
AL.LEcACToNS nn I'OFTCINA Axrrpneu on CererfINrYA
A L'ApRovncró rNrcrAL DEL Coor DE coNDUCTA DELS
Arrs cÀnnncs r DE BoN covERN nn I'AJITNTAMENT DE
Vrc

En la sessió celebrada el dia 7 de desembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament
de Vic va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial del Codi de
conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Vic (en endavant, l'
"Ajuntament" i el "Codi", respectivament).

La proposta normativa es sotmet a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de trenta dies hàbils des de la publicació al BOP, 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. 7307, de 13 de febrer de 20L7, com al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, de L4 de febrer de2OL7,

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, I'OAC) al text del Codi són emesos a l'empara dels a¡t. 1 i 3
de la Llei L4/2O08, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya,
així com de l'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 l'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 i els organismes estatals, comunitaris i internacionals.

Així, les al.legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del Codi que el situen en el sistema
d'integritat del qual 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. En

aquest sentit, 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

Pàgina 1 de 15



professionalitat en la gestió pública dels recursos humans imaterials; ¡(iii)
preveure instruments de detecció preventiva de riscos contra la integritat
institucional.

Els codis ètics han de ser doncs concebuts 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 èt¡cs més
habituals en funció de les funcions que té encomanades la institució, 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.

ÀrnUit d'aplicació (II.)

El primer apartat de la disposició II. del Codi expressament es refereix a la
seva <<aplicació als alts càrrecs de l'Ajuntament de Vic>>.

Primerament convindria que, de forma explícita, la norma copsés el sentit
ampli que ha de tenir el terme "Ajuntament de Vic", als efectes de
l'aplicació de la iniciativa normativa, gu€ convé entendre en un sentit ampli
com a "sector públic" municipal, és a dir, no només integrador del conjunt
d'òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions que
conformen l'Ajuntament en sentit estricte (territorial) del terme, sinó també
del conjunt d'organismes i entitats que en depenen o s'hi vinculen, així com
les empreses municipals, les associacions, les fundacions del sector públic
municipal o els consorcis municipals, d'acord amb I'afticle 3 de la Llei
L9/2OL4, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (Llei L9/2014).

En segon terme, el Codi és d'aplicació als "alts càrrecs" de I'Ajuntament, per
la qual cosa la iniciativa normativa dóna compliment al mandat inclòs en
l'article 55.3 de la Llei L9/20L4, amb la finalitat de dotar d'un codi de
conducta per a aquest col.lectiu de servidors públics. En aquest sentit,
l'article 55,3 de la Llei L9/2O14 prescriu que <<[e]l Govern, els ens locals i

els altres organismes iinstitucions 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 t,
n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta
llei. >>
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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 del
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.>).
L'apaftat 2n de la Disposició IL del Codi se'n fa ressò literal, sense que, per
tant, aclareixi què cal entendre per "titulars dels òrgans directius" en les
corporacions locals.

Cal dir que al respecte, d'una banda comptem amb una enumeració
estricta als art. 130.1 b) ¡ 130.2 a la Llei 7/t985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). Tanmateix algunes
veus es qüestionen si el concepte hauria d'encabir també personal
tècnic habilitat estatal (secretaris i interventors municipals), o inclús
personal de lliure designació, a raó del caràcter directiu o de
responsable del lloc que ocupen. Aquesta possible interpretació
extensiva del concepte es fonamenta en les diferents interpretacions
que la LRBRL dóna del terme "personal directiu" o "òrgan directiu",
segons els casos; en aquest sentit, la DA 15a LRBRL, que regula el
règim d'incompatibilitats i declaracions d'activitats i béns dels
"directius locals", deixa palès que es tracta aquest d'un concepte
jurídic indeterminat: mentre que el seu apartat 1r es refereix a què els
"titulars dels òrgans directius" queden sotmesos al règim
d'incompatibilitats del personal de les Administracions (Llei estatal
53/t984, Llei catalana 2L/L987) i al règim d'incompatibilitats post
càrrec dels alts càrrecs de l'Estat (Llei 3/2OLS), sense més
especificació, més endavant, però, estableix que a aquests efectes,
tindran la consideració de "personal directíu" els titulars d'òrgans que
exerceixin funcions de gestió o execució de caràcter superior, ajustant-
se a les directrius generals fixades per l'òrgan de govern de la

Corporació, adoptant a I'efecte les decisions oportunes i disposant per
a això d'un marge d'autonomia, dins d'aquelles directrius generals.>>

No pot oblidar-se la conveniència de preveure igualment normes de
conducta exigibles a tota la resta del personal de la corporació local, tot i

que de la Llei I9/2Ot4 no se'n desprengui un mandat exprés. Assumint que
correspon a cada institució pública decidir sobre la possibilitat de preveure o
no igualment un codi de conducta per a servidors que no ostentin la

condició d'alt càrrec, aquesta Oficina ho entén recomanable. Tanmateix, la

decisió de preveure un codi ètic també per a empleats públics requeriria
prèviament, en qualsevol cas, haver de 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
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dels col.lectius de servidors públics, a raó de la diferent naturalesa de
càrrecs i funcions.

Convindria a més plantejar-se també la possible subjecció de les entitats
privades contractistes, prestadores de serveis i beneficiàries de subvencions
a algunes de les prescripcions del Codi, en compliment del que disposa
l'apartat 2n de l'afticle 55 de la Llei L9/2074, relatiu al 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 I'Administració 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 i beneficiaris de subvencions als seus principis i valors. L'adequada
execució del CBG exigirà la assignació individualitzada de dita
responsabilitat en el marc de l'organització política i administrativa, a

efectes de garantir el compliment dels seus objectius.>

Principis generals d'actuació (III.)

La present disposició es remet en bloc als principis generals d'actuació
establefts a l'afticle 55.1 de la Llei L9120L4. En la mesura doncs que el Codi
ve a reproduir literalment l'enunciat legal dels principis que, per tant, ja es
preveuen en el precepte legal de referència, aquest contingut s'esdevé
redundant, perquè no n'afegeix cap altra previsió, alhora que mancat de la
necessària concreció o detall, per la qual cosa l'enumeració dispensada
difícilment compta amb la deguda aptitud per complir la funció que
correspon a un codi ètic.

D'aquesta manera, doncs, el Codi hauria d'evitar constituir un mer recull o
recordatori de valors, principis o pràctiques que ja poden extreure'S de les
normes en vigor; tampoc ha de significar una formulació genèrica de
principis i regles amb finalitats únicament informatives o pedagògiques que,
per la seva abstracció, difícilment puguin innovar ni concretar I'ordenament
jurídic. El Codi representa doncs la idònia oportunitat per tal d'explicitar
l'abast i impoftància d'alguns d'aquests principis.

En aquest sentit convindria fer l'esforç de definir la imparcialitat o
l'qþjgçt¡Vte!, com a béns jurídics essencials en la gestió dels conflictes
d'interès dels servidors públics, havent d'entendre per imparcialitat la
<<manca de designi anticipat o de prevenció, a favor o en contra d'algú o
quelcom, que permet jutjar o procedir amb rectitud.>; mentre que
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l'objectivitat compofta 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 sentir.

Igualment necessària entenem la definició del principi de "retiment de
comptes" (apt. 1, lletra g), 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.

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. Es el cas del prir cipi de "confiança pública" que els
ciutadans han de poder dipositar en els servidors públics, particularment
rellevant i estretament vinculat als altres dos principis que poden posar-se
en perill si no es gestionen adequadament les situacions de conflictes
d'interès (imparcialitat i l'objectivitat).

Regles de conducta (fV.)

El caràcter normatiu o vinculant que aquesta Oficina defensa que haurien de
tenir els codis de conducta imposa 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,

D'acord amb l'anterior, trobem en falta la dedicació en el Codi, entre les
regles de conducta, d'una secció o apartat específic per tal de tractar
normativament i sistemàtica la problemàtica sobre la gestió dels conflictes
d'interès en què poden veure's afectats els alts càrrecs de I'Ajuntament.
Aquest desenvolupament normatiu resulta necessari i idoni per tal de
detallar i completar el règim legal, de vegades insuficient, en matèria de
conflictes d'interès.

Tan sols en trobem en el Codi alguna referència esporàdica, que a més de
no afegir res de nou a les previsions legals ja existents, fins i tot es presta a
possibles interpretacions errònies :

És el cas del disposat a la lletra i) de la Disposició 1.1, que després de
remetre's al compliment del règim d'incompatibilitats, sense major
concreció, afegeix una pretesa prohibició per als alts càrrecs, que
segons el Codi han d'evitar <<que els seus interessos personals entrin
en conflicte amb les seves responsabilitats públiques.> En aquest
sentit convé tenir clar, com a premissa bàsica, i tal i com aquesta
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Oficina ha manifestat en el seu informe "La gestió dels conflictes
d'interès en el sector públic de Catalulyâ", fet públic al web de la
institució (en endavant, IGCI), que els conflictes d'interès no es poden
evitar o eliminar, perquè és normal i natural que existeixin, sinó que
cal prendre mesures normatives i executives per tal de minimitzar el
seu impacte o eliminar-ne els efectes, amb la finalitat que no
interfereixin en la decisió imparcial i objectiva del sector públic.

En un altre ordre de consideracions, el Codi també fa al'lusió succinta
al deure d'abstenció, tant en la seva Disposició III -a mode de
principi- i en la Disposició t.4 d) -com a regla de conducta, tot i que
conté una mera remissió al règim legal-, sense major concreció.

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 IGCI,
anteriorment referit, 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 l'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 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:

(i) Pel que fa a les declaracions de béns, activitats i interessos, convé
tenir present que la LRBRL, al seu art. 75.7, prescriu el deure de
formular declaracions dels "representants locals, així com els
membres no electes de la Junta de Govern Local" -encara que aquest
darrer incís, referent als membres no electes de la Junta de Govern
local, perd sentit amb la nova redacció de l'afticle 23 LRBRL, atès que
la Junta de Govern local es composa tan sols de persones que
ostenten la condició de càrrecs electes-. Alhora la LRBRL amplia
aquest àmbit d'aplícació del règim de declaracions al personal referit
al punt 2n de la DA 15a de la LRBRL, és a dir, al personal directiu
local i als funcionaris de les Corporacions Locals amb habilitació de
caràcter estatal que, conforme a allò previst en l'article 5.2 de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2OO7, de t2 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, desenvolupin en les Entitats locals
llocs que hagin estat proveits mitjançant lliure designació en atenció
al caràcter directiu de llurs funcions o a l'especial responsabilitat que
assumeixin.
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Dit això, fora bo però ampliar l'abast temporal de les declaracions
d'activitats prèvies a la presa de possessió del càrrec a aquelles
activitats desenvolupades i finides abans de l'ocupació i dins d'un
període previ de mínim 5 anys.

Pel que fa al contingut mínim exigible als efectes de la declaració de
béns patrimonials, ha d'interpretar-se en el sentit més ampli d'abastir
qualssevol informacions relatives, no només a béns mobles o
immobles, participac¡ons societàries i liquidacions d'impostos, sinó
també qualssevol drets i obligacions patrimonials, valors o actius
financers, i altres interessos i vincles societaris, tant propis o

indirectes, és a dir, referents a determinats familiars, que caldria
determinar,

Amb caràcter essencial convé apuntar que el Codi proposat oblida en
el seu text fer esment i regular la declaració que, davant de l'Oficina
de Conflictes d'Interessos -prevista a I'afticle 15 LRBRL-, han de fer
els membres electes que hagin ostentat responsabilitats executives,
amb caràcter previ al seu inici, en relació amb les activitats que es
disposin a dur a terme durant els 2 anys següents a I'acabament del
seu mandat. Aquesta declaració és actualment prevista i regulada a

l'apaftat 6è de l'art. 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora
de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat (Llei
3/20t5), i és aplicable als membres locals que hagin ostentat
responsabilitats executives, atesa la remissió que l'art. 75.8 LRBRL fa
a l'art. 8 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de Regulació dels Conflictes
d'Interessos de los Membres del Govern i dels Alts Càrrecs de
l'Administració General de l'Estat (havent estat la Llei 5/2006
derogada per la Llei 3/2OI5, la remiss¡ó cal entendre-la feta a

l'esmentat afticle 15 dlaquesta darrera, d'acord amb el que estable¡X
la DA 2a de la Llei 3/2Ot5).

En qualsevol cas, aquestes declaracions no poden confondre's amb la

declaració indicativa de la situació patrimonial dels alts càrrecs que es
preveu a l'article 56.2 de la Llei 19/2OI4, per la qual cosa caldria que

el Codi s'hi referís, i procedís, alhora, a la necessària concreció de
I'abast i contingut de la declaració, tenint en compte que la Llei
Lg/2OI4 tan sols es limita a fer-ne constar el deure de fer-la pública,
així com la interdicció d'incloure dades de localització ni d'altres
relacionades amb la privacitat i seguretat dels titulars.

En un altre ordre de coses, convindria valorar, com s'ha dit en tractar
l'àmbit subjectiu d'aplicació del Codi, que, ja sigui en el mateix Codi o
en un altre codi de conducta aplicable als servidors públics de
l'Ajuntament que no tinguin la condició d'alt càrrec, s'exigís l'obligació
de presentar declaracions d'activitats, béns patrimonials i d'interessos
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@
també als empleats públics amb majors responsabilitats, alhora que
adaptar els continguts de les declaracions per cada col'lectiu de
servidor públic.

(ii) En l'àmbit del deure d'abstenció, Çu€ suposa l'última barrera de
protecció, en aquells casos en què el conflicte ja és present i només
és possible preservar la imparcialitat apartant la persona del procés
decisori, la Disposició L.4 d) del Codi se'n fa ressò, tot ique amb una
mera remissió al règim legal-,

Seria convenient concretar i ampliar amb major grau els motius de
manca d'imparcialitat que ja preveu l'ordenament jurídic.

Alhora el Codi podria preveure un procediment ad hoc per a la
comunicació de la concurrència d'un motiu d'abstenció, així com
l'atribució de competències per resoldre I'incident o les conseqüències
que es prevegin en cas d'incompliment del deure d'abstenir-se. En
aquest darrer sentit, davant els casos en què l'alt càrrec no
s'abstingui davant una causa de possible conflicte d'interès, seria
convenient que el Codi prevegi un sistema de control, per exemple
per part del Ple, amb atribució de funcions de resolució d'una
eventual recusació, o d'emetre ordre d'inhibició, previ raonament del
motiu, a mode similar a la mesura que a aquest efecte ja es troba
prevista per a alts càrrecs de la Generalitat.

(iii) Un codi ètic s'esdevé també una idònia ocasió per recordar i concretar
el rèqim d'incompatibilitats i segones ocupacions que regeix
legalment per a cadascun dels col.lectius de servidors públics, previst
per tal de fer front a conflictes de caràcter potencial, ja sigui
eliminant l'interès particular, ja sigui evitant la influència d'aquest
interès en el compliment dels deures inherents al càrrec o lloc públic.
Tanmateix el Codi objecte d'al.legacions tan sols h¡ conté una
imprecisa remissió al règim jurídic aplicable.

El règim d'incompatibilitats legals que afecten els càrrecs electes
locals s'ha de reconduir a les causes d'inelegibilitat indicades en
l'article 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim
electoral general (LOREG), als supòsits que afecten els representants
electes en corporacions locals, contingudes en els articles t77.2 i

L78.2 de la mateixa llei, i a les incompatibilitats postcàrrec que es
deriven de l'art. 15 de la Llei 3/2OL5 -per remissió DA 15a LRBRL-,
preceptes legals, tots ells, que com a mínim haurien de ser
identificats en el Codi, en comptes de contenir-ne una mera remissió
a la legislació vigent aplicable en la matèria.
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Per la seva banda, els titulars dels òrgans directius queden sotmesos
al règim d'incompatibilitats del personal de les Administracions (Llei
estatal 53/7984, Llei catalana 27/1987) i al règim d'incompatibilitats
post càrrec dels alts càrrecs de l'Estat (Llei 3/2Ot5), normativa
aquesta a la qual convindria igualment referir-se.

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, de manera
insuficient, la LOREG, atès que tan sols atenen a incompatibilitats per
a l'exercici d'alguns càrrecs públics i segones ocupacions o fonts
d'ingressos de caràcter privat,

Alhora, podrien introduir-se en el Codi previsions complementàries al
règim legal, com ara la necessitat de preveure'n una unitat orgànica
amb funcions de control, per exemple atribuint als superiors
jeràrquics un rol proactiu en la detecció i gestió de les segones
ocupacions, o la facultat d'efectuar-ne un seguiment periòdic, tenint
en compte la manca de previsió en l'ordenament legal de cap
autoritat independent iexterna de control en aquesta matèria; o com
la necessitat de 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'actui en la

seva representació.

(iv)Al seu torn la golítica de regals és un dels temes essencials a tractar,
en la mesura que representa una de les fonts clàssiques de conflictes
d'interès.

Des del punt de vista de l'Oficina, la Disposició L4. f) del Codi en
proporciona una regulació insuficient al respecte perquè, tot i copsar
un límit quantitatiu màxim pel que fa al valor dels regals acceptables,
hi manca una regulació completa: 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 dels alts càrrecs;
alhora, fora bo identificar llocs o càrrecs que per els seves funcions o

característiques puguin tenir restriccions diferents, així com preveure
algun mecanisme de constància mitjançant un 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.
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Per la seva banda, la transparència, que a banda de permetre el retiment
de comptes i la participació i control ciutadà, constitueix igualment una de
les eines per a la gestió preventiva dels conflictes d'interès, ha de ser
objecte d'un tractament especial,

En aquest sentit, fora oportú que el Codi es refereixi al deure d'incorporar
I'Ajuntament, 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.

Tot ique la Disposició L.2 b) del Codi al.ludeix al deure de <<garantir el dret
de la ciutadania a la informació sobre matèries o assumptes que tingui dret
a conèixer>>, la qual cosa, p€r la seva imprecisió, sembla reconduir al règim
legal vigent en la matèria (Lleis L9l2ot4 i t9/20t3), seria convenient
preveure a més 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.

Al seu torn les lletres f), g) ih) contingudes en la Disposició 1.1 del Codi
vénen a recollir continguts de publicitat activa que ja es preveuen com a

tals en la Llei L9120L4. Atesa aquesta circumstància, seria oportú preveure
en el Codi continguts addicionals de publicitat activa la difusió dels quals
convé garantir normativament:

D'una banda caldria incrementar el nivell de publicitat o transparència
dels continguts de les declaracions en qualsevol moment que
aquestes s'esdevinguin -ja sigui al principi, al final de l'ocupació del
càrrec o lloc, o anualment, i sempre que hi hagi modificació de les
circu mstà ncies decla rades-.

Fora bo també establir un règim de publicitat per a les decisions
d'apartament d'un alt càrrec, ja sigui com a conseqüència de l'exercici
del deure de l'abstenció, o en exercici de la recusació o inhibició, en
defecte d'aquell.

Convindria reforçar les mesures legals de publicitat i transparència en
l'àmbit del control de les incompatibilitats amb la inclusió també en el
Portal de transparència, a mode de contingut exigible de publicitat
activa, tant de les resolucions sobre incompatibilitats dels alts
càrrecs, com de les resolucions dictades per l'òrgan competent per a
instruir i resoldre els expedients relatius a les declaracions
d'activitats, patrimonials id'interessos dels alts càrrecs ia la
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inscripció en els registres corresponents, en aplicació de la normativa
sobre incompatibilitats dels alts càrrecs

Cal igualment garantir que la informació continguda en els registres
d'interessos ¡ de regals 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 decisió.

En relació amb l'anterior, fora bo exigir expressament, a mode de
contingut de publicitat activa, fer pública, de manera actualitzada,
l'agenda de reunions dels alts càrrecs i màxims responsables de
l'organització.

Pel que fa als grups d'interès, als que el Codi no en fa al.lusió més enllà
de la menció al principi de publicitat contingut en la lletra c) de la Disposició
III, entenem convenient dedicar-los alguna previsió concreta 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 registre.
D'altra banda el Codi podria resultar út¡l s¡ desenvolupés les previsions que
al respecte es contenen a la Llei t9/2OA; ens referim a la determinació de
l'estatut jurídic dels grups o a les conseqüències del seu incompliment.

En darrer terme, i per la seva importància pràctica, observem que es troben
a faltar en el Codi proposat la previsió de normes de conducta específiques,
juntament amb les relacionades amb les activitats de contractació i

subvencional de l'Ajuntament (Disposició 1.6), relatives a processos de
selecció i provisió, definitius o provisionals, per tractar-se tots ells
d'àmbits materials particularment sensÍbles als riscos per a la integritat.

Adhesió (V.)

En aquest apartat es condiciona la vinculació del Codi a "l'adhesió expressa i

individualitzada" per part dels SeuS destinataris, els alts càrrecs de
l'Ajuntament, en el moment del seu nomenament o designació. Tan sols
amb aquesta adhesió, per tant, els principis i pautes de conducta que inclou
el Codi seran d'obligat compliment.

Aquesta exigència d'adhesió formal ad hoc, expressa i individual, manca
d'una deguda justificació que vingui a excloure la vinculació directa dels
codis de conducta, que aquesta Oficina ha vingut argumentant i defensant
en favor de la consideració de la seva naturalesa jurídica normativa, per la
qual cosa suggerim la seva reconsideració.
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Han estat diversos els arguments que fonamenten la consideració del valor
normatiu que, a criteri d'aquesta Oficina, haurien de significar els codis
ètics, en la mesura que han de ser contenidors d'autèntiques prescripcions
imperatives, mandats o piohibicions, 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'una banda, les lleis de transparència han suposat el pas de l'ètica al
dret, de la persuasió a la coerció: l'article 55.3 Llei t9/20L4 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 l'article legal 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.

De l'altra, per mandat exprés de la lletra g) de I'apartat 3 de I'aft. 78
de la Llei t9/2014 (infraccions greus en matèria de bon govern) els
codis ètics adopten el paper de norma de remissió (o 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 establefts per les lleis i els codis de conducta, sempre que no
constitueixin una infracció molt greu>>.

Règim sancionador (Incompliment, U.)

L'apaftat 2n de la Disposició VI. del Codi es remet al règim sancionador
establert a la Llei t9/2OL4 davant de casos d'incompliment dels principis i

regles de conducta continguts al Codi.

Tanmateix, davant l'absència de cap altra regulació al respecte, suggerim
que el Codi aclareixi les atribucions orgàniques competencials en matèria
sancionadora, tot definint quins són els òrgans de la Corporació municipal
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 que s'estableixen als articles 86 a 89 de la Llei L9/2O14 i en
atenció a l'afticle 103.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i

de procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei
26/2010), segons el qual <<flles competències d'instrucció i de resolució del
procediment sancionador no es poden atribuir a un mateix òrgan.>
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Manca de previsió d'una estructura orgànica

El text normatiu proposat omet qualsevol referència al necessari òrgan o
unitat administrativa en el si de I'organització municipal, dotat de potestats
de control i cridat a garantir I'eficàcia orientadora amb què ha de comptar
tot codi ètic. Aquesta necessitat rau en el fet de formar paft, el Codi, d'un
sistema d'integritat institucional on s'articulen altres instruments 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, esdevé un argument més en supott de la naturalesa
normativa que ha de tenir un codi ètic.

Davant aquesta absència recomanem de preveure l'estructura orgànica ad
hoc adient, preferentment de caràcter col.legiat i composició senar, per tal
de donar resposta a les següents observacions i suggeriments:

El primer que caldria regular i descriure és la concreta composició d'aquest
òrgan col.legiat de control. 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 (art. 13 a 20 de la Llei 26/2OtO i t8
a 18 de la Llei 40/20L5, de l'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic).

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

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

dubtes concrets sobre I'aplicació del Codi;

Cal que estableixi directrius i fixi criteris interpretatius per a l'aplicació
del Codi i, en general, per al bon funcionament global del sistema;
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Cal atribuir-li funcions de seguiment i avaluació del compliment del
Codi, a més de facultar-lo per a establir indicadors per a poder
avaluar-ne el seu correcte desplegament.

Cal que l'òrgan de control aprovi els corresponents informes periòdics,
als efectes de dur a terme l'avaluació sobre el grau de compliment del
Codi;

Cal identificar els instruments de detecció d'incompliments del Codi i

posar en coneixement dels òrgans competents els eventuals
incompliments detectats, la qual cosa pot incloure facultats de
tramitació d'expedients previs d'informació -anteriors al procediment
sancionador-, o bé potestats d'informe o de proposta d'inici del
corresponent procediment sancionador, davant dels òrgans
competents per a la seva incoació, si escau.

Atès que un codi ètic ha de ser un instrument viu, cal preveure-hi
mecanismes de revisió per procurar la seva actualització a mesura que
s'identifiquin noves situacions de dilema ètic que no siguin puntuals
sinó reiterades -i gu€, 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

interpretacions diferents de la qual inicialment és pretenia. Per tant,
els mecanismes i les persones responsables d'aquesta revisió haurien
de quedar especificats dins el propi Codi, que pot atribuir a l'òrgan
col.legiat de control la facultat de proposta de les modificacions que
s'estimin pertinents, les quals haurà d'aprovar el Ple municipal.

Convé establir els concrets mecanismes i actuacions de difusió del
contingut del Codi entre totes les persones destinatàries que serveixen
a la institució, més enllà de la formulació genèrica que al respecte es
conté a la Disposició VII del Codi proposat. D'aquesta manera
s'assolirà facilitar la reflexió i es permetrà així aterrar aquestes
prescripcions a llurs funcions i responsabilitats concretes.

L'òrgan de control 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 alts càrrecs; determinar el valor ila
destinació dels regals; o rebre les comunicacions relatives a

ocupacions o càrrecs després del cessament.
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En aquest punt suggerim la conveniència que el propi Codi prevegi el
mandat d'elaborar un reglament de règim intern de l'òrgan de control, en el
qual es concretin les seves funcions, la seva dinàmica de funcionament,
que es garanteixin els mecanismes de participació i consulta i que defineixi
els indicadors gu€, 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
de l'Ajuntament.

Barcelona , 27 de març de 20L7

isti p lau

òliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Àrea de legislació i assumptes jurídics ASSUM jurídics
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