el principi de 
legalitat. Així, aquest principi, s’inclou al text.  

També es suggereix tractar separadament el principi de confidencialitat del 
principi de transparència i també es recull al text definitiu. 

Amb relació a l’apartat sobre els principis ètics i de conducta, l’OAC fa, entre 
d’altres, una recomanació comuna i transversal al advertir que troba a faltar el 
tractament de qüestions importants com són les activitats post càrrec (revolving 
doors), l’abús de la posició pública en benefici particular, les segones ocupacions 
i fonts d’ingressos, o l’ús dels recursos confiats evitant benefici particular. Totes 
les recomanacions son acollides pel text. 

Finalment, amb relació al seguiment i avaluació del codi, l’OAC suggereix que la 
revisió i actualització del codi sigui periòdica i que el Comitè d’ètica no sigui qui 
faci les revisions del mateix, sinó que les proposi. L’Ajuntament de Salt també 
considera incorporar aquestes recomanacions.  
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En el moment de tancament d’aquesta memòria, l’OAC es troba en fase 
d’examen i anàlisi de la resposta a les al�legacions i del text definitiu emesos per 
l’Ajuntament de Salt. 
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Versió extensa 

Antecedents 

El 16 de maig de 2014 l’OAC va emetre escrit de recomanacions i suggeriments en 
relació amb el Codi d’Ètica i Bon Govern Local (instrumentada mitjançant edicte de 
data 26 de març de 2014, publicat al BOPG núm. 68, de 8 d’abril).  

El Ple municipal celebrat en sessió ordinària el dia 17 de novembre de 2014 va acordar 
aprovar definitivament el Codi . 

Extracte-resum de les al�legacions a la versió inicial del Reglament i 
la seva acceptació al text final. 

El document ara considerat conté un Preàmbul extens que, a criteri d’aquesta 
Oficina, serveix perfectament a la finalitat pel que es crea, és a dir, justificar la 
iniciativa, contextualitzar-la i descriure’n succintament el seu contingut, tot 
això, sense oblidar el seu valor hermenèutic en tant que indicador de l’esperit i 
finalitat que han guiat la seva aprovació. 

El Preàmbul fa una relació de textos normatius, encapçalats per la Constitució, 
on es contenen principis de l’actuació administrativa que, precisament per la 
seva generalitat, no aporta un valor significatiu i, ans al contrari, pot resultar 
incompleta. 

L’OAC creu que seria preferible fer un esment encara més genèric 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 d’ètica, com poden ser: la 
Recomanació núm. R (2000)10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa 
als Estats membres sobre codis de conducta dels funcionaris ,la Recomanació de 
l’OCDE als Estats membres, de 23 d’abril de 1998, sobre la millora de la 
conducta ètica en el sector públic; o la mateixa Convenció de l’ONU contra la 
corrupció, feta a Nova York el 31.10.2003, l’article 8 de la qual es dedica 
íntegrament als codis de conducta per a funcionaris públics. 

Es recomana reformular l’expressió continguda al final del paràgraf cinquè: “tot 
evitant aquelles conductes que, sent legals, no són desitjables en tant que no 
responen al comportament ètic que es vol a l’organització”. Doncs aquesta 
redacció parteix de contraposar la legalitat amb l’ètica pública. Per tal d’evitar 
dita confrontació, que per principi no hauria de produir-se, es suggereix emprar 
l’expressió següent: “tot evitant aquelles conductes que, sense contravenir 
obertament l’ordenament jurídic vigent, no són desitjables en tant que no 
responen al comportament ètic que es vol a l’organització”. 

Aquesta recomanació genèrica es tinguda en compte i es plasma als referents del 
Codi d’ètica i Bon Govern Local de l’Ajuntament de Salt.  
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Es recomana també, per raons de claredat, no fer ús de les sigles “CEBGL” i sí, 
en canvi de la referència a “Codi”. Aquest punt no és observat. 

1. Objecte 

En el primer apartat es troba a faltar una referència als límits o prohibicions que sí es 
recull en el cos del Codi. Així les conductes no tolerades poden ser identificades de 
manera més clara. 

Amb referència a la transparència que es recull a l’apartat segon del títol, l’OAC 
adverteix que aquesta (la transparència) no hauria de ser concebuda tant com un 
objectiu sinó més aviat com una eina indicativa de la qualitat amb què l’Ajuntament 
actua per fer efectiu el dret d’accés a la informació pública.  

L’objectiu final del Codi ha de ser la integritat.  

L’OAC suggereix que sigui valorada l’oportunitat de modificar el propi títol passant a 
emprar la fórmula “Objecte i Finalitat”, i el segon apartat de l’article podria rebre una 
nova redacció com la que es suggereix: “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 disciplinàries que siguin 
d’aplicació”.  

En el text definitiu del Codi, s’observa que l’Ajuntament de Salt ha modificat el títol tal i 
com suggeria l’OAC, Així mateix s’ha adoptat la redacció alternativa proposada. 

 

2. Àmbit d’aplicació 

En aquest apartat s’estableix que l’Ajuntament de Salt vetllarà per què les entitats que 
no pertanyin al sector públic i que gestionin serveis de titularitat municipal, i també les 
associacions i entitats que rebin subvencions públiques per part de l’Ajuntament 
incorporin a la seva actuació els principis recollits al Codi. 

Al respecte, l’OAC suggereix afegir al redactat la menció expressa de què una de les 
maneres com l’Ajuntament vetllarà per això és la inclusió en els plecs de clàusules i en 
les bases de les convocatòries d’un compromís d’adhesió als principis del Codi.  

Així ho recull el text del Codi quan estableix: “Amb aquesta finalitat l’Ajuntament 
inclourà en els plecs de clàusules i en les bases de totes les seves convocatòries 
públiques de serveis el prerequisit d’adhesió als principis d’aquest Codi per part de les 
empreses o entitats que hi concorrin.” 

 

3. Principis generals 

Donat que aquest apartat incorpora un conjunt de principis que ja es troben recollits a 
l’ordenament jurídic, l’OAC suggereix que sigui valorada la possibilitat d’incloure de 
manera més explícita el principi de legalitat.  

El text definitiu del Codi, inclou aquest principi i el defineix amb el següent redactat: 
“totes les decisions i actuacions s’ajustaran sempre a l’ordenament jurídic en vigor.” 
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Pel que fa l’apartat “dedicació al servei públic i exemplaritat”, cal advertir que la 
materialització d’aquest principi no només s’ha d’esperar de les persones que treballen 
de cara al públic sinó de tots els servidors públics, treballin o no en serveis finalistes. 

Aquest suggeriment també es reflecteix en la redacció del Codi al expressar que: 
“L’actuació de qualsevol servidor públic  ha d’esdevenir un model de referència vers la 
ciutadania (...)”.  

L’OAC suggereix, així mateix, que el principi “confidencialitat” es diferenciï i es tracti 
separadament del principi de transparència, així es clarifica que el deure de 
confidencialitat és un deure estatutari que no té connexió amb les limitacions al dret 
d’accés a la informació pública. 

Així ho fa el text final al tractar individualment el principi de confidencialitat i establir 
que “es garantirà la seguretat i la protecció de les dades a les que es té accés, fins i tot 
desprès de deixar l’organització.” 

A l’epígraf “integritat i honradesa” es suggereix suprimir l’expressió “amb lleialtat a les 
normes” doncs l’OAC considera que es tracta d’una expressió confusa i seria preferible 
la de “subjecció” a les normes.  

S’accepta el suggeriment. 

Davant l’epígraf “credibilitat” l’OAC posa de relleu que no és tant un principi com una 
finalitat a la que s’aspira. En conseqüència, es suggereix la supressió del principi de 
credibilitat i el trasllat del seu contingut actual al principi de responsabilitat.  

També s’accepta el suggeriment tal i així es reflecteix al text final. 

 

4. Principis ètics i de conducta 

Des de l’OAC es fan diversos suggeriments:  

Afegir la necessitat de fer públic el currículum de les persones que s’hi esmenten 
(electes, directiu i personal de confiança). Així es recull al punt 4.1.8 del text final. 

Que es facin públiques també les retribucions dels directiu locals. També s’accepta 
aquesta mesura de publicitat. 

L’apartat 4.1.10 inclou una referència a evitar els conflictes d’interessos però no es 
conté ni una definició del què s’ha d’entendre per conflicte d’interès ni tampoc com 
s’han de gestionar aquest conflictes quan sorgeixin. La redacció, a més, només se centra 
en les persones electes quan, en realitat, hauria de fer-se extensiva a la resta de 
servidors públics. L’OAC esmena aquestes mancances. El text final amplia el seu abast 
als càrrecs electes, directius i de confiança però no incorpora una nova definició del 
conflicte d’interès.  

Que es valori l’oportunitat de preveure que en cap cas podran acceptar-se regals. Cosa 
que queda reflectida en el text del Codi. 

Es suggereix que es garanteixi la transparència de les actuacions i decisions de 
l’Ajuntament afegint que “en cas de dubte ha de prevaldre l’obertura”. Així ho recull el 
text final.  
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L’OAC troba a faltar el tractament de qüestions importants com són les activitats post 
càrrec (revolving doors), l’abús de la posició pública en benefici particular, les segones 
ocupacions i fonts d’ingressos o l’ús dels recursos confiats evitant benefici particular.  

Al respecte l’Ajuntament de Salt recull que: “En cas de segones ocupacions, les 
activitats dels servidors públics de l’Ajuntament hauran de ser totalment alienes a la 
seva activitat a l’Ajuntament de Salt”.  

 

5. Seguiment 

El Codi encomana el seu seguiment i avaluació a un òrgan col�legiat que anomena 
Comitè d’Ètica.  

L’OAC recomana que es prevegi de manera expressa que aquest Comitè tingui també 
inclosa en la funció d’assessorament la de respondre consultes que puguin plantejar els 
subjectes inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Codi.  

Es proposa que la revisió i actualització del codi es faci amb una periodicitat entre 
biennal i triennal. 

L’OAC recomana que el Comitè tingui la funció de vetllar per tal que els manuals 
d’acollida s’actualitzin. 

Tots tres suggeriments són acollits pel nou text. 

 


