
 

Pàgina 1 de 9 
 

AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL CODI D’ÈTICA I BON GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 
DE SALT 
 
 

Consideració preliminar   
 
Des de la Oficina Antifrau de Catalunya es vol significar a l’inici d’aquestes al�legacions, 
i com a qüestió prèvia, la valoració positiva que mereix la present iniciativa de 
l’Ajuntament de Salt. 
 
En efecte, del Preàmbul que encapçala el text del Codi d’ètica i bon govern local es 
desprèn que en la concepció i disseny d’aquest instrument, el Consistori ha tingut 
presents els principals paràmetres que han de configurar un Codi ètic: compromís 
polític, lideratge, cultura ètica, consens, avaluació, formació, sensibilització...  
 
Convé, però, també amb caràcter previ, aturar-nos un moment i fer una aproximació 
general al paper dels codis ètics o de conducta en el 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 
aquest 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 dels 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. 
 
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 
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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 abans ens hem referit. 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. 
 
Partint del més absolut respecte a la iniciativa municipal que ha conduit a l’aprovació 
del present Codi així com a la sistemàtica per aquest adoptada,  les recomanacions o 
suggeriments que l’Oficina adreça a l’Ajuntament en els apartats següents del present 
informe s’encaminen a detectar i posar de manifest aquells aspectes en què, segons el 
parer de l’Oficina Antifrau, el text proposat és susceptible d’enriquiment o millora. 
 
Des de l’Oficina, volem encoratjar l’Ajuntament 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 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. 
 
Naturalesa jurídica del Codi. En el paràgraf cinquè del Preàmbul es proclama la vocació 
normativa (autoreguladora) del Codi. 
 
El caràcter normatiu, en el present cas, més enllà del procediment seguit per a la seva 
aprovació, no pot derivar del fet de què el codi generi ex novo mandats o prohibicions, 
doncs no ho fa. Es limita a recollir i sistematitzar principis i regles ja existents en el 
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conjunt de l’ordenament jurídic. En aquest sentit, no estaríem davant una norma 
jurídica primària.  
 
Tampoc som davant d’una norma secundària, doncs l’incompliment o transgressió dels 
principis no comporta una conseqüència jurídica que pugui imposar-se coactivament. 
 
El que resta fora de tot dubte raonable és que si un Codi està desproveït de tot valor 
jurídic difícilment podrà jugar un paper rellevant en el sistema d’integritat. 
 
A títol il�lustratiu, en el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 275/10, de 29 de 
juliol, emès amb ocasió del Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’Ètica de la 
Policia de Catalunya, es reconeixia que la virtualitat jurídica (no normativa) d’un codi 
ètic, entès com a compilació de principis, valors i pràctiques, era servir com a element 
de control de la discrecionalitat inherent a tota actuació policial i, en conseqüència, 
com a indicador de bona o mala praxis. 
 
Mutatis mutandi, aquest valor jurídic interpretatiu de les normes estatutàries, 
disciplinàries i de bon govern que el Codi pressuposa, de tal manera que permeti la 
identificació d’aquelles situacions en les que manca la integritat, pot ser considerada 
com el principal actiu de Codi ara examinat. 
 
Per altra banda, amb vocació merament 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 a un llistat genèric de normes, sinó d’aquells 
preceptes o continguts específics de les normes que justifiquen, en concret, la present 
iniciativa. 
 
En efecte, el Preàmbul fa una simple 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 —per exemple, es cita la Llei 30/1992, però no la Llei 26/2010—. 
 
De fet, el marc normatiu regulador de l’actuació administrativa guardaria més estreta 
relació amb un dels objectes del Codi: el bon govern; mentre que l’altre, els principis 
ètics, es troba més estretament vinculat amb la normativa de funció pública o de 
conflicte d’interessos que apareix molt tangencialment en la relació mitjançant una 
referència a l’EBEP. 
 
En comptes d’això, creiem 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 —ja esmentada en el Preàmbul—; 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. 
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En un altre ordre de consideracions, recomanem, per raons de claredat, no fer ús de les 
sigles “CEBGL” i sí, en canvi de la referència a “Codi”. 
 
Recomanem 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”. 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, suggerim 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”. 
 
 
 
1. Objecte 
 
En aquest apartat, el text proposat s’expressa en els termes següents: 

 

«Aquest document recull els principis, les regles i els models de conducta 
desitjables per part dels membres del consistori, els treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament de Salt i les empreses municipals. 
 
L’objectiu final és garantir els nivells de transparència en la gestió pública i la 
millora de les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament de Salt» 

 
Pel que fa l’apartat primer, es troba a faltar una referència als límits o prohibicions. En 
efecte, en el cos del Codi, particularment en el seu apartat 4.1 —titulat “[e]n relació al 
bon govern de la vila”— es constata que, a més de principis, regles i models de 
conducta, s’hi recullen límits a la conducta, de manera que les conductes no tolerades 
poden ser identificades de manera més clara. 
 
Amb relació al segon apartat, convé advertir que 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. 
Certament, alguns dels mandats continguts en el Codi s’orienten de forma clara a 
enfortir la transparència (per exemple: 4.1.7; 4.1.8; 4.1.9; 4.1.14; 4.1.16; 4.1.21; 4.2.11; 
4.2.12; 4.2.14...) però això no és predicable de tot el Codi.  
 
Tampoc no es concreta a quin grau de transparència és al que s’aspira tot i que la 
redacció parla de “garantir els nivells de transparència”. 
 
L’objectiu final del Codi ha de ser la integritat.  
 
Suggerim que sigui valorada l’oportunitat de modificar el propi títol de l’apartat 1, 
passant a emprar la fórmula següent: “Objecte i finalitat”. D’aquesta manera, el segon 
apartat podria rebre una nova redacció com la que tot seguit suggerim: “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”. 
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Pel que fa la confiança ciutadana, compartim l’aspiració de l’Ajuntament de què el Codi 
d’Ètica sigui un element més, entre d’altres, apte per a contribuir a enfortir dita 
confiança, especialment necessària en moments com els actuals en què els poders 
públics han d’adoptar decisions compromeses que han de comptar amb la complicitat i 
comprensió de les persones a les que serveixen. 
 
 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
El primer paràgraf d’aquest apartat estableix, literalment: 
 

«El Codi d’Ètica i Bon Govern Local (CEBGL) de l’Ajuntament de Salt és 
d’aplicació a totes les persones electes de la corporació municipal, a tots els 
treballadors i treballadores de l’ajuntament, així com a tots els ens, entitats, 
organismes i empreses dependents (en endavant, definit genèricament com a 
l’Ajuntament» 

 
L’opció seguida per l’Ajuntament de Salt és la d’un Codi adreçat a la totalitat de 
servidors públics, tant si són empleats com si són electes. Per tant, l’entorn 
institucional on totes les persones que resten subjectes al Codi desenvolupen les seves 
funcions és compartit: l’Ajuntament, entès en sentit ampli.  
 
És raonable que el Codi provi de destil�lar uns principis i valors que puguin ser 
compartits per tota la Institució i romandre en el temps amb certa vocació d’estabilitat. 
 
El tipus de funcions i graus de responsabilitats d’uns i altres destinataris del Codi és 
molt diferent i, en conseqüència, les respectives activitats poden tenir projecció en 
diversos sectors de la realitat: ciutadania; Govern i Administració local; altres 
administracions; sector privat; forces polítiques; mitjans de comunicació...  
 
Tanmateix, la uniformitat de l’àmbit subjectiu és més aparent que real doncs, si es mira 
bé, es pot comprovar com hi ha principis que només s’apliquen a les persones electes 
(apartat 4.1 relatiu al bon govern), d’altres que preferentment són d’aplicació als 
empleats públics (apartat 4.2 sobre la bona administració de l’Ajuntament; i d’altres 
(apartat 3 dedicat als principis generals) tenen vocació d’aplicació a la totalitat de 
l’àmbit subjectiu. 
 
Segons el paràgraf tercer: 
 

«Tanmateix, sense perjudici del que disposi la normativa general, l’Ajuntament 
de Salt adoptarà les mesures oportunes per tal que 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 en aquest CEBGL» 

 
Al respecte, suggerim 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. 
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3. Principis generals 
 
El catàleg d’aquest apartat incorpora un conjunt de principis que, majoritàriament, ja 
es troben recollits  a l’ordenament jurídic.  La seva virtualitat pot consistir en facilitar-
ne l’accessibilitat i visibilitat a qualsevol persona que s’incorpori a la institució, sense 
distinció de si es tracta d’electes o empleats públics. 
 
Més concretament, suggerim que sigui valorada la possibilitat d’incloure de manera 
més explícita el principi de legalitat. Si bé podria entendre’s que aquest principi que 
vincula a tots els poders públics es troba implícit en el paràgraf introductori de l’apartat 
3, entenem que seria més coherent amb la tècnica seguida, incloure’l específicament en 
un apartat propi. 
 
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 —com afirma la redacció— sinó de tots els servidors públic, treballin o 
no en serveis finalistes. 
 
L’epígraf “obertura, transparència i confidencialitat” està formulat de la manera 
següent:  

 «Es facilitarà la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació de 
l’Ajuntament i les seves actuacions, fomentant així la participació informada de 
les persones en qüestions d’interès públic de forma útil, veraç i comprensible. 
 
Així mateix, es garantirà la seguretat i la protecció de les dades a què es té accés, 
fins i tot desprès de deixar l’organització. I s’estimularà també el 
desenvolupament de les eines necessàries que vagin en la línia del que es coneix 
com a Govern Obert (OGov) i dades obertes (Open Data)» 

 
El principi “confidencialitat” —i amb això apuntem la possibilitat de considerar ubicar 
aquest principi entre els de l’apartat 4 del Codi—, suggerim diferenciar-lo i tractar-lo 
separadament del principi de transparència. La raó d’aquest suggeriment és doble: 
d’una banda aclarir que el deure de confidencialitat és un deure estatutari que no té 
connexió amb les excepcions o limitacions al dret d’accés a la informació pública, que 
és el dret al servei del qual està la transparència. I de l’altra, evitar l’aparença de tractar 
en un mateix epígraf nocions contraposades. 
 
En l’epígraf “integritat i honradesa” hem de fer dos suggeriments: a) suprimir 
l’expressió “amb lleialtat a les normes” doncs es tracta d’una expressió confusa i seria 
preferible la de “subjecció” a les normes. De tota manera això és exactament el principi 
de legalitat —que no és el mateix que la integritat i honradesa—, la qual cosa avala el 
suggeriment que hem fet a l’inici d’aquest apartat en el sentit de formular expressament 
el principi de legalitat; i b) especificar que l’ètica que s’ha de tenir en compte és l’ètica 
pública i no pas la individual. 
 
Finalment, sota l’epígraf “credibilitat”, el Codi s’expressa de la manera següent: 
«s’acompliran els compromisos, es mantindrà la qualitat dels serveis i se serà rigorós 
de la informació i en la bona pràctica administrativa». D’aquesta redacció es desprèn 
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que s’està pensant més en la responsabilitat que també es tractada com a principi 
general en un epígraf posterior. 
 
En aquest punt cal posar de relleu que la “credibilitat” no és tant un principi com una 
finalitat a la que s’aspira. La credibilitat s’assoleix com a resultat de l’aplicació en 
l’actuació diària de molts dels principis llistats: integritat, honradesa; responsabilitat, 
coherència... 
 
En conseqüència, suggerim la supressió de principi de credibilitat i el trasllat del seu 
contingut actual al principi de responsabilitat. 
 
 
 
4. Principis ètics i de conducta 
 
Aquest apartat és el més extens del Codi i s’estructura, al seu torn en tres subapartats:  
 

4.1 En relació al bon govern de la vila 
 
4.2 Sobre la bona administració de l’Ajuntament 
 
4.3 Sobre els serveis públics a la ciutadania 

 
Tot seguit, passarem a formular els suggeriments que entenem procedents tot 
respectant l’esquema proposat pel Codi. 
 
Pel que fa l’apartat 4.1, ja hem avançat que les seves prevencions —tot i que l’incís que 
encapçala tot l’apartat 4 proclama que «totes i cada una de les persones que integren 
l’Ajuntament desenvoluparan les seves funcions en base als següents principis ètics i de 
conducta»— s’adrecen, majoritàriament, a les persones electes locals. 
 
Al llarg dels vint-i-dos subapartats que composen l’apartat 4.1 es contenen guies o 
pautes de conducta però també límits, formulats, aquests darrers, sota expressions tals 
com “evitant”, “no admetre”, “impedir”, “no podran”... 
 
Amb relació a l’apartat 4.1.8 suggerim afegir la necessitat de fer públic el currículum de 
les persones que s’hi esmenten (electes, directius i personal de confiança). 
 
En l’apartat 4.1.9, que estableix la publicitat de les retribucions, suggerim que hi siguin 
inclosos el directius locals, coherentment amb l’apartat anterior. 
 
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. Caldria esmenar aquestes mancances. 
 
El tractament que es fa en l’apartat 4.1.13 d’una de les clàssiques fonts de conflicte 
d’interessos (els regals) és, a judici de l’Oficina, del tot insuficient. Si el Codi ha d’oferir 
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una guia o pauta sobre com afrontar una situació de dilema ètic com és el d’acceptar o 
rebutjar un regal, la redacció proposada no ho fa. L’ús de l’expressió “que pugui 
condicionar el desenvolupament de les seves funcions” deixa un marge tan gran 
d’arbitri que queda en les mans exclusivament del servidor públic valorar 
subjectivament si el conflicte es produeix o no. Recomanem reconsiderar la redacció 
proposada per una altra que serveixi a la finalitat a què ha de respondre un codi ètic. 
Fins i tot, hem de suggerir que sigui valorada l’oportunitat de preveure que en cap cas 
podran acceptar-se regals. 
 
Encara respecte a aquest apartat, convindria evitar l’ús de l’expressió “membres de 
l’Ajuntament” doncs no tindria gaire sentit que pogués interpretar-se que el Codi no 
resulta en aquest extrem d’aplicació als empleats públics. 
 
Amb relació a l’apartat 4.1.14, segons el qual cal: «garantir la transparència de les 
actuacions i decisions de l’Ajuntament i respectar el dret de la ciutadania a una 
informació clara i suficient sobre tots aquells assumptes que l’afectin», recomanem 
afegir al redactat l’expressió: “amb la presumpció de què, en cas de dubte, ha de 
prevaldre l’obertura”. Aquesta indicació té el seu fonament en què la nova cultura de la 
transparència que derivarà de la imminent entrada en vigor de la legislació sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, caldrà que vingui, 
necessàriament, acompanyada del compromís dels poders públics de fer-ne una 
interpretació i aplicació favorable a l’accés a la informació, en la que les restriccions 
només poden constituir una excepció a la regla. 
 
En l’apartat 4.1.16, suggerim afegir l’expressió “íntegres” tot seguit després de la 
paraula “actes” doncs la publicitat ha d’abastar la totalitat del procés decisori i no 
només el seu resultat. 
 
L’apartat 4.2, que porta per títol “sobre la bona administració de l’Ajuntament”, també 
conté una guia de conducta adreçada al conjunt de servidors públics de l’Ajuntament 
(tot i que alguns apartats continuen adreçant-se a les persones amb responsabilitats en 
el govern municipal) però que, a diferència de l’apartat anterior, no preveu límits 
expressos.  
 
Com a observació comuna als apartats 4.1 i 4.2 a què acabem de referir-nos, hem de 
deixar palès que trobem 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. 
 
També hem suggerir que sigui considerada la possibilitat de sotmetre a revisió quan 
som davant d’estàndards de conducta i quan davant de directrius de funcionament dels 
serveis (v gr. 4.2.16), reconsiderant, en el seu cas, l’exclusió del Codi d’aquestes 
darreres. 
 
En darrer terme, pel que fa l’apartat 4.3 (“sobre els serveis públics a la ciutadania”), 
constatem que el seu contingut s’aproxima més als principis inspiradors de l’acció de 
govern— i, per tant, implícitament, s’adreça de forma prioritària a les persones 
responsables d’impulsar la política municipal. 
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La perspectiva que el Codi pren en consideració en aquest apartat és la dels serveis 
públics, si bé la transversalitat del principis aquí incorporats té com efecte una aparent 
duplicitat que es manifesta en d’altres apartats del text. 
 
Així, l’apartat 4.3.4 repeteix el 4.1.14; els 4.3.5 i 4.3.6 repeteixen el 4.1.17; o els apartats 
4.3.10 i 4.3.11, que repeteixen el 4.1.18.  
 
 
 
5. Seguiment 
 
El Codi, encomana la responsabilitat del seu seguiment i avaluació del compliment a un 
òrgan col�legiat anomenat Comitè d’Ètica. 
 
Entre el llistat de funcions que s’encomanen al Comitè es contempla: «desenvolupar, 
assessorar i interpretar sobre els continguts del CEBGL». Recomanem preveure de 
manera expressa que la funció d’assessorament inclou respondre consultes que puguin 
plantejar els subjectes inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Codi. 
 
També seria convenient aclarir que les revisions del Codi no correspon fer-les al 
Comitè, sinó, si de cas, proposar-les. 
 
El Codi ha de ser un instrument viu. Pel que fa a la revisió i actualització del Codi, 
suggerim que sigui valorada l’oportunitat de fixar una periodicitat entre biennal i 
triennal. És considera, aquest, un termini prudent com per sotmetre a reconsideració 
aquells aspectes del Codi que, en funció de les experiències sorgides de la seva aplicació 
pràctica —com ara l’aparició de nous dilemes ètics—, siguin susceptibles de millora. 
 
Amb relació als manuals d’acollida, el text atribueix al Comitè la funció de garantir-ne 
la redacció i actualització. Aquesta, però, entenem que ha de ser una tasca pròpia de la 
gestió de recursos humans, sens perjudici de què el Comitè pugui jugar un paper de 
garantia o supervisió. 
 
En aquest sentit, suggerim modificar la redacció actual per la següent: “vetllar per tal 
que els manuals d’acollida s’actualitzin i siguin coherents amb el Codi d’Ètica”. 
 
En darrer terme, cal valorar positivament que el Codi deixi en mans del Comitè d’Ètica 
l’elaboració del seu Reglament de règim intern, sens perjudici de la seva aprovació per 
la Junta de Govern Local de Salt. 
 
Barcelona, 16 de maig de 2014 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació 
i assumptes jurídics 
 


