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Al·legacions 
Catalunya al 

de !'Oficina Antifrau de 
Codi 

pels alts carrecs 
vinculades 

' Etic i de Conducta 
de l'AMB i entitats 

L'Area Metropolitana de Barcelona ha sotmés a informació pública, mitjan<;ant 
Edicte de 18.10.2017 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 
"Codi étic i de conducta pels alts carrecs de I'AMB i entitats vinculades" . 

En aquest període d'informació pública !'Oficina Antifrau de Catalunya (en 
endavant, I'OAC o !'Oficina) formula diverses consideracions en relació amb el text 
projectat, consideracions que s'emeten a !'empara deis articles 1 i 3 de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de I'OAC (LOAC), així com de l'article 13.2.d) de les 
Normes d'actuació i régim interior de I'OAC, segons el qual correspon a la Direcció 
de Prevenció formular al director o directora de !'Oficina propostes i 
recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tramit d'aprovació 
perqué les elevi al Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en qué la 
normativa ho permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i 
internacionals. 

Les al·legacions que es formulen pretenen incidir particularment en aquells 
aspectes del text projectat que, directament o indirecta, guarden relació amb els 
ambits sobre els quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a I'OAC. 

Consideracions generals 

La nostra primera consideració ho ha de ser per reconéixer la iniciativa de I'Area 
Metropolitana de Barcelona d'elaborar el codi étic que ara s'analitza. El preambul 
del codi ens recorda que I'Agéncia de Transparencia de I'Area Metropolitana de 
Barcelona es guia per la voluntat de fomentar de la manera més amplia possible 
els principis i valors que defineixen el bon govern, que parteixen del foment del 
compromís personal i es reflecteixen en el treball en equip corporatiu; guiats, 
sense dubte, per aquest objectiu inspirador, el contingut del codi fins i tot fa palesa 
la voluntat d'anar més enlla de les previsions establertes per la Llei 19/2014, del 
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29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern , per 
exemple, en dissenyar l'ambit subjectiu d'aplicació del Codi. 

D'altra banda, I'Oficina valora molt positivament la configuració del qüestionari 
inclos en el Codi étic que s'analitza, que entenem que ha de constituir una eina de 
gran valua en l'objectiu de detectar préviament possibles conflictes d'interés. 

En aquest marc, les consideracions que ara es formulen constitueixen 
essencialment consideracions de caracter técnic i reflexions sobre algunes 
previsions del codi que, al nostre judici, podrien no resultar suficientment ciares 
per a qui s'aproxima al codi étic per primer cop; reflexionarem sobre previsions 
que poden plantejar alguns dubtes, que potser podrien resultar més entenedores 
si s'aborden des d'una altra perspectiva ... 1 tot aixo amb la voluntat de contribuir a 
la configuració d'un codi "més compacte" des d'aquest punt de vista, amb les 
conseqüéncies positives que aixo pot tenir pera una majar garantía del principi de 
seguretat jurídica. 

Formulem, dones, un seguit de consideracions, que pensem que poden ajudar a 
I'Area Metropolitana a enriquir la seva reflexió en aquest tramit d'informació 
pública. 

En aquest marc, la nostra primera consideració ho ha de ser per cridar l'atenció 
sobre el títol del Codi; en relació amb aixo, al marge de posar en relleu un possible 
error de transcripció (entenem que es tracta d'un codi "per als alts carrecs" no 
"pels alts carrecs") el títol potser no es correspon exactament ainb l'ambit subjectiu 
d'aplicació que després es defineix al Codi i concretament a l'apartat de subjectes 
obligats, que determina com a subjectes obligats "als carrecs representatius, tots 
els membres del Consell Metropolita, als alts carrecs i directius de I'AMB [ ... ], de 
les seves entitats vinculades i de les prestadores de serveis, que tenen una 
posició analoga. 

En segon lloc, com ho hem fet en moltes ocasions quan analitzavem codis étics 
similars al que ara ens ocupa, hem de fer una consideració sobre la naturalesa 
que a judici de I'Oficina haurien de ten ir aquests codis étics i de conducta. 

A judici de I'Oficina els codis es formulen en desenvolupament de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, i 
específicament del que preveu l'article 55.2 de la Llei esmentada quan preveu que 
determinats ens públics han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts carrecs 
que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a qué fa referencia l'apartat 
primer de l'article, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les 
conseqüéncies d'incomplir-los, sense perjudici del régim sancionador establert per 
la llei. Ates aixo, I'Oficina ha vingut defensant que aquests codis étics haurien de 
tenir la naturalesa de norma jurídica de desenvolupament de la Llei i que, per tant, 
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s'haurien d'elaborar aprovar d'acord amb les previsions normatives 
corresponents . Si el codi constitueix norma jurídica no seria necessaria cap 
declaració d'adhesió com l'annexa al Codi que ara s'analitza; d'altra banda, la 
naturalesa jurídica del codi denaria cobertura a determinades disposicions que s'hi 
salen incloure, com les relatives a determinats aspectes del régim sancionador 
(atribució de competéncies, per exemple, apartat 4.6 d'aquest Codi) que altrament 
podrien semblar discutibles. 

Sotmetem aquestes consideracions a la valoració de I'Area Metropolitana de 
Barcelona. 

Preambul i principis 

En aquest punt !'Oficina voldria sotmetre a la consideració de I'Area Metropolitana 
les reflexions següents: 

- El preambul del Codi afirma textualment que: 

" .. . els alts carrecs son els maxims responsables de /'obligació de complir i fer complir 
la 1/ei i adaptar-la o interpretar-la d'acord amb les circumstancies de cada situació i en 
benefici de /'interés general i del bon govern. .. " 

Tot i que després es faci una crida expressa a !'interés general i del bon govern, 
l'afirmació que els alts carrecs són els maxims responsables d'adaptar i 
interpretar la llei d'acord amb les circumstancies de cada situació podria 
semblar excessivament general. 

- El paragraf final del preambul estableix textualment el següent: 

"L'Agencia de Transparencia, coma órgan de garantía de I'AMB i de les seves entitats 
vinculades, vetllara pe/ foment del compliment del present codi etic i de conducta així 
com en /'avaluació del compliment, amb la certesa que ha de constituir una eina eficar; i 
creíble en la seva funcionalitat, desplegament i en l'avaluació continuada del seu 
compliment." 

Valorem en positiu la voluntat que es desprén d'aquest paragraf del Codi, jaque 
s'hi fa palesa la resposta a una necessitat que es planteja en aquest ambit i que 
!'Oficina ve considerant de vital importancia, la configuració d'un órgan de 
control i garantia lligat al mandat de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
determinar les conseqüéncies deis incompliments deis codis. 

Voldríem formular, pero, algunes consideracions per si es considera oportú 
clarificar alguna qüestió. 
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Del paragraf que ara ens ocupa sembla deduir-se que !'Agencia de 
Transparencia es constitueix en organ de control del Codi etic, en l'organ intern 
de garantia a que es refereix el posterior apartat 2 del Codi. Aquesta primera 
impressió sembla que vindria, pero, descartada per les previsions de l'apartat 
4.1, si és que amb l'expressió "mecanismes de control intem i extem" es fa 
referencia a organs de control; efectivament, l'apartat 4.1 estableix textualment 
que: 

"Es mantindra una actitud col·laborativa amb !'Agencia de Transparencia i els 
mecanismes de control intern i extern pe/ compliment del present codi. .. ". 

Una de les funcions que sembla que haurien de correspondre a aquest organ 
de control intern i garantia, la de resoldre (esvair en el text) els dubtes que 
puguin sorgir i establir criteris interpretatius, s'atribueix en l'apartat 4.4 del Codi, 
de manera més concreta, al Consell Assessor de Transparencia Metropolitana. 

Atesa la importancia d'aquesta qüestió, recomanem que es revisi i clarifiqui el 
Codi en aquest punt. L'Oficina considera que, per a majar seguretat jurídica, 
seria convenient determinar expressament quin ha de ser l'organ de control i 
garantia del Codi, i que també se n'haurien de definir clarament les funcions. 

Subjectes obligats 

Ja hem fet referencia als subjectes obligats en referir-nos al títol del Codi. En 
aquest punt el Codi estableix textualment el següent: 

"Ais carrecs representatius, tots els membres del Canse// Metropolita, als alts carrecs i 
directius de I'AMB (gerent, directors i directores d'area i directors i directores de serveis), 
de les seves entitats vinculades i de les prestadores de serveis, que tenen una posició 
anafaga." 

L'Oficina recomana que es revisi la redacció d'aquest apartat específicament per 
garantir una majar seguretat jurídica. Potser les qüestions més importants serien 
les relatives a les prestadores de serveis; si en aquest punt el Codi fa referencia a 
contractistes de I'AMB, caldra posar en relleu que la submissió deis contractistes a 
principis etics i regles de conducta en general no es vehicula mitjan<;ant la inclusió 
d'aquests contractistes en el codi etic deis alts carrecs que preveu l'article 55.3 de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparencia, accés a la informació 
pública i bon govern, sinó a partir de l'aplicació de les previsions de l'apartat segon 
d'aquest mateix article: 

"2. Les administracions i els organismes compresos en l'ambit d'aplicació d'aquesta 1/ei 
han d'incloure, en els plecs de clausules contractua/s i en les bases de convocatoria de 
subvencions o ajuts, els principis etics i les regles de conducta als quals han d'adequar 
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/'activitat els contractistes i les persones beneficiaries, i han de determinar els efectes d'un 
eventual incompliment d 'aquests principis. " 

Finalment, posem en relleu que determinades prev1s1ons del codi només fan 
referencia als alts carrecs; no sabem si és que, efectivament, només es vol fer 
referencia als alts carrecs, o per algun error de transcripció no s'ha portat a 
aquestes previsions la totalitat de destinataris del Codi. 

Etica en la publicitat activa i el retiment de comptes 

Quant a aquest apartat del Codi , en termes generals recordarem que la llei de 
transparencia més amunt esmentada ja estableix quines són les obligacions de 
publicitat activa exigibles als ens públics, per la qual cosa entenem que la funció 
de qualsevol codi en aquest punt seria la de concretar-les o la d'ampliar-les, com 
sembla que constitueix voluntat del Codi. 

Per a majar claredat i seguretat jurídica recomanem que es rev1s1n algunes 
previsions que utilitzen conceptes jurídics indeterminats i que podrien no esdevenir 
suficientment ciares (actuacions "rellevants", que "per la seva naturalesa, podrien 
ser susceptibles d'incórrer en males practiques"). També podria semblar 
indeterminada l'expressió següent: "S'ha de donar publicitat o donar compte al 
sistema intern de garantía i a I'Administració responsable, de la informació que 
s'explicita a continuació ". 

Quant a alguns deis apartats concrets del Codi en aquest punt, sotmetem a la 
vostra consideració els comentaris següents: 

- "Agenda pública en relació amb els grups d'interes. L 'agenda deis alts carrecs 
en la seva interacció amb els grups d'interes en el sistema de seguiment que 
implementi /'Agencia de Transparencia, per ter efectiu el retiment de comptes 
en la se va tasca." 

La finalitat de la previsió rau a donar transparencia a l'agenda pública. Més enlla 
d'aquesta transparencia I'OAC ve recomanant que en els codis es manifesti 
expressament el compromís que no podra haver-hi reunions amb grups 
d'interes que no estiguin registrats en el registre de grups d'interes gestionat pel 
Departament de Justícia de I'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

- "Compatibilitats. Es comunicaran de forma actualitzada les condicions 
d'incompatibilitat i declaracions de compatibilitat ·deis alts carrecs des del . 
moment i fins el seu cessament i les declaracions de béns." 

Recomanem que es revisi la redacció d'aquesta previsió, que podria portar a 
confusió en algun punt, atés que la terminologia emprada no és la comunament 
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utilitzada en la normativa jurídica d'aplicació ("condicions d'incompatibilitat" 1 
"declaracions de compatibilitat"), de manera que es podrien generar dubtes, per 
exemple, de si s'esta fent referencia a resolucions d'autorització de 
compatibilitat o a declaracions d'activitats. 

- "Contractació. La publicació deis procediments de contractació pública i de 
selecció de personal, amb /'observanc;a i foment de /es bones practiques, 
complint amb /es clausules de transparencia i bon govern en la contractació 
pública aprovades pe/ Conse/1 metropolitá " 

Constatem que aquesta previsió es refereix a dos tipus de procediments de 
diferent naturalesa, els procediments de contractació del sector públic i els 
procediments de selecció de personal. L'encap<;:alament "contractació" no se sol 
emprar per fer referencia als procediments de selecció de personal de les 
administracions públiques. De fet, sembla que les clausules de transparencia i 
bon govern en la contractació pública aprovades pel Consell Metropolita a qué 
s'hi fa referencia van adre<;:ades exclusiv·ament a la contractació administrativa i 
no a la selecció de personal. Recomanem, dones, que es revisi la redacció 
d'aquesta previsió. 

- Conflictes d'interessos. 

Des del punt de vista de I'OAC una situació de conflicte d'interés es caracteritza 
per confrontar el deure professional amb l'interes particular. És precisament 
per emfasitzar aquesta confrontació deure versus interés (i no interés versus 
interés) que I'OAC opta per emprar el terme conflicte d'interes, i no conflicte 
d'interessos; així es recull en !'Informe de !'Oficina sobre la gestió deis 
conflictes d'interés en el sector públic de Catalunya. 

Tot i que el concepte "conflicte d'interessos" és el comunament utilitzat, en línia 
amb les consideracions del nostre informe ens hem de referir a la possibilitat 
d'utilitzar el concepte conflictes d'interes. 

D'altra banda, i amb la vista posada en l'estudi fet en aquell informe sobre les 
diferents eines que permetin gestionar el conflicte d'interés, recomanem que es 
valori que la situació de conflicte d'interés pot derivar de diferents situacions i 
que, en consonancia, la resposta de la institució a la situació també hauria 
d'oferir diverses formes; recomanem, en suma, que en la gestió deis conflictes 
d'interés es tingui en compte que hi pot haver diversos tipus de conflicte (real, 
potencial o aparent) i que en conseqüéncia, s'hauran d'aplicar diferents eines 
de detecció i gestió de riscos, les que siguin adients. 
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Etica en la gestió directiva 

Quant a aquest apartat, !'Oficina ha de fer les reflexions que s'exposa a 
continuació: 

- L'apartat 3.5 estableix textualment el següent: 

"Veracitat i integritat. Assumir l'etica com a eina de prevenció de riscos penals i en la 
prevenció de conflicte d'interes, complimentant els qüestionaris amb veracitat i 
objectivitat. Garantir que les contractacions de personal estiguin basades en la 
capacitat i no per afinitats polítiques o vinculacions familiars. Abstenir-se de participar 
en la presa de decisions on els interessos conflueixin amb interessos personals o 
partidistes de forma directa o indirecta, o que comportin beneficis a tercers vinculats." 

Com s'infereix de totes les previsions del codi i es fa referencia expressa en el 
preambul, la raó d'exigir una actuació pública adequada a un seguit de principis 
étics i regles de conducta és, en suma, la de garantir l'actuació deguda deis 
servidors públics, la de prevenir conductes contraries a l'ordenament jurídic, i tot 
aixó basat en el convenciment, des del compromís personal, que la seva 
actuació esta regida pel compliment estricte de la normativa en vigor i per la 
necessitat de garantir !'interés general i la prestació del millor servei públic a la 
ciutadania. En aquest context potser la referencia a la previsió de riscos penals 
no esdevé del tot acurada i es podria substituir per una referencia a l'assumpció 
de l'ética com a eina de prevenció de conductes contraries a l'ordenament 
jurídic. 

En aquest mateix apartat es troba una nova referencia a les contractacions de 
personal; tornem a recollir en aquest punt que el concepte comunament utilitzat 
en l'ambit de la normativa sobre funció pública és el de selecció de personal, 
que d'altra banda ens sembla més adequat per incloure la selecció de personal 
funcionari, de personal eventual i de personal amb vinculació laboral. 

També cridem l'atenció sobre la darrera frase d'aquest apartat: 

"Abstenir-se de participar en la presa de decisions on els interessos conflueixin amb 
interessos personals o partidistes de forma directa o indirecta, o que comportin 
beneficis a tercers vinculats". 

El Codi torna en aquest puntal conflicte d'interés per descriure una situació de 
confrontació d'interessos personals o partidistes amb "interessos". En la línia 
del que hem dit amb anterioritat, entenem que amb aquesta expressió 
"interessos" es fa referencia als deures públics; recomanem que es valori la 
revisió de la redacció en aquest punt i que es tinguin en compte, en general, les 
consideracions fetes amb anterioritat. 

- L'apartat 3.9 estableix textualment el següent 
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"Atenció i servei. Fer un esforr; en limitar la burocracia en els procediments per tal de 
prioritzar el servei als ciutadans, /'accessibilitat i la flexibilitat en els tramits i 
informacions. Es vetllara perla no reiteració de serveis o programes existents i perla 
maxima cooperació amb els ens locals i els diversos serveis de la Area metropolitana." 

Sembla que l'expressió "fer un esforq en limitar la burocracia en els 
procediments" podria no resultar del tot clara. Els procediments administratius 
resten regulats en les normes corresponents, que també en determinen la 
tramitació procedimental, i la mateixa existencia del procediment administratiu 
constitueix una garantia de la ciutadania en relació amb l'actuació de les 
administracions públiques. Si aquest apartat es refereix en realitat al 
compliment estricte deis terminis establerts normativament, a garantir la maxima 
eficiencia en la tramitació procedimental ... potser es podria clarificar. En el 
mateix sentit, potser tampoc no esdevé del tot clara la referencia a 
l'accessibilitat i a la flexibilitat en els tramits. 

- L'apartat 3.1 O estableix, textualment, el següent: 

Entenem que no resulta del tot clara la segona part de la previsió quan estableix 
el següent: 

"[ .. ] traslladant la informació a /'Agencia de Transparencia i canalitzant la presa de 
decisions per tal de dirimir qualsevol incidencia i determinar la seva solució, inc/oent si 
s'escau el dret a la rectificació davant d'eventuals vulneracions del dret a /'honor." 

Al marge que potser l'expressió no esdevé del tot entenedora, cridem l'atenció 
sobre el fet que qualsevol codi etic s'hauria de dotar d'un sistema de 
canalització de · consultes i comunicacions d'incompliments; com hem 
assenyalat amb anterioritat, sembla que aquesta funció es vol atribuir a 
!'Agencia de Transparencia. Si partim d'aquesta premissa, podria resultar 
estranya la previsió d'aquest apartat en el sentit que qui hagi de traslladar a 
!'Agencia de Transparencia !'alerta provinent deis servidors públics siguin els 
destinataris del Codi. Si el canal de denúncies o comunicacions ha de ser una 
alternativa segura al silenci, entenem que podria no semblar adequat que siguin 
els destinataris deis codis els qui hagin de vehicular les comunicacions deis 
servidors públics, que eventualment poden comprometre directament aquests 
destinataris del Codi. En la línia del que apuntavem abans, de la previsió que 
s'analitza tampoc no resta ciar qui "ha de determinar la solució" ni com es 
vehiculara el dret a la rectificació "davant d'eventuals vulneracions del dret a 
!'honor". 
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lmplicació en la transparencia i el bon govern i coHaboració amb 1' Agencia 
de Transparencia 

En relació amb aquest apartat, sotmetem a la consideració de I'Area Metropolitana 
les reflexions següents: 

L'apartat 4.3 estableix textualment el següent: 

"Garantia d'indemnitat. S'oferira els alts carrecs, i aquests als seus subordinats/des, 
garantia de protecció davant les eventuals pressions que puguin rebre per realitzar 
actes incompatibles amb el codi etic o en el supósit d'alertar de mala praxis." 

Considerem que aquest apartat no esdevé del tot entenedor, possiblement per 
algun error en la redacció. Possiblement es vol dir que s'ha d'oferir protecció 
als alts carrecs (tot i que no es determina ni qui ni com) quan algú els pressioni 
perqué duguin a terme actes incompatibles amb el codi étic i també quan 
alertin de mala praxis; i que els alts carrecs han d'oferir la mateixa protecció al 
personal subordinat. 

Tenint en compte que la normativa es presenta com a insuficient en aquest 
punt i específicament pel que fa a la protecció deis alertadors, potser aquesta 
previsió es podria completar tenint en compte, entre d'altres, les previsions ja 
positivitzades en l'ordenament jurídic. 

Podem esmentar en aquest punt que d'acord amb l'article 14 f) de I'EBEP els 
empleats públics tenen com a dret de caracter individual la defensa jurídica i 
protecció de l'administració pública en els procediments que es segueixin 
davant qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüéncia de l'exercici 
legítim de les seves funcions o carrecs públics; d'altra banda, l'article 14 h) de 
I'EBEP determina el dret al respecte de la dignitat en el treball, especialment 
front a l'assetjament sexual i per raó de sexe, moral i laboral. Per la seva 
banda, l'article 92 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual 
s'aprova la refosa en un text únic deis preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en materia de funció públic va determinar, de manera més 
general i potser més complerta, el dret de ser assistit · i protegit envers 
qualsevol amena¡;a, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i, en general, envers 
qualsevol atemptat per raó de l'exercici de les funcions. Potser la previsió del 
Codi parteix de la mateixa filosofia que inspira el darrer precepte a qué s'ha fet 
referencia. · 

D'altra banda, entenem que esdevé molt positiva la voluntat que sembla que 
es desprén d'aquesta previsió de valer avan¡;ar en la configuració d'un sistema 
de protecció de l'alertador de males practiques, protecció que s'ha plantejat 
com a absolutament indispensable. 
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- L'apartat 4.6 estableix textualment el següent: 

"Regim sancionador. Es vincula el compliment del present codi a la prevJsJo 
sancionadora de la Llei 1912014 del 29 de desembre, de transparencia, accés a la 
informació i bon govern, atorgant competencies a !'Agencia de Transparencia com a 
órgan de garantía per la instrucció i proposta deis expedients, essent competencia de 
la Presidenta la adopció de resolució." 

En relació amb aquesta atribució de competéncies fem remissió a les 
consideracions fetes en relació amb el preambul del Codi relatives a la 
naturalesa jurídica deis codis étics. D'altra banda, caldra tenir en compte que, 
per exigéncies del principi de legalitat, quan la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern es 
refereix específicament als alts carrecs, ho esta fent en els termes 
específicament definits en aquell text legal. 

Qüestlonari per a la prevenció de conflictes d'interés del codi étic i de 
conducta deis alts carrecs de 1' Area Metropolitana de Barcelona i entitats 
vinculades. 

Com hem dit anteriorment, valorem molt positivament la inclusió en el codi 
d'aquest qüestionari. 

Simplement hem de fer una reflexió en el sentit que el formulari previst potser no 
permet detectar exhaustivament totes les fonts de conflicte. Per exemple, una 
major informació sobre la trajectória professional del destinatari del Codi hauria de 
ser font d'informació d'anteriors ocupacions, segones ocupacions (remunerades o 
no), i aquesta informació també pot alertar sobre situacions de risc. 

D'altra banda, hem de recomanar que es faci un seguiment periódic del nivell de 
compliment del codi i que la informació dipositada a través deis formularis sigui 
contrastada i creuada als efectes que serveixi per detectar conflictes d'interés i 
permetre gestionar-los. 

En tercer lloc, hem de constatar que, en general, el fet que les preguntes que es 
formulin al qüestionari es formulin en termes jurídics obliga al destinatari a fer-ne 
una interpretació en aquest sentit; de vegades és recomanable que les preguntes 
es formulin en termes no estrictament jurídics i fent ús d'exemples. Quant al 
qüestionari que ara s'analitza, de manera molt encertada s'ha inclós, al final del 
qüestionari, un glossari en el qual es defineixen alguns conceptes, com ara la 
família; potser la reubicació i ampliació del glossari permetria que el qüestionari es 
respongués amb major facilitat, cosa que també assegura una major adequació de 
la informació facilitada. 
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Finalment, cal constatar que el qüestionari formula preguntes relatives al vincle 
familiar per consanguinitat pero limitades al tercer grau. Cal posar en relleu que en 
l'ambit del conflicte d'interés la normativa ha vingut considerant el vincle familiar 
per consanguinitat amb inclusió del quart grau , en aquest sentit, la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic quan regula les causes d'abstenció. 
Recomanem que es valori si en aquest punt el Codi s'ha de pronunciar en els 
mateixos termes que ho fa la normativa de general aplicació 

Barcelona, 30 de novembre de 2017 

Mar Cardona Martínez 

Técnic Jurista 
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