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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. Els principis d’integritat, imparcialitat, objectivitat i prevenció dels 

conflictes d’interessos han d’estar presents en l’actuació de tota administració 
pública, els seus representants i treballadors públics. En aquest sentit, tant la 
normativa general que regula l’activitat municipal com les normatives que en 
matèria de transparència i bon govern han estat aprovades recullen aquests 
principis com imprescindibles dintre d’una administració ètica en la consecució del 
bon govern. 

Concretament, la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, en el seu article 26.2.b) limita 
l’acceptació d’obsequis per part dels alts càrrecs o assimilats i la mateixa previsió 
conté l’article 55.1. m) de la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

El Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, també preveu la regulació relativa a 
l’obligació de rebutjar per part dels empleats públics els obsequis que s’ofereixin 
més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia. 

Així mateix, i dintre també de l’adopció de les mesures necessàries per assolir 
l’objectiu del bon govern, s’han d’aplicar criteris d’austeritat i eficiència econòmica 
en la inversió dels recursos públics, criteris que també s’han de tenir en compte en 
aquells casos en què l’Ajuntament realitza obsequis institucionals. 

Dintre d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Barcelona com a institució, té la 
voluntat d’anar més enllà en la transposició d’aquesta normativa i principis ètics i 
de bon govern a l’organització municipal, aprovant el seu propi Codi Ètic que, entre 
d’altres, regularà el règim aplicable als regals que rebin els càrrecs electes, alts 
càrrecs, directius i treballadors municipals. 

Per tot l’exposat i en ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 
13 de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic 
Municipal,  

 
Disposo: 
 
Primer. Els càrrecs electes, alts càrrecs, directius i treballadors municipals no 

podran acceptar cap obsequi de valor, favor o servei, més enllà dels usos 
habituals, socials o de cortesia, que se’ls pugui oferir per raó del seu càrrec o que 
pugui comprometre les seves funcions. 

 
Segon. Els obsequis que per raó de cortesia institucional realitzin les diferents 

àrees, districtes, organismes autònoms, entitats públiques empresarials i empreses 
municipals respondran sempre a un criteri d’austeritat i gestió eficient, reduint-se 
aquesta pràctica a aquells supòsits que obeeixin als usos habituals o atencions 
estrictament protocol·làries. 

 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 21 de desembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 4259/2015) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona,  

 
Disposo: 
 
Primer. Delegar la presidència de les meses de contractació dels expedients de 

la Gerència de Recursos, en el seu Director de Serveis General. 
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