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SR. MIGUEL ANGEL GIMENO
Director
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
Ribes, 1

080136 Barcelona

Benvolgut director,

Em plau fer-li mans de la proposta del Codi Étic i de Conducta per als alts cárrecs de I'AMB
i Entitats Vinculades que es presentará al Consell Metropolitá del proper dimarts 30 de gener
de 2018.

També li envio la resposta a les al'legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya
a la proposta de codi étic aprovada inicialment el 5 d'octubre de 2017 .

Aprofito l'ocasió per agrair-li la contribució i l'interés de I'Oficina Antifrau en aquesta iniciativa
de I'Agéncia de Transparéncia de I'AMB.

Ben cordialment,

Gemma Galvet i Barot
Directora de I'Agéncia de Transparéncia de I'AMB

Barcelona, 24 de gener de 2018

C. Madrazo, 50-52, Ir 2a - 08006 Barcelona I Tel. (+34) 93 L72 49 4t I transparencia.amb.cat
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CODI ETIC I DE CONDUCTA PER ALS ALTS CARRECS DE L,AMB I

ENTITATS VINCUTADES

Preámbul iprincipis

La Llei 1912014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública ibon
govern, en l'article 55.1, concreta els principis i regles de conducta que han de guiar l'actuació
dels alts cárrecs. Al mateix temps, en I'apartat 3, indica que "el Govern, els ens locals i els
altres organismes i institucions públiques inclosos en I'article 3.1 han d'elaborar un codi de

conducta de llurs alts cárrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a que fa
referéncia l'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüéncies
d'incomplir-los, sens perjudici del régim sancionador establert per aquesta llei". Amb
I'aprovació d'aquest codi étic i de conducta, com a instrument d'autoregulació dels alts
cárrecs, I'Area Metropolitana de Barcelona dóna compliment a aquesta obligació legal.

L'Agéncia de Transparéncia de la Area Metropolitana de Barcelona, per la seva part, fa palés
que "fomenta la seva actuació en una série de principis ivalors que defineixen el bon govern,
que parteixen del foment del compromís personal i es reflecteixen en el treball en equip
corporatiu".

Aquests principis son:

- Legalitat

- Responsabilitat

- lntegritat

- Retiment de comptes

- Dret a la informació

- Objectivitat

- Ét¡ca pública

- Equitat

Tots i cadascun d'aquests principis expliciten, d'una manera o d'una altra, la necessária
correspondéncia entre els drets de la ciutadania i els deures de qui ha assumit el compromís
de garantir aquestg drets. Més enllá de guiar-se pel principi de legalitat, els alts cárrecs son
els máxims responsables de l'obligació de complir i fer complir Ia llei i adaptar-la o interpretar-
la d'acord amb les circumstáncies de cada situació i en benefici de I'interés general i del bon
govern. Aixó implica fer un ús regponsable i étic de la seva tasca i exigéncia de discrecionalitat
directiva en les funcions que té encomanades. A la vegada, el codi étic, com a sistema
d'integritat institucional, ha de constituir una garantia per l'alt cárrec subscriptor, en el sentit
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que li ofereix una eina d'autoregulació ética, sempre de reforg a la normativa peró no

reproduint-la i, per tant, I'orienta i el protegeix en situacions de potencials conductes que

puguin comprometre l'ética.

La transparéncia és la condició necessária per respondre al dret a la informació, un dret que

ha de ser garantit amb diligéncia, imparcialitat, honestedat i lleialtat, de manera que la

ciutadania pugui accedir, des de la igualtat d'accés i de tracte, a la informació que necessiti, i

conéixer el funcionament i I'activitat de les administracions públiques. La transparéncia i el

bon govern han de fer possible que la ciutadania faci un seguiment continuat de les actuacions
polítiques i administratives així com la pertinent avaluació. Una administració transparent és

una administració que ret comptes del seu funcionament i fomenta així la participació

ciutadana.

La Carta de Drets fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000, incorporada
al Tractat de Lisboa, va introduir el dret de la ciutadania a la bona administració (art 4),

impulsant codis de conducta i la simplificació organitzativa.

En la mesura en que el codi étic es fa ressó dels riscos i possibles negligéncies que afecten
I'incompliment del compromis de ser transparents i del foment d'uns bona governanga, és

una eina que facilita l'assumpció de responsabilitats dels alts cárrecs i I'hábit de retre comptes
de les actuacions realitzades.

El capteniment dels consellers i conselleres de I'AMB ha de respondre sempre a la confianga
pública de qué són dipositaris com a cárrecs electes, exercint sempre les seves atribucions
amb integritat i honestedat, vetllant per no incórrer en cap conflicte d'interessos ni en cap altra
mena de situació que pugui condicionar indegudament l'exercici de llur cárrec representatiu.
Per aquesta raó, han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa i una actitud

exemplar amb la resta de membres i amb els ciutadans. Aquest capteniment ha d'implicar
sempre la utilització d'un llenguatge correcte, itambé un sistema de relació fonamentat en la
interacció constructiva, cordial i dialogant amb totes les persones i tots els col'lectius sense

exclusió.

Aixi mateix, la dimensió ética integrada a l'ámbit directiu ofereix un plus afegit al compliment
de la legalitat, per una banda reforga el sentit de responsabilitat i coneixement de la mateixa,
per I'altra potencia la capacitat individual i organitzativa del foment de les bones practiques.

En qualsevol cas, un codi d'ética i de bona conducta no pot reiterar el compliment normatiu
preexistent ni limitar-ne la seva vigéncia.

En l'ámbit de la regulació metropolitana, sens perjudici de la seva necessária reforma, I'actual

ROM estableix:
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Art. 1.2. Objecte del reglament: formulació dels principis de transparéncia de l'activitat de Ia
lnstitució, a la regulació de l'accés a la informació i a la participació ciutadana i dels municipis
i entitats de l'área metropolitana

4ft, 73. Principis de transparéncia i pañicipació

73.1. L'AMB assumeix com a objectiu i obligació própia ampliar i reforgar la transparéncia de
/es seves activitats, i reconeix i garanteix el dret de la ciutadania i els municipis d'accés a la
informació relativa a aguesfes activitats públiques

73.4. L'AMB vetllará perqué aquesta cultura de transparéncia i participació s'incorpori a les
práctiques i metodologies de treballde fofs e/s seus seryers i departaments i que elaborin i
publiquin de forma periódica i actualitzada la informació rellevant sobre /es seves activitats,
relacionades amb el funcionament dels seruels públics, de manera que es garanteixi la
transparéncia, seguiment i control

L'Agéncia de Transparéncia, com a órgan de garantia de I'AMB i de les seves entitats
vinculades, vetllará pel foment del compliment del present codi étic i de conducta així com en
I'avaluació del compliment, amb la certesa que ha de constituir una eina eficag i creible en la
seva funcionalitat, desplegament i en I'avaluació continuada del seu compliment.

1. Subjectes obl¡gats

Als cárrecs representatius, tots els membres del Consell Metropolitá, als alts cárrecs i directius
de I'AMB (gerent, directors idirectores d'área idirectors idirectores de serveis) ide les seves
entitats vinculades que tenen una posició análoga.

L'adhesió dels alts cárrecs al present codi étic será objecte de publicitat activa al portal, i

tindrá carácter obligatori.

L'adhesió al codi étic es formalitzará en el moment de la presa de possessió o incorporació a
I'organització de I'alt cárec o, respecte dels alts cárrecs que ja en formen part, a partir del

moment que aquell sigui aprovat

2. Etica en la publicitat activa i el retiment de comptes.

El compromis amb la transparéncia obliga a publicitar especialment totes aquelles actuacions
rellevants pel que fa al retiment de comptes de la activitat publica i d'aquelles que per la seva
naturalesa, podrien ser susceptibles d'incórrer en males práctiques.

a
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S'ha de donar publicitat o donar compte al sistema intern de garantia i a l'Administració
responsable, de la informació que s'explicita a continuació:

2.l.Tragabilitat del diner públic. L'ús que es faci dels recursos materials, per tal de posar

de manifest l'ajustament a la legalitat pressupostária i I'eliminació de qualsevol despesa no

vinculada clarament a obligacions institucionals.

2.2. Cultura meritória en els cárrecs directius. Els mérits professionals i currículum de cada

un dels alts cárrecs i cárrecs directius, aixi com de les retribucions, indemnitzacions i dietes
que els hi son assignades.

2.3. Agenda pública en relació amb els grups d'interés. L'agenda dels alts cárrecs en la
seva interacció amb els grups d'interés en el sistema de seguiment que implementi I'Agéncia

de Transparéncia, per fer efectiu el retiment de comptes en la seva tasca.

2.4. Compatibilitats. Es comunicaran de forma actualihada les condicions d'incompatibilitat
i declaracions de compatibilitat dels alts cárrecs des del moment del seu nomenament i fins

el seu cessament i les declaracions de béns.

2.5. Contractació pública. La publicació dels procediments de contractació pública es fará

amb observanga de la legalitat, fomentant les bones practiques, complint amb les cláusules

de transparéncia i bon govern en la contractació publica aprovades pel Consell metropolitá i

vetllant pel seu compliment.

2.6. Selecció i contractació de personal. Pel que fa a la selecció i contractació de personal,

es fará amb observanga a la legalitat, fomentant les bones práctiques, evitant els conflictes

d'interessos i garantint la publicitat i la lliure concurréncia en tots els processos.

2.7. Gonflictes d'interessos. Per tal de fomentar la cultura d'integritat, la prevenció dels

conflictes d'interessos i garantir la prevalenga de l'interés públic sobre els interessos privats,

es subscriurá el qüestionari annex al present codi. En cas de dubte sobre conflictes

d'interessos, s'ha de procedir a abstenir-se d'actuar.

2.8. Dret d'accés. Publicar la memória i mostrar diligéncia en I'atenció a les demandes

d'informació dels usuaris i en les peticions de dret d'accés dels ciutadans amb el seguiment

del procediments establerts.

2.9. Publicitat de criteris. Elaborar criteris objectius i motivats en la presa de decisions i fer-
los públics tant en les resolucions o actes individuals com en la gestió d'equips.
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2.10. Subjecció als compromisos de govern. Per part dels cárrecs electes, es publicaran

els compromisos de govern i es fará retiment de comptes a la ciutadania del seu compliment
en les accions públiques impulsades.

3. Etica en la gestió directiva

L'assumpció de la responsabilitat directiva comporta un alt nivell d'exigéncia d'integritat, de

responsabilitat, de treball en equip i de capacitat autocrítica. El bon govern exigeix uns criteris
étics i normes de conducta que potencien el lideratge étic.

3.1. Responsabilitat i lleialtat institucional. Assumir la gestió de la discrecionalitat directiva
de cada área, de forma responsable i motivant de forma objectiva les decisions. lntegrar com
a criteri orientador i prioritari en la labor directiva metropolitana I'interés general i el bé comú,
amb la máxima lleialtat institucional ponderant les informacions i manifestacions publiques.

3.2. Qualitat i austeritat. Assegurar una bona gestió de la despesa, amb criteris de prudéncia

i austeritat, posant per davant l'interés general i el servei directe al ciutadá, per aixó cal enfortir
la dimensió ética dels processos de decisió, valoració meritória i adjudicació de despeses.

3.3. Equitat i no discriminació. lmplicar-se en el reforg de les condicions laborals dels
treballadors i treballadores, fomentant la cultura de qualitat en les condicions laborals amb
estructures definides i les funcions establertes, promovent I'equitat d'oportunitats entre homes
i dones i evitant qualsevolforma de discriminació.

3.4. Diligéncia de legalitat. Fomentar la vinculació juridica en la preia de decisions,
coneixent el contingut de la normativa i la regulació, aixi com els procediments de

transparéncia i bon govern, cercant la máxima diligéncia en el seu compliment. No es podran

acceptar cap tipus d'incentiu, obsequi o benefici vinculat a la presa de decisions de qualsevol

tipus o que se'ls puguin oferir pel seu cárrec.

3.5. Veracitat i integritat. Assumir l'ética com a eina de prevenció de riscos penals i en la
prevenció de conflicte d'interessos, 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.

3.6. Visió horitzontal i professionalitat. Treballar en la cultura de les decisions compartides,
promovent una gestió directiva horitzontal que vetlli pel bon ambient laboral, la competéncia
professional i I'apoderament dels treballadors i treballadores.
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3.7. Formació i autoexigéncia. Fomentar la formació continuada i I'intercanvi de bones
práctiques en la col'laboració interadministrativa, així com en la capacitat d'intercanvi de

dades i la integració i complementació de serveis. Es fomentará la innovació, I'excel'léncia i

la modernització en les tasques administratives.

3.8. Voluntat i compromís. Creure en la capacitat de la creativitat constructiva i en la
dimensió ética que ofereix la transparéncia i el bon govern com a nova cultura de treball.

Assolir el compromís d'aquesta certesa en el dia a dia de la gestió directiva, tant pel que fa a
la supervisió en la protecció dels bens públics, com en I'impuls de I'acció transformadora.

3.9. Atenció i servei. Fer un esforg en limitar la burocrácia en els procediments per tal de

prioriizar el servei als ciutadans, l'accessibilitat i la flexibilitat en els trámits i informacions. Es

vetllará per la no reiteració de serveis o programes existents i per la máxima cooperació amb

els ens locals i els diversos serveis de la Area metropolitana.

3.10. Goratge i honestedat. Protegir i respectar els servidors iservidores públiques que

alertin de riscos de males practiques o irregularitats vinculades al Codi Étic, traslladant la

informació a I'Agéncia de Transparéncia i canalitzant la presa de decisions per tal de dirimir
qualsevol incidéncia i determinar la seva solució, incloent si s'escau el dret a la rectificació

davant d'eventuals vulneracions del dret a I'honor.

3.11. Gonfidencialitat. Garantir la confidencialitat i la reserva en aquells trámits que ho

requereixin, fent prevaldre el dret a la intimitat dels treballadors i ciutadans i el secret i custódia

en les comunicacions, i aquells documents que així ho exigeixin.

3.12. Big data i ús de la tecnologia. Abstenir-se de fer un ús interessat, comercial o alié al

interés del servei en les dades que s'obtinguin de l'ús de les tecnologies en l'ámbit metropolitá

o del seguiment de dades electróniques.

4. lmplicació en la transparéncia i el bon govern i col.laboració amb

l'Agéncia de Transparéncia

4.1. Disponibilitat i cooperació. Es mantindrá una actitud col'laborativa amb l'Agéncia de

Transparéncia, com a órgan de garantia de I'aplicació del codi étic i de conducta, així com
amb els serveis de control intern i extern pel compliment del present codi, tant pel que fa al

lliurament d'informació com pel seguiment de les recomanacions que s'efectuin en matéria

de transparéncia i bon govern que deriven de la normativa.

4.2. Difusió i formació. Es potenciará el coneixement del present codi étic i de conducta amb
formació interna, seguiment del mateix i identificació de les incidéncies que es produeixin en

el seu compliment, i se'n facilitará la seva aplicació per part de tercers que es relacionin amb
I'administració.
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4.3. Garantia d'indemnitat. S'oferirá els alts cárrecs, i aquests als seus subordinats/des,
garantia de confidencialitat i de protecció davant les eventuals pressions que puguin rebre per
realilzar actes incompatibles amb el codi étic o en el supósit d'alertar de mala praxis.

4.4. Garantia. El Consell Assessor de Transparéncia Metropolitana, órgan de debat,
deliberatiu i de suport de I'Agéncia de Transparéncia, es constitueix com a ámbit per esvair
els dubtes que puguin sorgir i establir els criteris interpretatius al cas concret, com a eina
d'ajut, suport, empara i control de carácter no vinculant.

4.5. Avaluació i seguiment. Es col'laborará en elaborar una Memória anual que doni a
conéixer i permeti avaluar el seguiment del codi de conducta per part de I'Agéncia de
Transparéncia a partir dels indicadors que s'efectuln en la seva avaluació externa.

4.6. Régim sancionador. Es vincula el compliment del present codi a la previsió
sancionadora de la Llei 1912014 del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
i bon govern, atorgant competéncies a l'Agéncia de Transparéncia com a órgan de garantia
per la instrucció i proposta dels expedients, essent competéncia de la Presidenta la adopció
de resolució.

DECLARACIó D'ADHESIÓ AL CODI ETIC I DE CONDUCTA

Document d'adhesió al contingut del Codiétic i de conducta pels alt cárrecs

i personal directiu de l'Area Metropotitana de Barcelona ¡ de les seves

entitats vinculades

El/la sotasignant (...), que en data (...) ocupa el cárrec de/d'(...) en virtut [del nomenament
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data (...)] ; [del corresponent
contracte de treball subscrit en data (...)l .

DECLARO:

Que conec el contingut del Codi étic i de conducta pels alt cárrecs i personal directiu de I'Area
Metropolitana de Barcelona i de les seves entitats vinculades aprovat per I'Acord del Consell
Metropolitá de data..................de2017, ique m'hi adhereixo en la seva totalitat, inclós el
qüestionari sobre conflictes d'interés que en forma part, i accepto el compromis de facilitar-
ne I'aplicació, i que assumeixo els principis d'actuació en qué s'inspira itotes les obligacions
que s'hi contenen.
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qürsr¡oNARr pER A LA pREv¡tucló DE coNFLtcrEs o'lNt¡REs

DEL coDr Er¡c r DE coNDUcrA pER ALs ALTs cAnnecs DE DE

L'AREA METRopoLTTANA DE BARcEtoNA I ENTITATS

VINCULADES

Dades identificatives del/la declarant

Nom i cognoms

Lloc de treball:

Organització

B

lnstruccíons

Aquest qüestionari, annex at Codi Ét¡c i ¿e Conducta per als alts cárrecs de I'AMB
i entitats vinculades, és l'eina de detecció anticipada de l'existéncia de potencials

conflictes d'intenés pertal que I'Agéncia de Transparéncia pugui recomanar les rnesures
que oportunes per prevenir-los.

El fet de respondre afirmativament alguna de /es preguntes i de declarar un potencial

interés no pressuposa necessánament l'existéncia d'un conflicte d'aquesta naturalesa,

sinó que permet aportar la informació necessáda per a la seva detecció i prevenció.

Les dades consignades en aguest qüestionari han de reflectir la situació actual, així
con la dels dos anys anteriors a la data de subscripció.

Cal respondre fofes Jes preguntes del següent qüestionari, datar i signar el document a

la última página i marginar la resta de págines.
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Qüestionari

rNTEREssos rcoruónn¡cs

1. Vosté, o algun membre de la seva família fins a quart grau de consanguinitat o tercer
d'afinitat, té interessos económics amb alguna empresa que en els últims 2 anys hagi estat
proveidora d'obres, béns i serveis a I'organització per la qualtreballa?

DSí n No

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

Nom i cognoms de la
persona afectada

Nom de I'empresa amb la
qualté un interés
económic

Descripció deltipus
d'interés

ACT¡VITATS PROFESSIONATS

2. És vosté, o algun membre de la seva família fins a quart grau de consanguinitat o tercer
d'afinitat, administrador o membre d'alguna junta directiva o consell d'administració d'alguna
empresa que en els últims 2 anys hagi estat proveidora d'obres, béns i serveis a I'organització
per la qual treballa?

trSí nNo

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades

9

Nom i cognoms de
la persona que
ostenta un cárrec
en una empresa
proveidora
d'obres, béns i

serveis

Empresa
Cárrec que ocupa
la persona Parentiu o vincle
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3. Vosté, o algun membre de la seva família fins a quart grau de consanguinitat o tercer
d'afinitat, desenvolupa alguna activitat professional, de consultoria, formació, investigació,

assessorament, o qualsevol altra relació de treball per la qual percep honoraris amb alguna
empresa que en els últims 2 anys hagi estat proveidora d'obres, béns i serveis a I'organització
per la qualtreballa? '

trSí nNo

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

VINCLES AMB EMPTEATS

4. Algun membre de la seva familia fins a quart grau de consanguinitat o tercer d'afinitat és
membre de la corporació o personal al servei de I'Area Metropolitana de Barcelona o d'alguna
de les seves entitats vinculades?

!Sí nNo

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades:

Nom i cognoms de
la persona que
desenvolupa un
activitat
professional

Empresa
Cárrec que ocupa
la persona Parentiu o vincle

Nom i cognoms de
la persona amb qui
es manté elvincle

Parentiu o vincle Organisme pel
qualtreballa

LIoc de treball
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DECTARACIONS FINATS

n Declaro estar al dia de la meva declaració de compatibilitats i declaracions de béns
actualitzada, dipositada davant dels órgans competents.

! En cas de produir-se qualsevol situació o circumstáncia personal, familiar, professional o

empresarial sobrevinguda que pugui implicar algun canvi en les respostes d'aquest
qüestionari, em comprometo a informar d'aquest fet i subscriure un nou qüestionari amb les

dades actualitzades.

! Em comprometo que, en cap cas, de forma directa o indirecta, facilitaré informació que
pugui afavorir un licitador en processos de contractació o un candidat en processos de
selecció de personal, ni exerciré cap actuació tendent a influir en la imparcialitat d'aquests
procediments.

(lloc) (data) (mes)

de 20....
(anv)

(signatu ra)

Glossari

Família: inclou, en tot cas, els cónjuges o parelles, aixícom tots els familiars de fins al quart
grau de consanguinitat o tercer d'afinitat: pares, sogres, fills, gendres i nores, avis, néts,
germans, cunyats, besavis, oncles i ties, nebots, besnéts i cosins i nebots néts (aquests dos
últims només per consanguinitat).

lnteressos económics: s'entén en tot cas, bons, accions, inversions i altres actius financers

Activitats professionals: relació de treball, consultoria, formació, investigació,
assessorament, etc. per la qual percep honoraris.

Órgans competents: És competéncia de la Secretária General la gestió i custódia de les

declaracions de compatibilitat i de béns patrimonials i interessos, i de I'Agéncia de
Transparéncia la gestió i custódia de les adhesions al codi étic i de conducta

Advertiment: fer declaracions falses o fraudulentes pot ser constitutiu d'il'lícit penal
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Exp:1237 I 2017

RESPOSTA A tES ALEGACIONS FORMUTADES PER LA OF¡CINA ANTIFRAU

'Codi étic i de conductd pels olts cdrrecs de I'Areo Metropolitono de Barcelond i les
seves entítats vi ncul ddes"

El Consell Metropolitá de I'AMB en sessió de data 5 d'octubre de 2OL7 va aprovar
inicialment el "Codi ¿t¡c i de conducta pels olts cürrecs de I'Area Metropolitana de
Barcelono i les seves entitots vinculades", i va acordar exposar-lo al trámit d'informació
pública mitjangant anunci al Butlletí Oficial de la Província, que va aparéixer publicat el
dia 18 d'octubre .

Dins del termini d'exposició al públic que va finalitzar el passat 30 de novembre s'han
presentat al.legacions, entre d'altres, per part de I Oficina Antifrau de Catalunya, a

l'empara de les seves competéncies, articles 1 i 3 de la Llei L4/2O08 de 5 de novembre
de I'OAC (LOAC) en el sentit de formular recomanacions als ens locals en matéria de
transparéncia i prevenció de la corrupció.

l-'Agéncia de Transparéncia formula les següents consideracions a partir de les
al.legacions formulades, gu€ passem a analitzar í valorar amb el sentit de proposta
d'estimació o desestimació que en cada cas s'indiqui.

Primera.-
l.a nostra primera consideració va dirigida a agrair i valorar de forma molt positiva la

predisposició de I'OAC en la seva activitat de suport, dedicació i orientacions técnic
jurídiques en aquest trámit d'elaboració del Codi étic i de conducta dels alts cárrecs de
l'AMB i entitats vinculades.
Agralm especialment les felicitacions al respecte de la nostra incorporació i abordatge
dels conflictes d'interessos pel que fa al qüestionari adjunt, instrument que s'ha pogut
elaborar grácies a la tasca que de forma especialitzada i monográfica ha realitzat I

'OAC sobre aquesta qüestió en els seus informes, conferéncies i jornades. La correcció
en l'expressió "pels alts cárrecs" s'incorpora en el seu enunciat, i la seva naturalesa
normativa es desprén tant de la seva tramitació procedimental en l'elaboració, com en
elfet que constitueix una obligació legal directa de la Llei L9/2OL4. Tot iaixí, els codis
étics tenen la consideració del que s'ha anomenat "soft law" i la distinció entre
dimensió ética i deontológica és vigent. Per tant ens trobem en el desenvolupament
de la Llei I9/2OL4 en l'elaboració d'un instrument que está dirigit a reforgar la

integritat institucional dels alts cárrecs i que es troba directament relacionat amb el
sistema sancionador que la própia llei estableix. Tanmateix, la naturalesa d'obligat
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compliment no és qüestionada pel fet que es requereixi la signatura del document
d'adhesió, ja que aquest s'ha d'entendre com una garantia de l'alt cárrec en tant que

reforga el coneixement efectiu del codi il'acreditació objectiva d'aquesta eficácia

vinculant.

Segona.-

S'ha valorat molt positivament el reconeixement que fa el document de l'existéncia de

l'Agéncia de Transparéncia, i de la necessitat de dotar a la Area metropolitana de

Barcelona, d'un órgan de garantia i control en l'ámbit metropolitá, per l'AMB i les

entitats vinculades, com a reforg del compliment del mandat i desplegament de la Llei

L9/20L4 de 29 de desembre. En aquest sentit l' Agéncia de Transparéncia, com a

órgan técnic que depén directament de la Presidenta de I'AMB, amb funcions
transversals, ha de treballar i no pot ser d'una altra manera, en coordinació amb els

serveis jurídics, secretaria, contractació i intervenció. Una altra cosa és que l'actuació
de garantia, no depén d'ostentar una personalitat jurídica própia, sinó del

desplegament funcional que se li atorgui a l'órgan en la seva activitat com a servei
públic, i de la determinació que en la tasca es dipositi per part de l'equip que integra

l'Agéncia, hagi d'estar regulada de forma clara. Creiem que el Codi ft¡c ide conducta

en el capítol 4 estableix els criteris básics, malgrat que en una regulació de l'órgan,

aquests puguin estar més desenvolupats.
En aquest sentit, tal i com aconsella l'OAC, i per tant s'estima el suggeriment, s'está

elaborant una regulació de desplegament del Decret de Presidéncia de 14 de

desembre del 20L5 pel que fa a l'Agéncia de Transparéncia, , i alhora a nivell general

de l'AMB, una reforma del ROM que s'adeqüi als canvis normatius recents, entre
d'altres a la de transparéncia, el procediment d'administracíó electrónica, a la de

contractació i la de protecció de dades.

Tercera.-

Quant als criteris drinterpretació de l'art 3 de la Llei 19/2Ot4 en relació a l'art 55 de la
mateixa, pel que fa a la vinculació dels alts cárrecs de les prestadores de serveis

s'estima la seva supressió, i es considera que l'abast de l'art 3 queda cobert per la

cláusula de bon govern que esta inserida en els processos de contractació de l'AMB
com una de les cláusules de transparéncia i bon govern aprovades en el Consell

metropolita de 31 de gener de 2Ot7 d'obligada inserció i compliment.

Es pot consultar a

http://transparencia.amb.catldocu ments/4117065/6458996/lnstrucci%C3%83%20C1%C3%A0

usules+de+Transpar%C3%ASncia+CA/f2be75bd-682e-469 L-a7e7-c5daf5dd2936
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Pel que fa a la regulació dels grups d'interés, el Consell metropolitá va adoptar en data
28 de febrer de 2OI7 el següent acord:

"MANTFESTAR lo voluntat de I'Areo Metropolitana de Borcelona, d'odhesió ol Registre

de Grups d'lnterés de Catolunyo, creot i regulat per Decret 7/207, de 74 de febrer, que

orgonitza i gestiono l'Administroció de la Generalitot, qui és responsoble dels occés

d'inscripció i de les altres actuocions previstes legalment, sens perjudici de les potestots
que corresponen o fAMB, mitjangant I'Agéncia de Tronsporéncio, que en quolsevol cos

inclouran el seguiment, fiscolitzoció, control i sanció.

FACULTAR indistintoment el Gerent i elVicepresident executiu per atorgar tots aquells
octes necessdries per a l'execució de I'onterior ocord.

NOTIFICAR oquest acord al Departoment de Justícia de la Generolitot de Cotolunya"

En aquest sentit l'Agéncia de Transparéncia és competent pel seguiment i la

fiscalització del compliment de la Llei 19/2OL4 pel que fa a la relació dels alts cárrecs
amb els grups d'interés que han de constar inscrits al Registre de la Generalitat del
Departament de Justícia. Actualment s'está elaborant la instrucció al respecte. El codi
étic incorpora aquesta referéncia.

Cinquena.-
S'estima el suggeriment efectuat per I'OAC en relació a diferenciar en articles el que es
preveu relatiu a la contractació publica i a la selecció i contractació de personal, tant
pel que fa a la naturalesa diferent dels procediments, is'adapta la redacció a aquesta
observació.

Sisena.-
Malgrat l'interés en la conceptualització en singular que proposa l'OAC establint la

circumscripció del debat jurídic en la identificació en un interés particular, discrepem
en la seva assumpció ja que compartim Ia trajectória de corrent anglosaxona que
defensa la visió de la pluralitat d'interessos que poden confluir en els diversos
supósits, posant en valor l'interés general i la seva delimitació subjectiva. Aixó és

conflictes d'interés de carácter públic que involucren a funcionaris públics alts cárrecs,
i que també s'estén a cárrecs polítics. Per tant es manté la nomenclatura plural.

Setena
Pel que fa a la previsió específica del reforE de la integritat i de la funcionalitat del codi
com a eina de prevenció de de riscos penals, entenem que s'ha de mantenir i cal ser
reforgada en la tasca de prevenció de la corrupció. El gran ventall de conductes
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previstes penalment i en molts cassos el desconeixement dels treballadors i

treballadores públiques de la frágil línia entre un llindar jurídic i l'altre.
L'Agéncia ha vingut treballant en l'apoderament i la formació dels directius en riscos

penals, elaborant diagnosis metropolitans o organitzant seminaris especialitzats en el

marc del Programa Aula de transparéncia.
En la redacció i elaboració del present Codi es va optar per la no reiteració

d'obligacions normatives, motiu que obliga a fer esment del risc penal existent en

casos d'incompliment.
Les males práctiques i la seva subsumpció o no en il.lícits penals correspon als espais

de la mateixa OAC, els Mossos d'Esquadra, la fiscalia i l'ámbit jurisdiccional. PerÓ

precisament a causa de la fragilitat en alguns llindars jurídics i a la necessitat de

conéixer els criteris técnics jurídics, és valuosa per nosaltres la referéncia expressa a la

dimensió de "risc penal" per reforgar la utilitat del codi.

Vuitena
L'esforg en simplificar la burocricia també té tot el sentit en ser inserit, i és un

objectiu que s'ha d'incorporar en el "moment" regulatori, d'elaboració d'instruccions,
recomanacions etc...
La "limitació de la burocrácia" no implica en absolut reforgar el compliment dels

procediments administratius sinó en la capacitat de donar garantia als ciutadans que,

pel que fa a les competéncies de l'AMB, les seves disposicions regulatóries o

recomanacions incorporin aquesta visió de simplificació de trámits, i accessibilitat a la

informació.
Aquesta vocació de bon govern pel que fa a la simplificació administrativa ve inserida

en la majoria de directives europees recents, especialment en les referides a la

contractació publica.

Novena.-
L'OAC fa esment i felicita a l'Agéncia de transparéncia pel que fa a la protecció

d'alertadors de males práctiques. Aquest reconeixement és d'agrair i efectivament

esperem poder comptar amb un sistema de protecció regulat ja que la garantia

d'indemnitat no está prevista de forma específica en la Llei L9|2OI4.

Desena

Pel que fa al Qüestionari dels conflictes d'interessos ens reiterem en la voluntat de

l'Agéncia en l'elaboració de la regulació complementária corresponent, en el procés

d'implementació. Els suggeriments que proposa I'OAC seran tinguts molt en compte.
S'ha estimat la inclusió del quart grau per consanguinitat d'acord amb la previsió de la

normativa, Llei40/2015. Pel que fa a l'afinitat s'ha mantingut el tercer grau.
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Barcelona, 19 de gener de 2018
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