
AI.LBGRCIONS on t'OFrcrNA Awrrrnau on Cereru¡rve
A L'ApRovecró rNrcrAL DEL Conr Èrrc r DE BoN covERN
DEL CoNsnrr Covrencer DEL GrnoxÈs

En la sessió celebrada el dia 19 d'octubre de 20L6, el Ple del Consell
Comarcal del Gironès va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial
del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès (en
endavant, el "Consell Comarcal" i l"'Codi ètic", respectivament).

La proposta normativa es sotmet a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de trenta dies hàbils, per a la formulació
d'al.legacions i recomanacions, d'acord amb la publicació de l'edicte
corresponent tant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7247,
de 15 de novembre de 2016, com al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, de 25 d'octubre de 2016.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, I'OAC) al text del Codi ètic són emesos a l'empara dels art. 1

i 3 de la Llei L4/2OO8, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya,
així com de I'aft. 13.2 d) de les Normes d'actuació i règim intern de l'Oficina
Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI, respectivament),
segons el qual, correspon a la Direcció de prevenció formular al director o

directora de I'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions
normatives vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al Parlament, al
Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho permeti, a les
institucions í els organismes estatals, comunitaris i internacionals.

Així, les al.legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcíons
que la LOAC atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les
institucions i dels servidors públics, sens perjudici d'aquelles altres
observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, s'estimi oportú també
efectuar.
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Qüestions preliminars ('(Antecedents i justifica ci6")

EI significat dels codis ètics

Convé situar els codis ètics dins del sistema d'integritat del que ha d'estar
dotada qualsevol institució pública, entès aquest sistema com el conjunt
d'instruments que l'organització pública ha de gestionar per tal de fomentar
la integritat en el seu funcionament.

Partim de la base que tot sistema d'integritat institucional ha de
comprendre tres àmbits d'actuació: (i) ha d'incloure instruments que
permeten detectar la cultura ètica institucional que ha de guiar l'actuació de
les persones que hi treballen (estàndards de conducta); (ii) ha de comptar
amb la professionalitat en la gestió pública dels recursos humans i

materials; i (¡i¡) preveure instruments de detecció preventiva de riscos
contra la integritat institucional.

Els codis ètics es conceben com a instrument normatiu amb encaix en
l'àmbit de la cultura ètica organitzativa per a la identificació dels estàndards
de conducta exigibles per l'organització als seus membres o empleats i,
concretament, són cridats a complir una doble funció: (i) d'una banda,
determinar la conducta esperada de les persones que en són destinatàries
en el desenvolupament de les seves tasques a través tant de mandats i

prohibicions que facilitin la resolució dels dilemes ètics més habituals en
funció de les funcions que té encomanades la instítució, com també
proporcionant eines per a la resolució d'eventuals dilemes ètics; i (ii) d'altra
banda, facilitar el control social (extern i intern), perquè determinant la
conducta desitjable s'imposa un model de referència per a la consecució de
la bona administració.

Context normatiu

El Codi ètic que es proposa menciona expressament, a mode de normes
legals de referència, tant la Llei L9/20L4, de 29 de desembre, de
Transparència, accés a la Ínformació pública i bon govern (Llei t9/2OLa)
com l'Estatut Bàsic de l'empleat públic (EBEP). Tanmateix, però, convindria
addicionalment fer referència a l'ordenament bàsic contenidor dels principis
essencials reguladors de l'actuació dels poders públics i del personal al seu
servei, és a dir, tant a la Constitució com a I'Estatut dAutonomia de
Catalunya, així com a I'ordenament local; alhora en constitueix un ferm
antecedent el Codi de Bon Govern Local de la Federació de Municipis i

Províncies.
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Nogensmenys pot oblidar-se la Recomanació núm. R (2000)10 sobre Codis
de Conducta per al Funcionari Públic, adoptada pel Comitè de Ministres del
Consell d'Europa l'11 de maig de 2000, així com les mesures proposades
per I'OCDE als estats membres sobre la millora de la conducta ètica en el
sector públic (23 d'abril de 1998) o la Convenció de I'Organització de les
Nacions Unides (ONU) contra la Corrupció, signada a New York el 31
d'octubre de 2003, que dedica el seu afticle 8 als codi de conducta per a

funcionaris públics.

"Àmbit d'actuació"

Am bit su hjecti u d'a plicació

D'acord amb el text proposat, el Codi ètic és d'aplicació <<a tots i cadascun
dels membres electes de la Corporació i a tots els treballadors i

treballadores del Consell Comarcal i ens dependents, en especial, el
personal d'alta direcció i els coordinadors d'àrees.>>

El legislador en matèria de transparència (Llei L9/2014) ha decidit imposar
I'elaboració de codis de conducta per a un col.lectiu determinat: els alts
càrrecs, en la concepció del terme que configura ad hoc la norma legal
referida. En aquest sentit, l'article 55.3 de la Llei L9/20L4 prescriu que <<[e]l

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
càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa referència
I'apartat L, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, idetermini les
conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador
establert per aquesta llei.>>

Tanmateix, però, i mentre que per a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya
o la resta de subjectes obligats per l'esmentada Llei el sentit i abast
concepte "alt càrrec" no ofereix dubte, no succeeix el mateix pel que fa als
ens locals, en relació amb els quals el concepte d'"alt càrrec" haurà de ser
interpretat d'acord amb els criteris que apunta I'article 4.2 b) de
I'esmentada Llei (<<representants locals i els titulars dels òrgans superiors i

directius, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.>>).

El Codi ètic proposat, a més, estén el seu àmbit subjectiu d'aplicació a tota
la resta del personal de la corporació local, sense que de la Llei L9/20t4 es
desprengui un mandat exprés de preveure un codi ètic per als servidors
públics que no trobin encaix en el concepte d'"alt càrrec" establert a la Llei
referida. Així doncs, cada institució pública decidirà, en darrera instància,
sobre la possibilitat de preveure o no igualment un codi de conducta per a

servidors que no ostentin la condició d'alt càrrec.
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Ara bé, la decisió de preveure un codi ètic també per a empleats públics
requereix prèviament prendre en consideració i ponderar adequadament els
diferents riscs que per a la integritat de la institució comporta I'exercici de
les molt distintes funcions encomanades a cadascun dels col.lectius de
servidors públics. I en la mesura que el Codi ètic proposat no distingeix
entre les seves previsions i mandats cap diferenciació a raó de la diferent
naturalesa de càrrecs i funcions que ostenten els seus subjectes obligats,
entenem que disposa un únic règim homogeni que no atén a les
diferenciacions que exigeixen els diferents col.lectius obligats.

En un altre ordre de coses, convindria plantejar-se la possible subjecció a

algunes de les prescripcions del Codi ètic de les entitats privades
contractistes, prestadores de serveis i beneficiàries de subvencions. En
aquest sentit convé recordar que l'apaftat 2n de l'article 55 de la Llei
t9/20L4 imposa a les administracions i els organismes compresos en
l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei el deure <<d'incloure, en els plecs de
clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o
ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar
l'activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar
els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.>>. El Codi de bon
Govern Local aprovat per la Federació de Municipis i províncies (FEMP)
recull en aquest sentit una fórmula de vinculació, segons la qual, <<[t]otes
aquelles d'empreses licitadores, entitats prestadores de serveis públics i de
subvencions que es relacionin amb lAdministració local hauran de signar un
acord d'adhesió al present CBG per tal de facilitar la íntegra subscripció de
les empreses licitadores, entitats prestadores de serveis públics ¡

beneficiaris de subvencions als seus principis i valors. L'adequada execució
del CBG exigirà la assignació individualitzada de dita responsabilitat en el
marc de I'organització política i administrativa, a efectes de garantir el
compliment dels seus objectius.>>

Valor normatiu

També en aquest apartat del Codi ètic titulat "Àmbit d'actuació" s'inclou un
darrer paràgraf que exigeix als "càrrecs electes" la signatura d'un
"document de compromís de compliment" del Codi ètic, en el moment de la
seva presa de possessió. Noti's que aquesta exigència no només manca
d'una explícita justificació, sinó que, a més, s'imposa tan sols a un dels
col.lectius de servidors públics als que va adreçat el Codi ètic: els càrrecs
electes. Per tant, deduïm que per a la resta dels destinataris obligats no
s'exigeix la signatura del compromís o adhesió i que, per tant, el Codi ètic
els és d'aplicació directa. Aquests efectes de vinculació directa respondrien
al parer que aquesta Oficina ha vingut argumentant i defensant en favor de
la consideració de la naturalesa jurídica normativa que, segons els nostre
criteri, seria convenient que tinguessin en tot cas els codis ètics, amb les
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conseqüències inherents que aquest caràcter normatiu implicaria, entre les
que es trobaria la manca de necessitat d'haver de signar, cap dels
destinataris de la norma, cap document de compromís o adhesió ad hoc
individua litzat.

Han estat diversos els arguments que fonamenten la consideració del valor
normatiu guê, a criteri d'aquesta oficina, haurien de significar els codis
ètics. En primer lloc, perquè han de ser contenidors d'autèntiques
prescripcions imperatives, mandats o prohibicions, que venen a guiar la
conducta dels subjectes destinataris mitjançant la creació i reconeixement
de drets i deures, per la qual cosa innoven I'ordenament jurídic. D'altra
banda, les lleis de transparència han suposat, en aquest sentit, el pas de
l'ètica al dret, de la persuasió a la coerció: I'article 55.3 Llei L9/2OL4 imposa
el mandat als subjectes obligats, d'elaborar un codi de conducta que
concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa referència l'apartat 1

de I'article i n'estableixi altres d'addicionals, a l'hora que determini les
conseqüències d'incomplir-los, per la qual cosa el Codi ètic s'esdevé
I'instrument normatiu més idoni per permetre la coercibilitat del seu
contingut, és a dir, la possibilitat d'imposar coactivament el seu compliment
o, en el seu cas, una sanció, de tal forma que el seu contingut hagi de
representar un desenvolupament de principis consagrats legalment amb un
nivell de detall reservat a les disposicions de caràcter reglamentari, amb ple
respecte al principi de jerarquia normativa. Alhora, per mandat exprés de la
lletra g) de I'apartat 3 de I'art. 78 de la Llei t9/2Ùt4 (infraccions greus en
matèria de bon govern), els codis ètics adopten el paper de norma de
remissió (norma en blanc), en la mesura que serveixen a la definició i

concreció del contingut de la infracció consistent en la conducta d'
<[i]ncomplir els principis de bona conducta establerts per les lleis i els codis
de conducta, sempre que no constitueixin una infracció molt greu>>.

Contingut del Codi ètic ("Principis ètics i de conducta")

Consideració general

El Codi ètic ha de ser necessàriament entès com el conjunt no només de
valors institucionals que una institució identifiqui com a propis, que
serveixin com a fonts d'inspiració i motor de la seva actuació (justícia,
exemplaritat, transparència o excel'lència, per exemple), sinó també de
principis que articulin i concretin aquests valors i, en darrera instància, i

sobretot, de concretes regles d'actuació o conducta d'obligat compliment
que s'imposin als seus destinataris, tot desenvolupant o inclús innovant els
drets i deures que ja prevegi l'ordenament legal vigent.
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Un primer comentari general que pretenem apuntar té a veure amb la
consideració que es desprèn de molts dels principis i compromisos
consignats en el Codi ètic, que acostumen a ser redundants, en la mesura
que ja venen imposats preceptivament per I'ordenament jurídic legal. Així, o
venen a reproduir l'enunciat de principis que es preveuen a l'article 55 de la
Llei L9/20L4 o a altres normes legals de l'ordenament vigent, o bé pateixen
una formulació en termes tan genèrics, sense defínició concreta, que
difícilment tenen aptitud per complir la funció que correspon a un codi.

Per tant, el Codi ètic hauria d'evitar constituir un mer recull o recordatori de
valors, principis o pràctiques que ja poden extreure's de les normes en
vigor, com tampoc ha de significar una formulació genèrica de princípis i

regles amb finalitats únicament informatives o pedagògiques que, per la
seva abstracció, difícilment puguin innovar ni concretar I'ordenament
jurídic.

Principis ètics

De la lectura del text projectat s'observa que desprès d'enunciar els valors
democràtics, de lleialtat i bona fe, es relacionen tot seguit els principis que
han d'orientar I'actuació de totes les persones destinatàries del Codi ètic.

El Codi ètic representa a més una idònia oportunitat per tal d'explicitar
I'abast i importància d'alguns d'aquests principis. En aquest sentit
convindria fer l'esforç de definir la imparcialitat o l'oþje_CËryta! (1.1), com a
béns jurídics essencials en la gestió dels conflictes d'interès dels servidors
públics. D'acord amb la Reial Acadèmia Espanyola, pot definir-se la
imparcialitat com la <<manca de designi anticipat o de prevenció, a favor o
en contra d'algú o quelcom, guê permet jutjar o procedir amb rectitud.>> Es
tracta doncs d'un estat mental, una condició necessària i prèvia per a
l'objectivitat, mentre que aquesta darrera comporta la necessitat d'haver
de tenir en compte tots els elements en joc i haver-los ponderat
adequadament, amb independència de la pròpia manera de pensar o sentír.
Igualment necessària entenem la definició del princip i de "retiment de
comptes" (L.7), entès com a conjunt de mecanismes de què disposa una
institució pública que permeten explicar, justificadament, els seus objectius
i resultats, responent a les necessitats i als interessos que li han atorgat
legitimitat i s'han vist concernits per les seves actuacions.

En un altre ordre de consideracions, convé advertir igualment que en la
relació de principis es troben a faltar alguns d'especial rellevància per a la
consecució de la integritat desitjable en la conducta dels servidors públics i,
per tant, de la bona administració en darrera instància. Per exemple, el
principi de "confiança pública" que els ciutadans han dipositat en els
servidors públics, particularment rellevant i estretament vinculat als altres
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dos principis que poden posar-se en perill si no es gestionen adequadament
les situacions de conflictes d'interès (imparcialitat i I'objectivitat).

Regles de conducta. En especial, sobre els conflictes d'interès.

Com s'ha apuntat, el caràcter normatiu o vinculant que aquesta Oficina
defensa que hauri.en de tenir els codis de conducta imposaria haver
d'incloure també en el seu text regles de comportament o conducta, que no
compromisos, que estableixen mandats prescriptius per tal de guiar la
conducta esperada de les persones que treballen en o per a una
organització, amb voluntat de ser aplicat amb caràcter general.

Trobem en falta la dedicació en el Codi ètic d'una secció o apartat per tal de
tractar normativament i sistemàtica la problemàt¡ca sobre la gestió dels
conflictes d'interès en què poden veure's afectats els servidors públics del
Consell Comarcal. Aquest desenvolupament normatiu resulta necessari ¡

idoni per tal de detallar i completar el règim legal, de vegades insuficient,
en matèria de conflictes d'interès.

Tan sols trobem en el Codi èt¡c proposat puntuals (¡ disseminades)
referències als conflictes d'interès, que no afegeixen gaire a les previsions
legals ja existents: en el punt I.t.2 s'afirma succintament que <<davant de
situacions amb interessos personals, s'abstindran d'intervenir o votar>>; en
el punt L.2 es prescriu que <<sempre que es produeixi un conflicte
d'interessos, es farà prevaldre I'interès públic>; en el punt 1.5 s'al'ludeix a
què <<es faran públics aquells conflictes d'interessos que puguin pertorbar el
correcte funcionament de les seves funcions>>; i el punt 1.6, que es refereix
al deure d'abstenir-se a acceptar regals.

Una adequada regulació relativa als instruments per a gestionar els
conflictes d'interès passa per aproximar primerament un concepte sobre
què ha d'entendre's per "conflicte d'interès". En aquest sentit, i d'acord amb
la definició que aquesta Oficina ha proposat en el seu informe titulat "La
gestió dels conflíctes d'interès en el sector públíc de Catalunya" (en
endavant, IGCI), fet públic al web de la institució, convindria copsar la
definició del terme que fes al.lusió a una situació de risc de corrupció en què
l'interès particular d'una persona podria interferir en I'exercici adient del seu
discerniment professional en nom d'una altra que legítimament confia en
aquell judici.

A partir d'aquí, es troba a faltar que el Codi ètic estableixi pautes i regles
necessàries per a regular i detallar quines han de ser i com han d'operar les
eines disponibles per a una adequada gestió dels conflictes d'interès, tot
desenvolupant i concretant les previsions que ofereix l'ordenament legal.
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En aquest sentit, per exemple, podria considerar-se estendre
l'obligació de presentar declaracions d'activitats, béns patrimonials i

d'interessos dels alts càrrecs també als empleats públics amb majors
responsabilitats, alhora que adaptar els continguts de les declaracions
per cada col.lectiu de servidor públic, ampliar l'abast temporal de les
declaracions d'activitats prèvies al càrrec o incrementar el nivell de
publicitat o transparència dels continguts de les declaracions sempre
que aquestes s'esdevinguin, ja sigui al principi, al final de l'ocupació
del càrrec o lloc, o anualment, í sempre que hi hagi modificació de les
circu mstàncies declarades.

En l'àmbit de I'abstenció, seria convenient que, a banda de poder
concretar i ampliar amb major grau els motius de manca
d'imparcialitat que ja preveu l'ordenament jurídic, el Codi èt¡c
preveiés un procediment ad hoc per a la comunicació de la
concurrència d'un motiu d'abstenció, així com I'atribució de
competències per resoldre l'incident o les conseqüències que es
prevegin en cas d'incompliment del deure d'abstenir-se (inhibició i

recusació), o preveure un règim de publicitat per a les decisions
d'apartament del servidor públic afectat.

El Codi ètic s'esdevé una idònia ocasió per recordar el règim
d'incompatibilitats i segones ocupacions que regeix legalment per a

cadascun dels col.lectius de servidors públics, tot i que, en el cas dels
electes locals, aquesta Oficina (IGCI) ja s'ha pronunciat respecte de
la necessitat d'ampliar els supòsits d'incompatibilitat més enllà de les
causes d'inelegibilitat que actualment preveu la Llei Orgànica de
Règim Electoral General. Alhora, podrien introduir-se al respecte
previsions complementàries al règim, com ara la necessitat que els
superiors jeràrquics adoptin un rol proactiu en la detecció i gestió de
les segones ocupacions, el deure d'efectuar-ne un seguiment
periòdic, o preveure la renuncia a percebre retribucions per la
presència, compareixença o assistència a actes duts a terme en
exercici de les funcions pròpies inherents a les responsabilitats del
càrrec o lloc que s'ocupa en l'organització, sempre que s'actuï en la
seva representació.

La política de regals és un dels temes essencials a tractar, donat que
representa una de les fonts clàssiques de conflictes d'interès. Des del
punt de vista de l'Oficina, l'article 1.6 del Codi ètic en proporciona
una regulació insuficient, perquè manca una regulació completa de la
política de regals en el Consell Comarcal: convé donar una definició
clara de regal que abasti de forma prou amplia qualsevol tracte de
favor o situació que impliqui un privilegi o avantatge injustificat que
pugui comprometre la imparcialitat o independència; a més,
l'excepció a la prohibició d'acceptar regals no compta amb cap límit
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quant¡tatiu que atorgu¡ certesa i objectivitat a l'excepció (es refereix
tan sols a "usos habítuals" o "mostres no venals de cortesia"); alhora,
fora bo identificar llocs o càrrecs que per els seves funcions o
característiques puguin tenir restriccions diferents, i preveure algun
mecanisme de constància mitjançant registre de les acceptacions de
regals. Aquesta política tan sols serà completa quan es prevegin
alhora deures de formació als servidors públics, canals de consulta i

assessorament i mecanismes de revisió periòdica de la política de
regals.

Volem posar èmfasi igualment en la necessitat de referir-se el Codi
ètíc al règim legal relatiu al control de les activitats i interessos
postcàrrec, règim que es caracteritza per presentar buits o
deficiències que podr¡en Ser esmenades amb diferents previsions en
el Codi ètic. Aquesta matèria ve a preservar la imparcialitat del
servidor públic davant el biaix en el seu judici professional que pot
suposar el fet d'afavorir una empresa o indústria amb l'expectat¡va
d'obtenir avantatges professionals després de cessar en la seva
posició pública, per la qual cosa el legislador ha optat per prohibir o
limitar, durant un període posterior "de refredament", possibles
activitats privades de determinades persones que han ocupat alguns
càrrecs públics. Tanmateix, el règim legal vigent al respecte tan sols
preveu limitacions postcàrrec en relació amb els càrrecs electes i

personal directiu local, però no considera altres col'lectius de
servidors públics que exerceixen funcions públiques rellevants o que
tenen accés a informació privilegiada. Alhora, aquesta Oficina, en el
seu IGCI, ha palesat la manca d'un òrgan de control específic que
vetlli pel compliment d'aquest règim en l'àmbit local, la qual cosa
caldria esmenar des de I'exercici de l'autonomia local.

Per la seva banda, la transparència (1.5) constitueix igualment una de les
eines per a la gestió preventiva dels confl¡ctes d'interès, per la qual cosa cal
que els poders públics incorporin en les seves campanyes institucionals el
coneixement, promoció i difusió entre la ciutadania del dret d'accés a la

informació pública i els seus mecanismes de garantia, la qual cosa facilitaria
el control social d'interessos declarats. En aquest sentit, fora bo preveure en
el Codi ètic alguna regla de conducta concreta que incidís més directament
en el tractament del dret d'accés a la informació pública. A tall d'exemple,
es podria valorar la inclusió d'una regla de conducta consistent en optar per
aquella de les possibles interpretacions de la norma que resulti més
favorable a l'efectiu dret d'accés a la informació.

Cal garantir que la informació continguda en els registres d'interessos sigui
de conservació i accés permanent i, en definitiva, establir el nivell màxim de
transparència exigible per als col.lectius de servidors públics amb major risc
de conflictes d'interès atesa les seves responsabilitats i capacitats de
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decisió. En aquest sentit, fora bo exigir expressament la publicitat de
l'agenda de reunions dels alts càrrecs i màxims responsables de
l'organització.

En el punt 1.5 del Codi ètic proposat s'al.ludeix a què <<es faran públics
aquells conflictes d'interessos que puguin pertorbar el correcte
funcionament de les seves funcions>>; tanmateix aquesta previsió és massa
genèrica, en no copsar la via o canal previst per a assolir aquesta finalitat.
Una de les opcions podria consistir en incrementar el nivell de publicitat o
transparència dels continguts de les declaracions, com s'ha dit, o preveure
un deure de comunicar els conflictes d'interès que s'esdevinguin o es puguin
esdevenir en l'exercici del càrrec o ocupació del lloc.

Pel que fa als grups d'interès, als que el Codi ètic no en fa al.lusió, entenem
convenient dedicar-los alguna previsió i, en aquest sentit, introduir el
compromís de no rebre ni facilitar I'accés a I'agenda a aquelles entitats o
persones que, tenint la consideració de grup d'interès, no s'hagin registrat
en el corresponent registre. Aquesta mesura contribuiria a reforçar el
compromís dels alts càrrecs amb la transparència en els processos de presa
de decisió i a fomentar la inscripció en el regístre.

En darrer terme, i per la seva importància pràctica, observem que es troben
a faltar en el Codi èt¡c proposat la previsió de normes de conducta
específiques relatives a vi definitius o
provisionals, així com relacionades amb l'activitat de cont , essent
aquest dos àmbits materials particularment sensibles als riscos per a la
integritat.

Estructura orgànica

Tant l'apartat 2n com el 3r del Codi ètic preveuen el que es designa com la
"Comissió constituïda per a la seva redacció":

En I'apaftat 2n se li atribueix la funció de "resoldre sobre
l'incompliment" del Codi ètic i la funció de "proposta" al Ple del Consell
Comarcal de l'inici del procediment sancionador.

Al seu torn l'apartat 3r li atribueix a més les funcions de "seguiment i

avaluació del compliment" del Codi ètic, a més d' "establir indicadors
per a poder avaluar-ne el seu correcte desplegament" i "proposar
revisions i modificacions", que aprovarà el Ple del Consell Comarcal.

Precisament es preveu aquí I'organització necessària per a garantir I'eficàcia
orientadora que ha de tenir tot codi ètic, que cobra el seu veritable sentit en
formar part d'un sistema d'integritat institucional on s'articulen altres
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@
ínstruments importants per a fomentar la integritat institucional i garantir
que aquests instruments constitueixin autèntiques guies de conducta.
Aquest requisit orgànic, que incideix doncs en l'estructura administrativa de
la Corporació local, s'esdevé doncs un argument més en suport de la

naturalesa normativa que ha de tenir un codi ètic.

Tanmateix, i en relació amb la previsíó d'aquest òrgan, aquesta Oficina
entén necessari apuntar les següents observacions i suggeriments:

En primer lloc i des del punt de vista formal, cal ¿ir que aquest òrgan manté
un nom de designació que fa al.lusió a les tasques inicials de redacció del
Codi. Vist que, per les funcions que se li atribueixen, es concep com un
òrgan col'legiat de caràcter permanent en el si de l'estructura de la

corporació local, entenem més adient eliminar la referència a la "redacció"
del Codi ètic en el nom de la seva designació, i proposem substituir-la per
algun terme que faci referència a les funcions de "compliment" o de
"seguiment" a què és cridat aquest òrgan.

Pel que fa als aspectes substantius, el primer que crida I'atenció és
I'absència en el Codi ètic proposat de cap apartat o precepte en el que es
reguli idescrigui la concreta composició d'aquest òrgan col'legiat. En
qualsevol cas, és imprescindible garantir que l'òrgan es doti de la màxima
independència possible del govern corresponent, amb capacitat
investigadora i d'elaboració de consultes i recomanacions, el que és
fonamental per a l'èxit del codi.

Tampoc es fa cap referència al seu règim específic de funcionament. En

aquest darrer sentit, convé tenir present que, en tot allò que no es prevegi
expressament, li seran d'aplicació les regles de funcionament previstes al
règim jurídic legal que el dret administratiu preveu amb caràcter general
per als òrgans administratius col.legiats.

En darrer terme, trobem a faltar igualment la regulació detallada de les
funcions a què és cridat a desenvolupar aquest òrgan, totes elles tendents,
en darrera instància, a procurar I'efectiu compliment i eficàcia de les seves
prescripcions:

Cal que l'òrgan de control previst sigui capaç de resoldre consultes i

dubtes concrets sobre I'aplicació del Codi ètic;

Cal que estableixi directrius i fixi criteris interpretatius per a l'aplicació
del Codi ètic i, en general, per al bon funcionament global del sistema;

Cal aprovar informes periòdics als efectes de dur a terme I'avaluació
sobre el grau de compliment del Codi ètic;
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Cal identifícar els instruments de detecció d'incompliments del Codi
ètic i posar en coneixement dels òrgans competents els eventuals
incompl iments detectats ;

Atès que un codi ètic ha de ser un instrument viu, cal preveure
mecanismes de revisió per ser capaç d'actualitzar-se a mesura que
s'identifiquin noves situacions de dilema ètic que no siguin puntuals
sinó reiterades -i QU€, per tant, convé recollir per guiar a altres
persones que puguin trobar-se en situació similar- o bé quan
s'identifiqui la necessitat de revisar la redacció d'alguna regla
d'actuació que la pràctica ha revelat massa ambigua o que dóna peu a
altres interpretacions diferents de la que inicialment és pretenia. Per
tant, els mecanismes i les persones responsables d'aquesta revisió
haurien de quedar especificats dins el propi codi;

Convé establir mecanismes de difusió del contingut del Codi ètic entre
totes les persones que serveixen a la institució. D'aquesta manera
s'assolirà facilitar la reflexió entre ells i permetre així aterrar aquestes
prescripcions a llurs funcions i responsabilitats concretes.

La Comissió o òrgan de seguiment pot tenir a més encomanades altres
funcions de destacada utilitat o importància, moltes d'elles
relacionades amb la gestió dels conflictes d'interès abans al.ludits:
rebre les comunicacions dels conflictes d'interès que es produeixin o es
puguin produir; rebre i verificar les comunicacions d'abstenció i, si
escau, elevar la corresponent proposta de resolució; elevar proposta
de recusació en cas d'incompliment del deure d'abstenció; rebre les
declaracions que estan obligats a presentar els servidors públics;
determinar el valor i la destinació dels regals als efectes del previst en
el Codi ètic; o rebre les comunicacions relatives a ocupacions o càrrecs
després del cessament.

En aquest punt suggerim la conveniència que el propi precepte del Codi ètic
prevegi el mandat d'elaborar un reglament de règim intern de la Comissió
en el que es concretin les seves funcions í la seva dinàmica de
funcionament, i que alhora garanteixi els mecanismes de participació i

consulta i defineixi els indicadors que, dins de cada àmbit funcional, han de
servir per a l'avaluació interna del nivell de compliment de les obligacions
de transparència, en connexió amb el principi de retiment de comptes.
Aquest reglament de funcionament haurà de fer-se públic al portal de
transparència del Consell Comarcal.
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Règim sancionador

L'apartat 2 del Codi ètic assigna a la "Comissió constituÏda per a la seva
redacció" la funció consistent en <<resoldre sobre l'incompliment>> i la de
<<proposar al Ple del Consell Comarcal l'inici del procediment sancionador>>.

En el segon paràgraf de l'apartat es preveu que <[l]a tipificació de les
sancions està determinada per la Llei t9/20L4, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (...)".

Davant de l'absència de cap altra regulació o referència al règim
sancionador aplicable en el Codi ètic proposat, creiem que han de tenir-se
presents els següents suggeriments al respecte:

La Llei L9/2OI4 està pensada per a I'incompliment dels deures i obligacions
establertes en la pròpia Llei de Transparència. Per tant, entenem que la
remissió al règim sancionador de la pròpia Llei de Transparència pot deixar
el règim sancionador incomplert, en la mesura que el projecte de Codi ètic
contempla regles que estan fora de l'àmbit material de la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tot i això, aquesta inconveniència o manca de completesa pot quedar
salvada pel significat del mandat exprés contingut a la lletra g) de I'apartat
3 de I'art. 78 de al llei L9/2OL4 (infraccions greus en matèria de bon
govern), segons el qual els codis ètics adopten el paper de norma de
remissió (norma en blanc), en la mesura que serveixen a la definició i

concreció del contingut de la infracció consistent en la conducta d'
<<[i]ncomplir els principis de bona conducta establerts per les lleis i els codis
de conducta, sempre que no constitueixin una infracció molt greu>>. Cal
tenir en compte a aquests efectes que, d'acord tant amb l'article 4 com amb
I'article 80 de la mateixa Llei L9/20L4, els responsables del compliment dels
deures i les obligacions establerts per aquesta llei són els alts càrrecs i

també el personal al servei de I'Administració pública. Els Codis de
conducta, en el cas dels servidors públics que no tenen la condició d'alt
càrrec, són cridats igualment a completar, desenvolupar i concretar
determinades infraccions disciplinàries ja existents, així com altra normativa
legal.

En qualsevol cas, un codi ètic, com el que és objecte ara d'al'legacions, atès
el seu caràcter normatiu, ha de poder ser un canal útil perquè determinats
organismes i institucions, com és aquí el Consell Comarcal, puguin tipificar
noves conductes a mode d'infraccions, a banda de les ja tipificades
legalment.

En darrera instància, suggerim que el Codi èt¡c hauria d'aclarir les
atribucions orgàniques competencials en matèria sancionadora: a banda
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que no queda clar quin és el contingut i abast de la funció atribuïda a la
Comissió, consistent en "resoldre sobre l'incompliment" -si es tracta o no
d'un expedient previ d'informació, anterior al procediment sancionador, o
d'una potestat d'informe-, caldria definir quin són els òrgans competents
per a la iniciació, per a la instrucció i per a la resolució del procediment
sancionador, d'acord tant amb els criteris d'atribució competencial en
l'exercici d'aquesta potestat sancionadora que s'estableixen als articles 86 a

89 de la Llei L9/20L4 com amb l'artícle 103.2 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, Çuê estableix amb caràcter imperatiu que <flles
competències d'instrucció i de resolució del procediment sancionador no es
poden atribuir a un mateix òrgan.>>

Barcelona , 2 de desembre de 2016

Vistiplau

Ol¡ver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Area de legislació i assumptes jurídics

òscar Roca Safont
Director de prevenció
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