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Comissió informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació  
Planificació i Projectes Estratègics  
pl/Porxada 6, plta.baixa - 08401 Granollers   Tel: 938426858  Fax: 938705245  pla_estrategic@ajuntament.granollers.cat  

Acord de Ple aprovat per majoria absoluta en data 31/07/2018

 
Accés a la informació pública. Transparència
 
Assumpte: Aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Granollers

Número Expedient: 4/2018/TRANSP

Fets:

Es proposa que l ’Ajuntament de Granol lers s’adhereixi  al  codi de conducta 
dels alts càrrecs  dels ens locals aprovat per la Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya el passat mes de març de 2017 (conegut 
popularment com a codi èt ic)

La creació de la Xarxa es va material i tzar en la signatura d’un conveni marc 
de col· laboració en quatre grans àmbits, i  va ser impulsat pels ens següents: 
la General i tat,  mit jançant el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i  Habitatge; l ’Escola d’Administració Públ ica de Catalunya; el 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; les quatre diputacions; 
l ’Associació Catalana de Municipis i  Comarques, i  la Federació de Municipis 
de Catalunya. En data 10 de novembre del 2016, per acord del plenari ,  s’hi  
va adherir l ’Àrea Metropol i tana de Barcelona.

Amb la creació del Departament d’Afers i  Relacions Inst i tucionals, Exteriors i  
Transparència, la Secretaria de Transparència i  Govern Obert assumeix les 
tasques d’ impuls de les polí t iques de transparència i  govern obert de la 
Xarxa.

Tot seguint la guia d’apl icació de la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya, en el cas de creació d’una comissió de seguiment del codi de 
conducta, es recomana que les corporacions creïn aquest òrgan col·legiat,  
format per càrrecs electes, seguint el model d’una comissió informativa. 

Tots els grups polí t ics integrants de la corporació tenen dret a part icipar en 
aquest òrgan, mit jançant la presència dels seus regidors en proporció al 
nombre de regidors que t inguin en el Ple (pàgina 8 del codi)

L’ informe d’avaluació del compliment de les l leis de transparència es 
presentarà de forma semestral a la comissió informativa de l ’Àrea de 
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Projectes Estratègics i  comunicació dels mesos de juny i  desembre i  
s’elevarà al Ple anualment, al  mes de jul iol .  Aquesta Comissió en aquestes 
sessions tractarà un tema separat sota el  t í tol  «seguiment i  avaluació del 
compliment de la normativa de transparència» i  es consti tuirà en l ’òrgan de 
seguiment.

En aquest senti t  seguint l ’apartat 6 del Codi es diu de forma l i teral:  

La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern  que vetl l i  pel 
compliment del codi.

Les funcions  d’aquest mecanisme de control intern són:

• Resoldre dubtes  referents a la interpretació i  apl icació del codi.
• Formular recomanacions  i  propostes de mil lora.
• Rebre queixes  en relació amb la conducta èt ica dels alts càrrecs i  donar-

los el tràmit que correspongui en cas d’ incompliment del codi.
• Vetl lar per l ’actualització  del codi i  efectuar propostes de modif icació del 

seu contingut.
• Promoure la difusió  i  el  coneixement del codi.
• Emetre un informe  anual de l ’act ivi tat referent al mecanisme de control 

intern, que es farà públ ic a través del portal de la transparència.

El funcionament  d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per 
l ’òrgan competent.»

Fonaments de dret :

L’art icle 55.3 de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació públ ica i  bon govern, estableix que «El Govern, els ens 
locals i  els altres organismes i  inst i tucions públ iques inclosos en l ’art icle 3.1 
han d’elaborar un codi de conducta de l lurs alts càrrecs que concret i  i  
desenvolupi els principis d’actuació a què fa referència l ’apartat 1, 
n’estableixi  al tres d’addicionals, si  escau, i  determini les conseqüències 
d’ incomplir- los, sens perjudici  del règim sancionador establert per aquesta 
l lei .»

L’art icle 78.3.  de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació públ ica i  bon govern, estbaleix que són infraccions 
greus en matèria de bon govern:

(. . .)  g) Incomplir  els principis de bona conducta establerts per les l leis i  els 
codis de conducta, sempre que no consti tueixin una infracció molt greu.

L’art icle 60 del Text refós de la Llei municipal i  del règim local de Catalunya 
aprovat pel Decret legislat iu 2/2003, de 28 d’abri l ,  preveu l ’existència de 
comissions d’estudi,  d’ informe o de consulta. Aquestes comissions s’han de 
crear per acord del ple, que també haurà de f ixar el nombre i  els membres 
dels diferents grups polí t ics que formen part de la corporació, en el senti t  
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que també determina l ’art icle 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abri l ,  
reguladora de les bases del règim local.  

Els art icles 123 a 126 i  134 a 138 del Reglament d’organització, 
funcionament i  règim jurídic de les enti tats locals aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, regulen les normes de funcionament de les 
comissions i  la seva forma d’organització amb caràcter general.  

Aquest codi s’apl ica als electes i  els òrgans direct ius. Són titulars dels 
òrgans directius, d’acord amb la disposició addicional quinzena de la Llei 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els t i tulars dels òrgans que 
exerceixen funcions de gestió o d’execució de caràcter superior,ajustant la 
seva actuació a les directr ius marcades per l ’òrgan de govern de la 
corporació. 

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar inicialment el   codi  de conducta  dels alts càrrecs de 
l ’Ajuntament de Granol lers que es transcriu a continuació:

«1. Introducció

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació públ ica i  bon govern estableix que els ens locals 
han d’elaborar un codi de conducta de l lurs alts càrrecs que 
concret i  i  desenvolupi els principis d’actuació establerts en 
aquesta l lei ,  n’estableixi  al tres d’addicionals, si  escau, i  
determini les conseqüències d’ incomplir- los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l ’art icle 55.3 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació públ ica i  bon govern.

2. Objecte

Aquest codi té dos object ius fonamentals:

Establ ir  els principis èt ics que han de guiar l ’actuació dels alts 
càrrecs dels ens locals i  les normes de conducta que se’n 
deriven.

Determinar els principis de bon govern que han de servir per 
fomentar una mil lor actuació dels ens locals.

3. Àmbit subject iu

El present codi és apl icable als alts càrrecs dels ens  locals. Als 
efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:
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Els membres de la corporació, en la seva condició de 
representants electes.

Els t i tulars d’òrgans superiors i  direct ius, segons la definició de 
la normativa en matèria de règim local.

Els t i tulars o membres dels òrgans de govern i  càrrecs direct ius 
dels organismes autònoms, enti tats públ iques empresarials 
locals i  societats mercanti ls locals amb capital social 
íntegrament públ ic.

4. Principis èt ics i  de bon govern

Principis èt ics

Les persones subjectes a l ’àmbit d’apl icació d’aquest codi han 
d’actuar, en l ’exercici  de les seves funcions, d’acord amb els 
principis èt ics següents:

- Respecte als drets fonamentals i  les l l ibertats públ iques.

- Integri tat i  exemplari tat com a cri ter is essencials en l ’exercici  
del seu càrrec i  en benefici  exclusiu dels interessos públ ics.

- Igualtat de tracte de totes les persones i  la no-discriminació 
per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat 
funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social.

-  Imparcial i tat,  independència i  neutral i tat,  garantint les 
condicions necessàries per a una actuació independent i  no 
condicionada per confl icte d’ interessos.

- Responsabil i tat i  professional i tat en les seves actuacions.

Principis de bon govern

- Satisfacció de l ’ interès públ ic general:  actuar amb l ’object iu 
d’aconseguir la sat isfacció dels interessos generals de la 
ciutadania, que es fonamenta en la imparcial i tat i  l ’ interès comú.

- Transparència i  rendició de comptes: trebal lar per garantir  la 
transparència de les actuacions i  decisions dels ens locals i  
retre comptes a la ciutadania de les decisions i  actuacions 
administrat ives que s’adoptin per garantir  el  dret de la 
ciutadania a una informació accessible i  comprensible.
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- Part icipació: faci l i tar mecanismes de part icipació amb tots els 
sectors socials del municipi,  i  tenir en consideració les seves 
aportacions en l ’adopció i  la presa de decisions, així com en la 
introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i  les 
polí t iques públ iques.

- Quali tat:  assegurar la qual i tat dels serveis que són 
competència de l ’ens locals per garantir  el  compliment dels seus 
compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat.

-  Accessibi l i tat i  simpli f icació: impulsar una administració 
accessible i  receptiva a les peticions de les persones, mit jançant 
l ’ús d’un l lenguatge administrat iu clar i  comprensible i  garantir  
l ’equitat en l ’accés als serveis, als recursos i  a la informació 
sobre les matèries o els assumptes que els usuaris t inguin dret a 
conèixer, respectant sempre la protecció de dades i  el  dret a la 
privacitat.

-  Agi l i tat,  ef icàcia i  ef iciència: actuar amb proporcional i tat,  
garantint el  bon ús dels béns públ ics, i  respondre amb agi l i tat 
les necessitats de la ciutadania per mantenir i  enfort ir  la 
confiança dipositada mit jançant el sufragi universal.

-  Col· laboració i  coordinació interadministrat iva: establ ir  
mecanismes de coordinació entre les administracions, i  cercar i  
implantar fórmules d’ integració d’ informació i  serveis.

- Modernització i  mil lora contínua: impulsar la modernització i  la 
mil lora de la gestió contínua de l ’Administració local,  de manera 
que s’orient i  a sat isfer les necessitats de la ciutadania i  
s’ incrementi  la qual i tat dels serveis.

- Desenvolupament d’una cultura èt ica en l ’organització de l ’ens 
local,  que incorpori  el  vessant èt ic en el seu desplegament 
normatiu i  competencial,  així com en la prestació dels serveis.

5. Normes de conducta dels alts càrrecs

Compromisos generals

- Exercir les funcions encomanades amb object ivi tat i  veracitat.  
No difondre falsedats ni ut i l i tzar-ne com a fonament de la pròpia 
actuació.

- Formular, a l ’ inici  del mandat i /o del nomenament, la declaració 
de béns i  drets patr imonials i  de les act ivi tats que es 
desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta 
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declaració s’ha d’actual i tzar en qualsevol moment del mandat 
sempre que vari ïn les circumstàncies o els fets, així com a la 
f inal i tzació o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén 
sens perjudici  del compliment de les obl igacions establertes en 
matèria d’ incompatibi l i tats.

Compromisos en relació amb els confl ictes d’ interessos i  grups 
d’ interès

Existeix confl icte d’ interessos quan concorren interessos públ ics 
i  pr ivats de tal manera que poden afectar l ’actuació independent, 
object iva, imparcial i  honesta en l ’exercici  de les funcions i  en la 
presa de decisions públ iques.

Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l ’àmbit 
d’apl icació d’aquest codi han de seguir els principis següents:

- Actuar amb independència i  sense condicions per confl icte 
d’ interessos públ ics i /o privats, amb object ivi tat i  imparcial i tat,  
sense prejudicis ni favori t ismes.

- Abstenir-se de part icipar en els assumptes que t inguin un 
interès personal,  directe o indirecte, i  també d’ut i l i tzar el seu 
càrrec i /o les prerrogatives inst i tucionals per atorgar-se, a si  
mateixes i /o a terceres persones, qualsevol t ipus de benefici ,  ni  
dur a terme cap t ipus d’act ivi tat pr ivada que, directament o 
indirectament, entr i  en col· l is ió amb els interessos públ ics.

- No acceptar regals, donacions de part iculars i  d’ent i tats 
públ iques o privades, fora d’aquel ls regals de cortesia que l i  
siguin l l iurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es 
faran públ ics, a través del portal de la transparència, els béns 
acceptats com a regals, i  caldrà especif icar el bé o regal 
acceptat,  l ’ent i tat o part icular que l ’ha l l iurat i  la seva destinació 
f inal.  En cap cas podrà ser per a ús personal de l ’al t  càrrec.

- No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que 
no est iguin relacionats amb el seu paper inst i tucional.  En tot 
cas, es publ icaran al portal de la transparència les assistències 
que real i tzin en representació de l ’ent i tat,  amb especif icació del 
dia i  l ’objecte de l ’acte i  l ’ent i tat que l l iura la invitació.

- Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i  
al lot jaments per part d’altres administracions públ iques o 
d’enti tats públ iques dependents d’aquestes, universitats o 
enti tats sense ànim de lucre, quan hagin d’assist ir  convidades 
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oficialment per raó del càrrec a una act ivi tat relacionada amb les 
seves responsabi l i tats. No han d’acceptar el pagament de 
viatges, desplaçaments ni al lot jaments per part d’una empresa 
privada ni d’un part icular. Excepcionalment, per acord del ple o 
de l ’òrgan competent, es podrà autori tzar l ’acceptació del 
pagament de viatges, desplaçaments o al lot jaments per part 
d’una empresa, ent i tat pr ivada o un part icular, en supòsits 
d’ interès públ ic degudament just i f icats. Qualsevol invitació s’ha 
de fer públ ica, amb esment de l ’ent i tat,  persona física o jurídica, 
el l loc i  el  motiu de la invitació.

- Fer ús de cri ter is object ius en la presa de decisions, 
especialment en l ’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i  
subvencions, la contractació públ ica i  la selecció de personal,  i  
garantir  que els processos es desenvolupen d’acord amb els 
principis de transparència, legal i tat,  publ ici tat,  imparcial i tat i  
object ivi tat,  incorporant-hi cr i ter is de sostenibi l i tat i  igualtat de 
gènere.

- Publ icar, en el portal de la transparència, les entrevistes, 
reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o 
jurídiques que siguin considerades grups d’ interès, d’acord amb 
el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació i  bon govern i  la normativa de desplegament.

Compromisos en relació amb la ciutadania

- Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en 
l ’exercici  de les seves funcions i  competències, mantenint 
únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei 
exigeixi  la confidencial i tat o en els que puguin resultar afectats 
drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la 
normativa d’apl icació.

- Mantenir la confidencial i tat i  reserva respecte de la informació 
obtinguda per raó del càrrec, sens perjudici  de les obl igacions 
derivades de la normativa de transparència, i ,  en tot cas, sense 
obtenir cap avantatge propi ni al iè.

- Gestionar els recursos públ ics d’acord amb la legal i tat 
pressupostària i  les f inal i tats per a les quals s’han concebut, 
faci l i tant la rendició de comptes, i  en compliment de l ’obl igació 
de respondre de les actuacions pròpies i  de les dels òrgans que 
dir igeixen.
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- Dissenyar estratègies i  iniciat ives que promoguin el diàleg i  la 
convivència entre la ciutadania i  faci l i tar la seva part icipació en 
la presa de decisions a través d’ instruments de part icipació i  
col· laboració ciutadana en els assumptes públ ics.

6. Mecanisme de control intern

La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que 
vetl l i  pel compliment del codi.

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:

- Resoldre dubtes referents a la interpretació i  apl icació del codi.

-  Formular recomanacions i  propostes de mil lora.

- Rebre queixes en relació amb la conducta èt ica dels alts 
càrrecs i  donar-los el tràmit que correspongui en cas 
d’ incompliment del codi.

-  Vetl lar per l ’actual i tzació del codi i  efectuar propostes de 
modif icació del seu contingut.

1. En cas que s’acordi crear-ne.

- Promoure la difusió i  el  coneixement del codi.

-  Emetre un informe anual de l ’act ivi tat referent al mecanisme de 
control intern, que es farà públ ic a través del portal de la 
transparència.

El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha 
d’aprovar per l ’òrgan competent.

7. Règim sancionador

El règim sancionador apl icable als alts càrrecs, en cas 
d’ incompliment de les normes d’aquest codi,  és el que 
s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació públ ica i  bon govern.

8. Aprovació, vigència i  revisió del codi

Aquest codi s’ha aprovat per l ’òrgan competent i  es mantindrà 
vigent mentre no se n’aprovi expressament la seva modif icació o 
derogació.

Segon.- Aprovar inicialment la Guia per a l ’apl icació  del model de codi  de 
conducta dels alts càrrecs dels ens que es transcriu a continuació:
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.  Introducció 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació públ ica i  bon govern (d’ara endavant la LTC), té 
per f inal i tat establ ir  un sistema de relació entre les persones i 
l ’Administració pública i  els altres subjectes obligats, 
fonamentat en el coneixement de l ’act ivi tat públ ica, la 
incentivació de la part icipació ciutadana, la mil lora de la qual i tat 
de la informació públ ica i  de la gestió administrat iva i  la garantia 
de la rendició de comptes i  de la responsabi l i tat en la gestió 
públ ica (art.  1.2). 

Segons el preàmbul de la Llei,  una societat democràtica i  la 
necessitat que els interessos públ ics siguin servits amb 
objectivitat, neutralitat i  imparcialitat obliga que l ’actuació 
dels servidors públ ics s’ajust i  a uns paràmetres que garanteixin 
el compliment d’aquests principis, a través de codis de 
conducta i  bones pràctiques que tenen com a destinataris els 
servidors públ ics. 

Dins dels object ius de la LTC, l ’art icle 1 assenyala, entre 
d’altres: regular i  garantir  la transparència de l ’act ivi tat públ ica i ,  
alhora, establ ir  els principis i  les obligacions de bon govern, 
d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal 
al servei de l ’Administració i  la resta de persones a qui és 
apl icable aquesta Llei.  

En aquest senti t ,  la Llei estableix el concepte de bon govern 
(art.  2.d), sota el qual s’engloben tots aquel ls principis, 
obl igacions i  bones pràct iques que han de seguir els alts càrrecs 
de l ’Administració, els càrrecs direct ius i  la resta de personal al 
servei de les administracions, per tal  d’aconseguir que els 
interessos públics i  generals es real i tzin amb la màxima 
objectivitat i  transparència. 

Pel que fa al bon govern, l ’apartat 1r de l ’art icle 55 de la LTC 
enumera tot un seguit  de principis d’actuació i ,  alhora, 
estableix, que el Govern, els ens locals i  els altres organismes i  
inst i tucions públ iques, inclosos en l ’art icle 3.1, han d’elaborar 
un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concret i  i  
desenvolupi els principis d’actuació esmentats (art .  55.3 LTC). 

El Parlament de Catalunya va aprovar, en data 5 de febrer de 
2015, la Moció 179/X sobre les accions per desplegar la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació públ ica i  bon govern, en virtut de la qual va instar el 
Govern de la General i tat a crear un marc estable de 
coordinació amb el món local, per desplegar i  apl icar la l lei  en 
el seu àmbit competencial,  i  faci l i tar les formes de cooperació 
necessàries. 
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Arran d’aquest mandat parlamentari ,  la General i tat,  mit jançant el 
Departament de Governació, Administracions Públiques i  
Habitatge; l ’Escola d’Administració Públ ica de Catalunya; el 
Consorci AOC; les quatre diputacions; l ’Associació Catalana de 
Municipis i  Comarques, i  la Federació de Municipis de Catalunya 
van impulsar un projecte comú, a través de la signatura d’un 
conveni marc, per faci l i tar el compliment de la Llei als més de 
2.200 ens que componen l ’Administració local de Catalunya, 
4/21 

El conveni,  subscri t  en data 2 de juny de 2015, té per objecte 
l ’establ iment d’un marc de col·laboració estable a través de la 
denominada Xarxa de Governs Transparents de Catalunya ,  el  
qual s’ha concretat en  un conjunt de recursos jurídics, 
tecnològics i  de formació pels ens locals de Catalunya. 

Aquesta guia és un complement del model de codi de 
conducta .  No té valor normatiu. Té com object iu orientar els 
ens locals en l ’apl icació del codi de conducta i  ser un instrument 
que faci l i t i  als ens locals i  als alts càrrecs el seu compliment. 
S’actual i tzarà a mesura que es produeixin canvis en el model de 
codi de conducta al qual complementa. 

2. Què trobareu en aquesta guia per a l ’aplicació del model 
de codi de conducta? 

En aquesta guia d’apl icació del model de codi de conducta dels 
alts càrrecs dels ens locals (d’ara en endavant, el  model de 
codi) trobem, en primer l loc, l ’expl icació de què és un codi de 
conducta i  per quins motius se n’ha d’adoptar un. Això ens 
permet saber en quin context se situa aquesta actuació, així com 
adonar-nos de la importància que té la seva adopció per a la 
mil lora de la relació entre l ’Administració públ ica local i  la 
ciutadania. 

En segon l loc, aquesta guia conté un punt referent a l ’expl icació 
de l ’estructura del model de codi,  és a dir,  quins continguts hi 
trobem i en què consisteixen. 

Un cop defini ts els punts anteriors, es fa la delimitació de 
l’àmbit subjectiu d’apl icació del model de codi,  això és, què 
hem d’entendre per alts càrrecs dels ens locals. Aquest apartat 
és molt rel levant, ja que estableix quines són les persones que 
estan sotmeses al codi de conducta. 

En el següent punt, la guia conté diferents opcions per art icular 
el mecanisme de control intern del codi.  S’ha considerat que 
cada ens local ha de disposar de la l l ibertat de configurar aquest 
instrument d’avaluació i  seguiment del codi de conducta per tal  
que pugui adaptar- lo a la seva naturalesa i  característ iques. 

Tot seguit ,  la guia tracta el tema de l ’aprovació del codi, que 

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


11 / 17

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
11777131215046113646 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

s’ha de fer per acord del ple o de l ’òrgan competent, i  de les 
conseqüències que té aquesta aprovació a l ’efecte de l ’apl icació 
del codi.  

Després trobem un apartat referent a altres compromisos 
ètics ,  que té per f inal i tat dotar de coherència i  plena efect ivi tat 
el  codi de conducta, amb la previsió d’accions de sensibi l i tzació 
i  formació. 

Del codi de conducta sorgeixen alguns obl igacions, com per 
exemple les de publicació de determinades informacions als 
portals de transparència. És per això que aquesta guia inclou 
un punt referent als í tems que cal publ icar i  s’hi  adjunten uns 
models en format Excel per tal  de faci l i tar aquesta tasca als ens 
locals. 

Aquesta guia també incorpora un apartat amb exemples 
d’aplicació del codi,  és a dir,  concreta una sèrie d’actuacions 
que serveixen de model sobre com hauria de ser la conducta 
dels alts càrrecs davant de determinades situacions en què se’ ls 
poden plantejar dubtes, com pot passar en el cas de rebre 
obsequis o ser convidat a determinats esdeveniments o viatges. 

Finalment, la guia conté set annexos. En primer l loc, trobem un 
conjunt de definicions dels conceptes clau que apareixen tant al 
model de codi com a la guia, que ens permeten tenir una visió 
més acurada i  integral de quins són els principis èt ics i  de bon 
govern i  les normes de conducta. Després, trobem una proposta 
d’acord d’aprovació del codi de conducta, així com de proposta 
de consti tució de la comissió de seguiment del codi.  La resta 
d’annexos són models per publ icar la informació als portals de 
transparència. Concretament, s’ incorporen models per publ icar 
la informació relat iva als regals de cortesia, invitacions a àpats i  
esdeveniments, viatges, entrevistes i  reunions. 

3. Què és un codi de conducta? Per què cal aprovar-lo? 

Un codi de conducta és un instrument que recul l  tot un seguit  de 
valors i  principis ètics ,  així com unes normes de conducta, 
que han de regir les actuacions de les persones al qual va 
destinat,  amb la f inal i tat de reforçar la confiança dels ciutadans 
en la gestió públ ica, prevenir determinades pràct iques, garantir  
que les persones destinatàries adoptin un comportament 
correcte, professional,  ef icaç i  transparent, i  establ ir  les 
responsabi l i tats que se’n puguin derivar del seu incompliment. 

Per tal  de contr ibuir a consol idar una ètica pública, el model de 
codi de conducta proposa un seguit  de valors i  normes de 
conducta als alts càrrecs, que es consideren estàndards; 
tanmateix, poden ser ampliats, modif icats i  adaptats a les 
circumstàncies concretes de cada inst i tució, sens perjudici  de 
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l ’apl icabi l i tat directa dels principis d’actuació recol l i ts en l ’art icle 
55 de la LTC. 

Cal indicar que aquest model de codi de conducta es presenta 
com una eina dinàmica, oberta a les novetats normatives i  a les 
possibles interpretacions doctr inals, així com als nous 
requeriments socials que puguin produir-se, però en cap cas té 
valor normatiu. 

4. Quins apartats té el model de codi de conducta? 

El model de codi conté, en primer l loc, una delimitació del seu 
objecte i  del seu àmbit subjectiu .  És a dir,  quin és el seu 
contingut i  a quines persones s’ha d’apl icar, punt que es 
desenvolupa més extensament en aquesta guia. 

Després trobem una enumeració dels principis ètics i  de bon 
govern que han de regir les actuacions dels alts càrrecs dels 
ens locals, seguits d’una descripció. Es dist ingeix entre principis 
èt ics i  pr incipis de bon govern. 

A continuació s’estableixen quines són les normes de conducta, 
que es classif iquen en compromisos generals, compromisos en 
relació amb els conflictes d’interessos i  grups d’interès, i  els 
compromisos en relació amb la ciutadania. S’ha fet aquesta 
dist inció perquè és important fer èmfasi en el fet que la conducta 
dels alts càrrecs ha de ser exemplar, no només en el si  de 
l ’Administració estr ictament, sinó també en relació amb els 
ciutadans i  els agents que poden tenir una inf luència especial en 
la seva actuació. 

També s’ inclou, per a aquel ls ens locals que, seguint la 
recomanació de la guia, adoptin un mecanisme de control 
intern ,  un apartat que defineix quines són les seves funcions i  
com s’haurà d’establ ir  el  seu funcionament. 

Finalment, el  model de codi conté dos punts que sí que són 
obl igatoris per a tots els ens: la regulació del règim 
sancionador i  l ’aprovació, vigència i  revisió del codi.

5. A qui s’aplica el codi de conducta? 

El codi és apl icable als alts càrrecs al servei de l ’Administració 
local.  

En els ens locals, es consideren alts càrrecs: 

- Representants locals: l ’alcalde, els regidors, el president, els 
consel lers comarcals i  els diputats provincials. 

-  Titulars dels òrgans superiors i  directius, d’acord amb la 
legislació de règim local:  
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Són titulars dels òrgans superiors, en l ’àmbit municipal,  
l ’alcalde i  els regidors t i tulars de competències delegades. Per 
tant,  coincideixen en el nivel l  de representants locals. De forma 
anàloga es port referir  a presidents, consel lers i  diputats, pel fa 
a la comarca i  a la província. 

Són titulars dels òrgans directius, d’acord amb la disposició 
addicional quinzena de la Llei reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL), els t i tulars dels òrgans que exerceixen funcions 
de gestió o d’execució de caràcter superior,  ajustant la seva 
actuació a les directr ius marcades per l ’òrgan de govern de la 
corporació. 

Per tant,  i  atenent al que determina l ’art icle 16 del Decret l lei  
4/2003, de 4 de novembre, d’aprovació del Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, es consideren alts càrrec 
els gerents dels consells comarcals .  

-  Quant als municipis de gran població, atenent al que disposa 
l ’art icle 130 de la LRBRL, són t i tulars d’òrgans superiors i  
direct ius: el secretari  de la corporació, l ’ interventor general 
municipal,  el  t i tular de l ’assessoria jurídica, el t i tular de l ’òrgan 
de gestió tr ibutària, el  t i tular de l ’òrgan de suport a la Junta de 
Govern Local,  així com els coordinadors generals, els directors 
generals i  assimilats. 

 Pel que fa a la resta de municipis, cada ajuntament ha de 
determinar, d’acord amb el seu reglament d’organització, el 
personal direct iu propi,  si  en té (art .  306 del TRLMRLC). Els 
funcionaris d’Administració local amb habi l i tació de caràcter 
nacional seran t i tulars d’òrgans direct ius (per tant,  al t  càrrec), si  
expressament així ho reconeix l ’ens local.  No obstant això, cal 
tenir present que són funcionaris que es regeixen per un sistema 
de funció públ ica amb moltes especial i tats i  amb normativa 
específ ica (per exemple, el nomenament, el  règim discipl inari ,  
etc.).  

-  Titulars o membres dels òrgans de govern i  càrrecs direct ius al 
servei dels altres organismes públics ,  als quals fa referència 
l ’art icle 3 de la LCT. Cal tenir en compte el personal direct iu 
professional def ini t  en l ’art icle 13 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abri l ,  de l ’Estatut bàsic de l ’empleat públ ic (EBEP), que 
exerceix funcions direct ives professionals a les administracions 
públ iques, def inides com a tals en les normes específ iques de 
cada Administració. 

6. Quins mecanismes de control intern pot tenir un codi de 
conducta? 
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Es recomana als ens locals l ’establ iment d’algun mecanisme de 
control intern que exerceixi  les funcions assignades pel codi i ,  
pr incipalment, funcioni com a òrgan interpretat iu i  de resolució 
dels confl ictes que es puguin plantejar en la seva apl icació. Es 
proposen dues opcions de configuració d’aquest mecanisme, que 
es desenvolupen a continuació: 

-  Crear una comissió de seguiment que prengui el model d’una 
comissió informativa. 

- Adjudicar les funcions d’aquest mecanisme al síndic o a la 
síndica municipal de greuges, o a la inst i tució equivalent,  en cas 
que n’hi hagi.  

6.1 Comissió de seguiment del codi de conducta 

En el cas de creació d’una comissió de seguiment del codi de 
conducta, es recomana que les corporacions creïn aquest òrgan 
col·legiat, format per càrrecs electes, seguint el model d’una 
comissió informativa. 

Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a 
part icipar en aquest òrgan, mit jançant la presència dels seus 
regidors en proporció al nombre de regidors que t inguin en el 
Ple. 

En l ’annex 3 trobareu un model de proposta l ’acord de 
consti tució de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta. 

6.2 Síndic o síndica municipal de greuges 

La f igura del síndic o la síndica municipal de greuges està 
prevista als art icles 48 i  59 del Text refós de la Llei municipal i  
del règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislat iu 
2/2003, de 28 d’abri l .  

La seva funció és defensar els drets fonamentals i  les 
l l ibertats públiques dels veïns del municipi,  per la qual cosa 
pot supervisar les act ivi tats de l ’Administració municipal,  actuant 
amb independència i  object ivi tat.  

Així doncs, atén i  investiga les queixes dels ciutadans contra 
abusos o pràct iques deficients de les autori tats per aconseguir 
un bon govern de l ’Administració local i  dels ens que en 
depenen. 

Les competències i  funcions de la sindicatura en matèria de 
seguiment, control i  avaluació del codi de conducta han de ser 
assignades formalment en el reglament de creació, o bé 
modif icar el reglament preexistent.  9/21 
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7. Com s’ha d’aprovar el codi de conducta? 

El codi de conducta s’ha d’aprovar per acord del ple, en el cas 
dels ens locals o per l ’òrgan competent per a la resta d’ens. 

En cas que es creï el mecanisme de control intern, es recomana 
que es faci en el mateix acord que aprova el codi de conducta i  
se n’estableixi  la composició i  funcionament. 

L’acord del ple o de l ’òrgan competent implica que el codi de 
conducta és apl icable als alts càrrecs de l ’ens local,  actuals i  
futurs, mentre el codi de conducta sigui vigent. 

Per això, es recomana que quan un nou alt  càrrec prengui 
possessió, se l i  l l iur i  un exemplar del codi de conducta i  se l i  
informi que l i  és apl icable per la secretaria de l ’ens local des 
d’aquel l  mateix moment. 

8. Altres compromisos ètics 

L’aprovació d’un codi de conducta i  la creació d’un mecanisme 
de control intern configuren un marc èt ic que requereix ser 
completat amb d’altres accions i  instruments necessaris per a 
social i tzar- lo, com són totes aquel les accions de difusió i  de 
formació. 

Per això es recomana que en l ’acord del ple que aprovi el  codi 
de conducta, s’expl ici t i  el  compromís de dur a terme accions de 
sensibi l i tzació a la ciutadania i  accions formatives adreçades als 
alts càrrecs i  al  personal dels ens locals. 

9. Què s’ha de fer públic en el portal de la transparència i  
com? 

Què s’ha de fer públic? 

- Els regals de cortesia que s’hagin acceptat.  Caldrà publ icar el 
bé o regal acceptat,  l ’ent i tat o part icular que l ’ha l l iurat i  la seva 
destinació f inal (model Excel annex 2). 

-  Les invitacions a àpats i  esdeveniments que s’hagin 
acceptat.  Caldrà publ icar les assistències que real i tzin en 
representació de l ’ent i tat,  especif icant el dia i  l ’objecte de l ’acte 
i  l ’ent i tat que l l iura la invitació (model Excel annex 3). 

-  Els viatges, els desplaçaments i  les despeses d’allotjament 
que siguin pagats per altres administracions públ iques o enti tats 
públ iques que en depenen, universitats o enti tats sense ànim de 
lucre, o excepcionalment per empreses privades o un part icular, 
quan hagin d’assist ir  convidats of icialment per raó del càrrec a 
una act ivi tat relacionada amb les seves responsabi l i tats o per 
interès públ ic. Caldrà publ icar l ’ent i tat,  el  l loc i  el  motiu de la 
invitació (model Excel annex 4). Cal tenir en compte que 
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l ’acceptació de pagaments de viatges, desplaçaments i  despeses 
d’al lot jament per part d’empreses, ent i tats privades o part iculars 
té caràcter excepcional,  han d’estar just i f icats per raons 
d’ interès públ ic i  l ’acceptació ha de ser autori tzada per acord del 
ple, en el cas d’ens locals o per acord de l ’òrgan competent per 
a la resta d’ens. 

- Les entrevistes, reunions o similars que es mantinguin amb 
persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups 
d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de 
transparència, accés a la informació públ ica i  bon govern i  la 
normativa de desplegament.1 

Com s’ha de fer públic? 

- Els ens locals que siguin usuaris del servei de transparència 
del Consorci AOC hi poden publ icar la relació de regals, 
invitacions i viatges a l ’ í tem Relació de regals, invitacions i  
viatges. En el cas de les entrevistes i reunions ,  correspon a 
l ’ í tem Agenda inst i tucional dels alts càrrecs. 

10. Alguns exemples d’aplicació i  recomanacions 

El codi de conducta preveu que no es poden acceptar regals, 
tret dels regals de cortesia, i  que, quan s’acceptin, en cap cas 
se’n podrà fer un ús personal.  En el cas de regals de cortesia 
que siguin consumibles (menjar) es recomana destinar- los a 
enti tats benèfiques. En el cas que siguin peribles (plantes, f lors, 
etc.) es recomana destinar- los a enti tats socials o culturals. 

En el cas d’invitacions a àpats o esdeveniments l ’al t  càrrec només les pot 
acceptar –l levat de les de caràcter privat– si  tenen una relació directa amb el 
seu paper inst i tucional.  Les invitacions que es rebin i  que no correspongui 
acceptar- les s’han de retornar exposant els motius del retorn i ,  si  això no és 
possible, s’han de l l iurar a l ’al t  càrrec a qui els correspongui per motiu de la 
matèria. 

TERCER.- Exposar al públ ic pel termini d’un mes el referi t  acord en el 
Butl letí  Oficial  de la província i  la seu electrònica, a f i  i  efecte que la 
ciutadania pugui presentar suggeriments i /o al- legacions. En cas que no es 
presentin al- legacions i /o suggeriments s’entendrà aprovat def ini t ivament.

QUART.-  Atribuir les competències de comissió de seguiment del codi de 
conducta, a la Comissió informativa de l ’Àrea de Projectes Estratègics i  
comunicació. Les seves normes de funcionament seran les de la comissió 
informativa (menció expressa que sempre estarà formada per càrrecs 
electes), i  s’estableix que l ’ informe d’avaluació del compliment de les l leis de 
transparència es presentarà de forma semestral a la comissió referida dels 
mesos de juny i  desembre, en un apartat separat sota el t í tol  «comissió de 

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


17 / 17

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
11777131215046113646 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

seguiment del codi de conducta» i  s’elevarà al Ple anualment, al  mes de 
jul iol .

CINQUÈ.-  Fer públ ic aquest Acord, el Codi de conducta i  documents annexos 
en el Portal de la transparència de l ’Ajuntament i  comunicar-ne l ’aprovació a 
la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. 
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Granollers, 02/08/2018

La Secretària General
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