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Preàmbul 
 

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel 

Plenari del Consell Municipal en data 30 de juny de 2017. L’àmbit subjectiu d’aquest Codi Ètic (en 

relació a Foment de Ciutat) és el personal directiu, membre de les meses de contractació de 

l’Ajuntament de Barcelona i les entitats  municipals vinculades o dependents d'aquest a qualsevol 

nivell (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils municipals o 

amb participació municipal majoritària, i consorcis, fundacions i associacions dependents de 

l'Ajuntament de Barcelona). 

 

Foment de Ciutat va realitzar un procés intern d’informació al personal Directiu en data 8 d’abril de 

2019, indicant la necessitat que aquest personal donés compliment al mateix. 

 

En data 24 de maig de 2019, va realitzar un procés d’informació similar a tot el personal de Foment 

de Ciutat, als efectes d’informar de la seva existència i de la necessitat d’observar el mateix quan es 

formi part de les meses de contractació així com la recomanació d’observar els seus principis ètics i 

nomes de conducte. 

 

A nivell intern actualment es realitza un control en l’àmbit de la contractació (especialment en 

solvència i criteris de valoració); s’han desplegat models de cessió de material a entitats; s’exigeix 

als licitadors a observar tot un seguit de nomes del codi ètic; es sol•liciten declaracions 

responsables per deixar constància de la no existència de conflictes d’interessos quan s’intervé com 

a membre del comitè d’expert o s’avaluen les ofertes.  

 

Actualment Foment de Ciutat està desenvolupant un pla antifrau per la possible gestió de recursos 

europeus del Fons REACT_EU; també es troba desenvolupant un compliance propi. Es considera 

oportú reforçar el compromís i el grau de formació i informació del personal desenvolupant un codi 

ètic propi destinat a tot el personal laboral de Foment de Ciutat. 

 

En la confecció del present Codi Ètic s’ha seguit el model del Codi Ètic de l’Ajuntament de 

Barcelona buscant ajustar-ho a l’activitat de Foment de Ciutat i simplificant el mateix, considerant 

que el Codi Ètic de l’Ajuntament resultarà d’aplicació al personal de direcció i als membres de 

meses de contractació i al restant personal laboral de Foment de Ciutat. 

 

Es tracta doncs de determinar els principis i valors ètics que han d'informar l’actuació del personal 

laboral de Foment de Ciutat. Foment de Ciutat realitzarà el processo d’informació necessaris per 

garantí el coneixement dels seus treballadors. 
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Capítol 1. Disposicions generals 

 

Article 1.Objecte 

 

Aquest Codi té per objecte fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en 

l'exercici de les funcions, han d'observar el personal laboral de Foment de Ciutat, i regular el 

sistema de seguiment i d’avaluació del Codi per garantir la seva eficàcia. 

Al personal Directiu de Foment de Ciutat, i els que integrin les meses de contractació, li és 

d’aplicació el Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Article 2. Finalitats 

 

Aquest Codi té com a finalitats: 

 

a) Traspassar els valors ètics i els principis d'actuació previstos al Codi Ètic de l’Ajuntament de 

Barcelona al personal laboral de Foment de Ciutat. 

b) Determinar les normes de conducta i explicitar els mandats i les prohibicions que han 

d'observar les persones destinatàries. 

c) Proporcionar eines per a la resolució de conflictes ètics que puguin sorgir de les persones 

destinatàries, d'acord amb les funcions i les competències que tinguin atribuïdes. 

d) Informar a totes les persones sobre quina conducta i quin tracte han de rebre per part de les 

persones obligades pel Codi en les seves relacions amb ells. 

e) Garantir una gestió íntegra, eficient i transparent. 

 

Article 3. Principis ètics 

 

1. Les persones subjectes a aquest Codi, en les funcions que tinguin atribuïdes, han d'actuar 

d'acord amb els principis ètics següents: 

 

a) Drets humans: vetllaran pel respecte i la protecció dels drets humans reconeguts 

internacionalment, i pel respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats 

públiques i dels drets estatutaris de totes les persones. 

b) Legalitat: garantiran la defensa i el respecte al principi de legalitat, assegurant el 

compliment de l'ordenament jurídic vigent. 

c) Ajustaran la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a 

les finalitats per a les quals s'han previst, actuant, en tot cas, sota els principis 

d'objectivitat, eficàcia, economia i eficiència en la gestió dels recursos públics. 

d) Lleialtat institucional: actuaran respectant l'exercici legítim de les competències per les 

altres administracions i per aquells que les representen, ponderant la totalitat dels interessos 

públics implicats. 
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e) Igualtat: garantiran la igualtat de tracte de totes les persones, evitant tota discriminació per 

raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, 

opinió, discapacitat, edat o qualsevol altre circumstància i actuant sempre de manera 

objectiva. 

f) Promouran la inclusió social dels col·lectius més desafavorits, així com la tolerància i el 

foment de la diversitat social, garantint la seva cohesió. 

g) Imparcialitat: actuaran de forma legítima i adoptaran les decisions amb imparcialitat, amb 

garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent per tal de 

representar a tota la ciutadania i no pas a determinats col·lectius o interessos polítics, no 

condicionada per conflicte d'interès i sempre en benefici de l'interès públic. 

Utilitzaran la informació a què tenen accés per raó del seu lloc de treball en benefici de 

l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè i mantindran la deguda 

confidencialitat dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs funcions i/o 

competències. 

h) Objectivitat:  actuaran  tenint  en  compte  tots  els   elements  en  joc   i  havent-los  

ponderat   adequadament, independentment de la manera pròpia de pensar o sentir. 

i) Integritat: actuaran d'acord amb absència d'influències d'interessos particulars. 

j) Exemplaritat: actuaran d'acord amb el principi de lleialtat i bona fe amb Foment de Ciutat i 

l'Ajuntament, contribuint al prestigi, la dignitat i la imatge de la institució, sense adoptar 

conductes o actituds que puguin perjudicar aquesta imatge. 

k) Respecte: tractaran a totes les persones de manera respectuosa i amb la cortesia deguda, 

condemnant i reportant qualsevol tipus de conducta violenta. 

l) Confiança pública: es comportaran sempre de tal manera que aquestes puguin confiar en 

la integritat, la imparcialitat i l'eficàcia en les seves actuacions. 

m) Proximitat: adequaran les actuacions a les necessitats i particularitats de les persones i el 

territori. 

 

2. Aquests principis inspiren l'aplicació i interpretació de les normes de conducta que es concreten 

en el capítol següent i, en tot cas, han de regir l'actuació de les persones subjectes a aquest Codi. 

 

Capítol 2. Normes de conducta 
 

Article 4. Normes de conducta generals 

 

En tots els àmbits d'actuació les persones subjectes a aquest Codi han d'adaptar les seves 

conductes a les normes generals següents: 

 

a) Tractar totes les persones amb les quals es relacionin amb respecte, cordialitat i amb la 

deguda consideració.  

b) Desenvolupar les seves tasques de forma responsable, amb la diligència i rigor que 

requereixi, i dins d’un termini raonable. 
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c) Vetllar i incrementar pel bon nom i reputació de l’Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat 

i les restants entitats de l’Ajuntament de Barcelona. 

d) Adoptar les decisions amb respecte als principis d'objectivitat i legalitat i prenent en 

consideració allò exposat per les i els tècnics municipals en els informes pertinents, i la resta 

d'elements i interessos en joc, també els que posin de manifest legítimament les pròpies 

persones interessades o d'altres. 

e) Evitar qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat, actuant de forma imparcial i en 

defensa de l'interès públic. 

f) Exercir les tasques assignades conforme a la dedicació prevista, comunicant els potencials 

conflictes d’interessos/incompatibilitat en que pugui incórrer. 

g) Puntualitat en el compliment dels horaris laborals en general. 

h) Coordinar-se amb el seus comandaments, desenvolupant aquelles tasques pròpies i 

assignades en termini, amb la diligència deguda i informant els aspectes rellevants de la 

seva activitat que necessitin indicacions o instruccions. 

 

Article 5. Conflictes d'interès 

 

1. Als efectes d'aquest Codi s'entén que existeix, o pot existir, conflicte d'interès quan concorren 

interessos públics i privats de tal forma que poden afectar negativament l'exercici de les funcions 

públiques de manera independent, objectiva, imparcial i honesta. 

El conflicte d'interès sorgeix quan les persones subjectes a aquest Codi adopten decisions 

vinculades a Foment de Ciutat / Ajuntament de Barcelona, o altres entitats vinculades a aquesta 

organització, que afecten els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional, 

per suposar un benefici o perjudici als mateixos. 

Les persones subjectes a aquest codi no poden permetre que els seus interessos personals entrin 

en conflicte amb les funcions pròpies al seu lloc de treballs. És responsabilitat seva evitar aquests 

conflictes d'interessos. 

Es consideren interessos personals: 

 

a) els interessos propis. 

b) els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga 

relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat. 

c) els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent. 

d) els de les persones amb qui tingui amistat íntima o enemistat manifesta. 

e) els de les persones jurídiques o entitats privades a les que les persones destinatàries del 

codi hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al 

nomenament. 

f) els de les persones jurídiques amb o sense ànim de lucre o entitats privades a les que els 

familiars de la lletra b) estiguin vinculats per una relació laboral o professional, sempre que 

aquesta impliqui exercici de funcions de direcció, assessorament o administració. 
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Es consideren decisions vinculades a Foment de Ciutat o Ajuntament: 

 

a) redactar/subscriure un informe, iniciar un procediment de contractació, validar una factura o 

emetre una instrucció que pugui generar alguna de les accions descrites anteriorment. 

 

2. Als efectes d'evitar situacions de conflicte d'interès, les persones subjectes a aquest Codi, en 

l'exercici de les  funcions i competències inherents al seu lloc de treballs, han de respectar les 

normes de conducta següents: 

 

a) Inhibir-se de participar en qualsevol assumpte que pugui considerar-se que hi concorren 

interessos personals que perjudiquin l'assoliment dels interessos públics que motiva i guia la 

seva actuació, o en els que pugui concórrer qualsevol altra causa d'abstenció o recusació 

legalment prevista, i comunicar aquesta situació de manera immediata. 

b) Respectar estrictament, en matèria de selecció de personal, contractació pública, tramitació 

de subvencions..., les normes aplicables en matèria d'abstenció i de recusació als efectes 

d'evitar qualsevol tipus de conflicte d'interès. 

c) Abstenir-se d’emprar la seva posició per agilitzar o entorpir procediments o proporcionar 

algun benefici a una tercera persona, amb infracció del principi d'igualtat de tracte. 

d) Abstenir-se de desenvolupar, o participar de manera indirecta, en qualsevol activitat aliena a 

les funcions que pugui confrontar amb els interessos públics municipals o de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

e) No fer ús del lloc de treball per a obtenir avantatges personals o per a afavorir o per a 

perjudicar a d'altres persones, físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb 

l'Administració. 

f) Abstenir-se d'acceptar regals o presents que superin els usos habituals, socials o de 

cortesia ni, tampoc, favors o serveis en condicions més favorables que puguin condicionar el 

desenvolupament de les seves funcions. 

En tot cas, es considera que superen els usos habituals, socials o de cortesia els regals o 

presents que, individualment o agrupats, superin els cinquanta (50) euros. 

Cas de rebre regals o presents de valor superior s'hauran de retornar o, cas que la 

devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, hauran de ser entregats a la 

Direcció General per tal que aquesta ho remeti a l'òrgan municipal competent perquè siguin 

incorporats al patrimoni de la Corporació. 

g) En matèria de viatges, efectuar-los en aquells casos que esdevingui imprescindible per al 

desenvolupament de les funcions o competències i per les persones indispensables i 

directament vinculades a aquestes. 

Només s'acceptarà, per part de terceres persones, el pagament del  desplaçament, hotel i 

manutenció, quan les persones subjectes a aquest Codi hagin d'assistir, convidats 

oficialment per part d'institucions privades o públiques, a activitats sobre matèries 

directament relacionades amb les seves funcions o competències. En el cas d’entitats 

privades si la persona convidada, i a la que se li abonen les despeses de viatge, sol•licita la 

seva contractació o valida/autoritza les seves factures serà rebutjada excepte que sigui 

d’especial interès per l’Ajuntament de Barcelona 

El règim d'invitacions a terceres persones per activitats desenvolupades per l'Ajuntament es regirà, 

també, per aquestes normes de conducta. 
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Article 6. Reacció als oferiments irregulars 

 

Quan les persones que estan subjectes al present codi tinguin la sospita que se'ls està oferint 

avantatges indeguts, cal que prenguin les següents mesures per protegir-se: 

 

a) Rebutjar l'avantatge indegut; no és necessari acceptar-lo per fer-lo servir com a prova. 

b) Intentar identificar la persona que ha fet l'oferiment. 

c) Evitar contactes llargs, tot i que esbrinar el motiu de l'oferiment pot ser útil com a prova. 

d) Si l'obsequi no es pot rebutjar o retornar al remitent, s'ha de conservar, però amb la menor 

manipulació possible. 

e) Buscar testimonis quan sigui possible, com ara companys que treballin a prop. 

f) Preparar com més aviat millor un informe escrit de la temptativa, preferiblement en 

document oficial. 

g) Informar de la temptativa com més aviat millor a responsable del comitè d’ètica. 

 

Article 7. Normes de conducta relatives a la gestió i aplicació dels recursos públics 

 

Les persones subjectes a aquest Codi, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin 

atribuïdes, han de gestionar i protegir els recursos i béns públics d'acord amb els principis de 

legalitat, eficiència, equitat i eficàcia tot facilitant la supervisió i rendició de comptes tant a nivell 

intern com davant la ciutadania mitjançant instruments presencials i virtuals oberts a tothom. 

La cessió de recursos materials de Foment de Ciutat s’haurà d‘articular mitjançant document escrit 

signat per qui proposi, el receptor, la Direcció del Departament i la Direcció General. Aquest 

document haurà de contenir: 

 

a) Descripció dels elements cedits. 

b) Interès públic de la cessió. 

c) Temporalitat 

d) Règim de cessió 

e) Condicions per a la seva recuperació. 

f) Indicació que es lliura en dipòsit per a les finalitats indicades i que no es podrà cedir sense 

autorització prèvia i s’hauran de conservar de forma adequada. 

 

Article 8. Normes específiques en matèria de contractació 

 

En matèria contractual, a més a més de les normes aplicables dels articles anteriorment, les 

persones subjectes a aquest Codi, en l'exercici de les funcions i competències que els hi siguin 

atribuïdes, han de respectar la normativa reguladora de la contractació pública i les pautes de 

conducta següents: 
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a) Abstenir-se de promoure o participar en cap procediment de contractació pública amb 

persones físiques o jurídiques amb les quals hagin mantingut algun tipus de vinculació 

laboral o professional en els darrers dos anys previs al nomenament. 

b) Abstenir-se de participar en més d'un 10% de manera, directa o indirecta, en empreses que 

tinguin algun concert o contractes amb la direcció a que estigui adscrit o adscrita. 

c) Aclarir qualsevol dubte que es formuli en el marc del procediment de contractació de forma 

clara i, en cas que es consideri rellevant, posar-ho aquesta informació a disposició dels 

restants licitadors. 

d) Planificar i programar adequadament les necessitats públiques que hagin de ser objecte de 

contractació pública per garantir la màxima eficiència en el disseny del contracte, el 

compliment temporal i en el control de la seva execució. 

e) Vetllar pel desenvolupament dels procediments contractuals de conformitat amb els principis 

i els tràmits fixats en la normativa de contractació i les bases d'execució del pressupost. 

f) Vetllar per l'ús dels procediments contractuals que possibilitin una major concurrència i 

publicitat. 

g) Impedir el fraccionament de contractes amb la finalitat d'evitar l'aplicació del procediment de 

contractació que, en atenció a la quantia del contracte, fos procedent. 

h) Vetllar perquè els responsables dels òrgans de contractació estableixin criteris de 

contractació amb la màxima claredat i concreció i de manera que no comportin cap restricció 

en l'accés a la contractació en condicions d'igualtat. 

i) Aplicar les normes de conducta relatives al conflicte d'interès descrites a l'article 5 que siguin 

d'aplicació per raó de la matèria. 

 

Capítol 3. Governança 

 

Article 9. Comitè d'ètica 

 

1. Es crea la Comissió d'ètica per impulsar, fer el seguiment i avaluar el compliment d'aquest Codi. 

El Comitè d'ètica és un òrgan col·legiat consultiu amb assistència i suport tècnic del personal de 

Foment de Ciutat. El Comitè d’ètica es composarà per: 

 

 Director de Serveis Generals 

 Director de Recursos 

 2 representants dels treballadors i treballadores 

 

Es podrà incorporar la presència d’aquelles persones que estimin oportunes per al 

desenvolupament de la seves funcions. 

No es rebrà cap mena de compensació econòmica pel fet de pertànyer a aquest comitè. 

 

2. La Comissió d'Ètica s'ha de reunir amb la periodicitat necessària per al compliment de les seves 

funcions i, en tot cas, al menys dues vegades a l'any. 
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Art. 10. Funcions del Comitè d'ètica 

 

1. Les funcions del Comitè d'ètica són: 

 

a) Difondre el Codi i vetllar pel seu compliment. 

b) Resoldre els dubtes que puguin plantejar-se respecte de la seva interpretació i aplicació. 

c) Formular recomanacions sobre els incompliments del Codi, sens perjudici de les funcions 

d'investigació de l'òrgan de control que correspongui, d'acord amb els principis de 

col•laboració i coordinació. 

d) Formular recomanacions i proposar millores en la gestió ètica i en l'aplicació dels principis 

de bona governança. 

e) Emissió d’informes a la Direcció General per determinar, en el seu cas, la remissió del 

mateix al Comitè Ètic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2. Les persones que integren el Comitè d'Ètica han de guardar secret de la informació a què 

accedeixin per exercir les seves funcions (fets examinats, contingut de les investigacions i 

deliberacions i decisions adoptades) i han de preservar la confidencialitat de les dades personals 

tractades, que es manté un cop hagin cessat en el càrrec. 

 

Article 11. Règim sancionador 

 

1. Les infraccions de les normes de conductes previstes en el capítol II d'aquest Codi, són 

infraccions greus, sense perjudici de l’aplicació d’efectes d’altres normatives. 

 

2. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació laboral aplicable, garantint, 

en tot cas, el principi de contradicció i defensa. 

Disposició final 

 

Primera. 

 
El Codi s'ha de revisar i actualitzar cada dos anys. 

 

Segona. 

 

Entrarà en vigor una vegada realitzada la formació. 

 


