Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Suport
a la Coordinació General

DICTAMEN
Antecedents
1. La formulació d’un codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu
professional es deriva de l’obligació legal establerta a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix,
en el capítol I del títol V "Del bon govern", la regulació sobre el codi de conducta dels
alts càrrecs.
També ve determinada per les exigències previstes a l’indicador 25 de l’INDIP (Índex
de transparència de les diputacions), segons el qual cal aprovar i publicar un codi ètic
o de bon govern.
2. Per tal de facilitar l’elaboració del codi de conducta dels alts càrrecs als ens locals
de Catalunya, el Departament de Governació, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les diputacions de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i les entitats municipalistes (Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya) van signar, el 2 de
juny de 2015, el Conveni marc en matèria de transparència, accés a la informació i bon
govern. L’objecte del conveni era crear un marc permanent i estable de coordinació
per facilitar el compliment de la Llei als més de 2.200 ens que componen
l’Administració local de Catalunya i que es va denominar Xarxa de Governs
Transparents de Catalunya (XGTC). En aquest marc de col·laboració la XGTC va
crear un grup de treball, en el qual va participar la Diputació de Barcelona, per a
l’elaboració d’un model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals, que es
va publicar el 3 d’abril del 2017.
3. Paral·lelament a aquesta col·laboració amb la XGTC, i per avançar en el propi
compliment de les exigències normatives, la Diputació de Barcelona va elaborar el seu
Codi de bon govern i qualitat institucional (CBGQI), que va ser aprovat pel Ple de la
corporació en sessió de data 30 de març de 2017.
4. Mitjançant decret de la Presidència de data 18 de gener de 2017 es va crear a la
Diputació la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat
Institucional, en endavant Comissió, com a òrgan responsable de la implantació i
desplegament del Codi de bon govern i qualitat institucional. Del decret se’n desprèn
que l’impuls del desplegament del CBGQI recau en aquesta comissió (atesa la seva
finalitat d’impulsar el bon govern i la qualitat institucional).
El primer desplegament del CBGQI que ha d’impulsar la Comissió és l’elaboració i
aprovació d’un codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Barcelona, per a
concretar comportaments i conductes d’aquest col·lectiu.
5. La Coordinació General amb el model de la XGTC com a referència, i com a
desplegament del CBGQI, ha impulsat una proposta que elabora el Gabinet
d’Innovació Digital: el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu
professional de la Diputació, en endavant Codi. El Codi enumera i descriu els principis
Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 29. Data sessió: 22/03/2018
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): f700947062299852cd32 Adreça de validació:

Secretaria general

Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Suport
a la Coordinació General

ètics i de bon govern que han de regir les actuacions dels càrrecs electes i del
personal directiu professional de la Diputació.
6.En data 19 de juliol es va convocar la Comissió de Bon Govern, Transparència,
Govern Obert i Qualitat Institucional pel dia 18 de setembre de 2017 que, entre altres
temes a tractar, hi havia el codi de conducta d’alts càrrecs de la Diputació de
Barcelona. Posteriorment es va lliurar a la Comissió el model de codi de conducta
d’alts càrrecs per a ens locals en el marc de la Xarxa de Governs Locals i es va
convocar la Comissió per recollir propostes, sense que se’n rebés cap.
7.Finalment, la proposta de codi i el cronograma per a la seva validació i aprovació es
va presentar a la Comissió a la sessió de l’1 de febrer de 2018, i es va obrir un termini
per presentar esmenes i observacions.
Durant aquest període el Gabinet d’Innovació Digital ha recollit algunes observacions i
suggeriments dels grups polítics.
8. Aquest Codi és un marc autoregulador que mitjançant l’adhesió prevista a l’apartat 6
obliga a la seva observança tots els càrrecs representatius i personal directiu de la
Diputació de Barcelona i les entitats del seu sector públic que hi depenen íntegrament.
L’adhesió esmentada comporta el deure i obligació de respectar plenament en l'exercici
dels càrrecs públics representatius i de les funcions executives o directives, així com, si
escau, en aquelles activitats privades que puguin tenir impacte públic, els valors, principis i
normes de conducta i d'actuació recollits en el Codi de bon govern i qualitat institucional i
en aquest Codi; tot això sens perjudici de les prescripcions que en aquesta matèria
estableix la legislació vigent.
Els valors, principis i normes continguts en el present Codi hauran de ser adequats a
l’evolució institucional de la Diputació de Barcelona i a la realitat social en la que s’insereix.
En aquest sentit, el Codi es configura com un instrument viu que, d'acord amb les
propostes que es realitzin, podrà ser modificat periòdicament pels òrgans competents per a
la seva aprovació.
La finalitat principal del Codi és prevenir i impedir l’aparició o reproducció de conductes no
ajustades als valors i principis ètics i a les normes de conducta que estableix, a l'efecte de
millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona i aconseguir així un
reforçament de la confiança ciutadana en aquesta institució i el nivell de govern que
representa.

Fonaments de dret
1. El dret de totes les persones a una bona administració s’incorpora a l’article 41 de
la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea de l’any 2000 i està reconegut
expressament a l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, quan afirma que
«totes les persones tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin, en els
afers que les afecten, d’una manera imparcial i objectiva, i que l’actuació dels poders
públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen».
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2. La Llei catalana19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la qual estableix en el seu article 55.3 que «el Govern,
els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1
han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els
principis d’actuació a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si
escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim
sancionador establert per la llei».
Aquesta norma ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les administracions
públiques de Catalunya i per a la resta de subjectes obligats en el camp de la publicitat
activa, l’obertura de dades i la reutilització de la informació pública, del dret d’accés a
la informació pública, dels grups d’interès, del bon govern i del govern obert.
3. La Guia editada, en data 14 de setembre de 2015, per la Secretaria de Cooperació i
Coordinació de les Administracions Locals, del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, sobre l’aplicació de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern a les entitats locals i, en particular, respecte del codi de conducta previst a l’art.
55.3 abans esmentat, assenyala que “el codi de conducta no té valor normatiu, és a
dir, no és un reglament o una ordenança. Però és recomanable que el codi de
conducta sigui adoptat amb el màxim consens; l’òrgan de govern més adient per
adoptar l’acord és el ple”.
4. Entre els objectius del Pla de mandat 2016-2019 (PAM), aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 17 de desembre de 2015, es
preveu el d’impulsar una estratègia corporativa global de transparència i el de fomentar
el bon govern a la Diputació de Barcelona.
5. En compliment del que disposa l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, la competència per adoptar aquest acord
correspon al Ple de la corporació.
6. En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a
la Presidència que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Aprovar el Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu
professional de la Diputació de Barcelona, que es transcriu a continuació:
“Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional
de la Diputació de Barcelona
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1. Introducció
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts
càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei i en la
Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d’incomplir-los.
Aquest Codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de l’esmentada Llei i
s’emmarca en les previsions de desplegament del Codi de bon govern i qualitat
institucional de la Diputació de Barcelona, aprovat mitjançant Acord del Ple de la
corporació de 30 de març de 2017.
Aquest Codi és un marc autoregulador que mitjançant l’adhesió prevista a l’apartat 6 obliga
a la seva observança tots els càrrecs representatius i personal directiu de la Diputació de
Barcelona i les entitats del seu sector públic que hi depenen íntegrament.
L’adhesió esmentada comporta el deure i obligació de respectar plenament en l'exercici
dels càrrecs públics representatius i de les funcions executives o directives, així com, si
escau, en aquelles activitats privades que puguin tenir impacte públic, els valors, principis i
normes de conducta i d'actuació recollits en el Codi de bon govern i qualitat institucional i
en aquest Codi; tot això sens perjudici de les prescripcions que en aquesta matèria
estableix la legislació vigent.
Els valors, principis i normes continguts en el present Codi hauran de ser adequats a
l’evolució institucional de la Diputació de Barcelona i a la realitat social en la que s’insereix.
En aquest sentit, el Codi es configura com un instrument viu que, d'acord amb les
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propostes que es realitzin, podrà ser modificat periòdicament pels òrgans competents per a
la seva aprovació.
La finalitat principal del Codi és prevenir i impedir l’aparició o reproducció de conductes no
ajustades als valors i principis ètics i a les normes de conducta que estableix, a l'efecte de
millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona i aconseguir així un
reforçament de la confiança ciutadana en aquesta institució i el nivell de govern que
representa.

2. Objecte
Aquest codi té tres objectius fonamentals:
 Determinar i desplegar els principis de bon govern que han de servir per fomentar
una millor actuació de la corporació.
 Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels electes i del personal
directiu professional de la Diputació de Barcelona i les normes de conducta que se’n
deriven, així com els instruments de seguiment i control del seu compliment.
 Consolidar un model corporatiu de govern obert que reforci la confiança de la
ciutadania en la institució en base a una actuació proactiva en matèria de transparència.

3. Àmbit subjectiu i d’aplicació
El present codi és aplicable a:
 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes, amb
independència de la seva integració o no en els òrgans de govern.
 Els titulars o membres dels òrgans de govern dels organismes autònoms, entitats
públiques empresarials i de les societats mercantils de capital íntegrament de la
Diputació de Barcelona
 Els titulars dels llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de
Barcelona i dels seus ens instrumentals, que figurin amb aquest caràcter en la
respectiva relació de llocs de treball.
Aquest Codi és d’aplicació en l’àmbit dels organismes autònoms, de les entitats públiques
empresarials i de les societats mercantils de capital íntegrament de la Diputació de
Barcelona sens perjudici de l’adequació que realitzin de les seves prescripcions al seu
context institucional i de servei públic.

4. Principis ètics i de bon govern
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de
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les seves funcions, d’acord amb els valors i principis de bon govern definits a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
i al Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona.

5. Normes de conducta
Compromisos generals
 Actuar d’acord amb les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 Exercir les seves funcions amb plena alineació amb l’assoliment dels compromisos
corporatius establerts al Codi de bon govern i qualitat institucional, en relació amb:





el bon govern de la corporació
la relació amb els empleats
la prestació de serveis als ens locals i a la ciutadania
les relacions amb tercers

 Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament
davant el Registre d’Interessos i el Registre Especial de Béns Patrimonials de la
Diputació de Barcelona, creats per Acord del Ple de la corporació en data 1 de juliol
de 2010 (AP 161/10), en aplicació de l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. Aquesta declaració es publica al Portal de
transparència i s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les
circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest
compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en
matèria d’incompatibilitats.
 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 confidencialitat o en els que puguin resultar afectats els drets a
l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge reconeguts en l’article 18.1 de la
Constitució espanyola, o els drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la
normativa d’aplicació.
 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del
càrrec, que sols podrà ser utilitzada en el seu exercici, sens perjudici de les obligacions
derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge
propi ni aliè.
 Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats
per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de
l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.
 Informar a la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat
Institucional de qualsevol mesura o resolució judicial que l’afecti relacionada,
directament o indirecta, amb els valors i principis de bon govern establerts a l’apartat 4
d’aquest Codi.
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Compromisos específics en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera
que poden afectar o donar l’aparença que afecten l’actuació independent, objectiva,
imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques.
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi
han de seguir els principis següents:
 Actuar amb independència i sense condicionaments per conflicte d’interessos
públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.
 Abstenir-se de participar, en congruència amb les disposicions dels articles 23 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 76 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en els assumptes que tinguin un interès
personal, directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives
institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de
benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament,
entri en col·lisió amb els interessos públics.
 No acceptar regals, donacions o tractes avantatjosos de cap classe de particulars i
d’entitats públiques o privades, que puguin posar en dubte la seva integritat, honestedat
o objectivitat en la presa de decisions o en la participació en aquestes, fora d’aquells
regals de cortesia que, sense contravenir els usos habituals, socials o protocol·laris, li
siguin lliurats per raó del seu càrrec. En altre cas s'hauran de retornar o lliurar a l'òrgan
competent per a què siguin incorporats a l’inventari del patrimoni de la corporació.
 No acceptar invitacions per a àpats, ni per assistir a esdeveniments que no
estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de
la transparència les assistències a esdeveniments que realitzin en representació de
l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.
 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres
administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o
entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del
càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el
pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni
d’un particular.
 Fer ús de criteris objectius, imparcials i de legalitat en la presa de decisions,
especialment en l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la
contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els processos es
desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat,
imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.
 Ajustar les relacions amb els grups d’interès al compliment de les obligacions
d’inscripció al Registre de grups d’interès de Catalunya, vetllar pel compliment del codi
de conducta que els és aplicable, i incorporar a les seves agendes oficials els contactes
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que s’estableixin amb aquests grups als efectes de fer públiques, 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.

6. Mecanisme d’adhesió
Els electes i el personal directiu professional de la Diputació de Barcelona han de
formalitzar l’adhesió al Codi de conducta en el termini d’un mes a comptar des del seu
nomenament, o en el termini d’un mes a comptar des de la publicació del present codi, en
el cas dels que ja ocupin el càrrec. Els documents d’adhesió s’ajustaran al model de
l’Annex, i seran incorporats als expedients personals corresponents.

7. Mecanisme de control intern
La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional és
l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi de conducta dels electes i del
personal directiu professional.
La Secretaria de la Comissió, amb la col·laboració, si s’escau, dels serveis jurídics i de
recursos humans de la corporació, proporcionarà el suport tècnic que aquesta necessiti en
relació amb el seguiment i l’aplicació del Codi; així com en l’execució de les mesures de
difusió i promoció que s’aprovin realitzar.
Anualment, s’emetrà un informe de l’activitat de la Comissió de Bon Govern,
Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, que es farà públic a través del Portal
de la transparència.

8. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable 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 pública i bon govern.

9. Aprovació, vigència i revisió del codi
Aquest codi es aprovat pel Ple de la corporació i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi
expressament la seva modificació o derogació.
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Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Suport
a la Coordinació General

El/la sotasignat ......................................................, que ocupa el càrrec
de/d’........................................................................... en virtut del nomenament
mitjançant.......................de data .............

Declaro:
Que conec el Codi de conducta dels electes i del personal directiu professional de la
Diputació de Barcelona aprovat pel Ple de la corporació, que m’hi adhereixo en la seva
totalitat i accepto el compromís de facilitar-ne l’aplicació, i que assumeixo els principis
d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi estableixen.

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

Segon. Disposar que el text del Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal
directiu professional de la Diputació de Barcelona es publiqui íntegrament a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona, al Portal de transparència de la Diputació de
Barcelona i, per a donar-li més difusió, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Metadades específiques del document
2018/0003919

Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol
Objecte

DIR. SERVEIS SUPORT COORDINACIÓ GENERAL
Dir. Serveis Suport Coordinació General
A0503 Instruccions i normatives internes
Dictamen aprovació codi conducta Diputació de Barcelona
Aprovar el Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu
professional de la Diputació de Barcelona

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable - Import
Altres serveis
Ref. Interna
Acte de referència VNIS

CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Gabinet d'Innovació Digital
Gfa 33209

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Acte
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Nicolasa Perez Sanchez
Proposa
Promotor
CPISR-1 C Francesc Xavier Forcadell Proposa
Coordinador general
Esteller
CPISR-1 C Maria Mercè Conesa Pagès Proposa
Presidenta
Secretaria Delegada CIS
Secretària General

CPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso Informa
Camps
Dona fe de
CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia
l'aprovació de
l'acord

Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 29. Data sessió: 22/03/2018

Data acte
07/03/2018, 14:19
07/03/2018, 16:16
09/03/2018, 12:39
15/03/2018, 18:53
23/03/2018, 11:24
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