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INFORME RELA'IIU A LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PELS GRUPS
MUNtctpALs AL TExTDEL coDt Élc I DE coNoucrA ApRovATtNtctALMENT
PER AcoRD DE LA coMIssIó oe pResIoEHcIA, DRETS DE cIUTADANIA,
PARTICIPACIÓ I STEURETAT I PREVENCIÓ Eru SESS¡Ó DE 22 DE MARE DE

2017

I.- AN1ECEDENTS

La comissióde Govem, en sessió de data 15 de desembre de 2016va aprovar el
prc{ecte normatiu del Codi de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona. Posteriorment,
en data 20 de desembre, va ser notificat a tots els grups municipals del consistori

f'acord d'aprovació, atorgant-los, de conformitat amb I'article 111 iss del Reglament
Orgánic Municipal, el termini de 15 dies hábils per formular esmenes a l'esmentat
prcjecte normatiu.

Dintre del termini establert, i segons el certificat emés pel secretari general, es van

formular esmenes per tres grups municipals: el grup municipal del Partit popular de

Catalunya; el grup municipal de Convergéncia i Unió i el grup municipal de Ciutadans.

Amb posterioritat, la Comissió de Presidéncia, Drets de Ciutadanh, participació i

Seguretat i Prevenció, en sessió de 22 de marg de 2017, vaaprovar inicialment el Codi

étic i de conducta de I'Ajuntament de Barcelona, sotmetent-lo a informació pública per

un termini de trenta dies hábils.

Díntre del període d'infolmació pública s'han presentat en temps iforma quatre escrits

d'al'legacions, segons el certificat del secretari general que consta a I'expedient:

c Oficina Antifrau de Catalunya

r Grup Municipal Demócrata

r Grup Municipal Esquerra Republicana de Catatunya

. Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
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II.. RESOLUCIÓ OE LES AL.LEGACIONS

2_t _ Al.leoaclons nrosoltrdss nor I'Oflclna An{trau de Catalunva (OACI

Prlmera: Destlnatarls del cod! artlcle 3.3.

Es demana que es clarifiqui quins són els destinataris del Codi étic i de conducta que

tenen la consideració d'alt cárrec als eftctes de la Uei 1912014, de 29 de desembre,

de transparéncia, accés a la infsmació pÚblica i bon gwern-

Es prooosa estimar l'al-leoació formulada i en conseqüéncia s'afegiria un últim

parágraf a I'article 3.3. amb el següent contingut:

'Tenen la consrderacd d'alts cárrecs als efectes de la Llei 19n0r4, de 29 de

desembre, de transparéncia, accés a le informacií pttblica .i bon govem, els

destinafanb det codi rctacbnafs en les aparfafs a), b), c), d), e1) i f) dhquest article"

$eoona: Prohlblclons de conbactar: arücle 8.2.b1

L'al.legació de l'Oficina Antifrau de Catalunya posa en ev'rléncia la confusió que pot

comportar el tractament en un mateix precepte de dues prohibicions diferents: una

relativa a la contractació de personal i una altra relativa a la contractació ptiblica de

prestacions.

Pel que fa a les limitacions en matéda de contractació de personal, proposa incorporar

com a subjectes afectats els titulars de secretaria general, intervenció general i

tresoreria.

Aixl mateix, considera convenient que el contingut recullifidelment els termes amb els

quals está redactada la prolribició legal en matéria de contractació pública que recull la

lletra g) de I'article 60.1. del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
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A la vista de l'al'legació formulada, es proposa modificar el redactat del precepte als
efectes de distingir els dos ámbits afectats per les limitacions per evitar els conflictes

d'interés i emmarcar-lo en la normativa de referéncia en cada cas.

Aixl, pel que fa a les limltacions de la 'contractació" de personal es proposa introduir

un prlmer parágraf que estableixielsegüent:

"En matéria de selecció de personat i provisió de llocs de treball s'aplicaran els

mecanlismes dabstenció irecusació prevrsfos a la normativa reguladara de ta funció
pttblica, e/s efecfes d'evitar ets confÍbfes d?nferÉs en aquesfs processos"

Pel que fa al nomenamenf de personal eventual, cal precisar que, de cqrformitat amb

f'article 12.1. de l'Estatut Básic de l'Empleat públic, "Es personal eventuel el que, en

virtut de nornenarnent i amb ceráder no pennanent, només realiüa funcions
expressament qualificades com de confianl'-b o d'assessorament especial, senf
retribult amb únec als crédits pressuposfarb conslgnafs per a aguest l?". Aixf mateix,

f'apartat 3 de la mateixa disposició legal estableix que "el nomenament i e!
cessatnen[s€ran lliurcs. Elcessamenttindrálloc,en fof caq quanesprodueixielde
I'autoritat a la que espresfi /a funció de confranga o €ssessorsmenf. Per aquest motiu,

i per la prÓpia naturalesa de les funcions a desenvdupar, basades en una relació de

confianga, no són extrapolables les limitacions que s'apliquen a I'accés de la funció
prlblica per evitar els conflictes d'interessos.

En relació a la regulació de les prolribicions de contractar en l'ámbit de ta contractació
ptlblica d'obres i serveis, es ploposa introduir un nou apartat en elmateix article I que

estableixi el següent:

"En matéria de contractació ptlblica, seran d'aplicacrd les prchibicions de eontractar
prewbfes a la normetiva sectorial de contractació p{tbtica',.
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Tercera: Formulacló de declaracions de béns i participació en socletats (artlcle

8.2.h)

1) Ambit obiectiu de les deelaraciong

a) L'OAC considera que I'abast de les declaracions patrimonials ha de ser

colncillent amb el que contempla l'article 75 de la Llei 711985, de 2 d',abril,

reguladora de les bases de régim local (LBRL), aixÓ és, de béns, activitats

que els propocioni o pugui proporcionar ingressos econÓrnics ¡

d'interessos-

Es proposa estimar I'al-leqació. Per tant, I'article 8.2.h) quedaria redactat de la següent

manera

"h) en el cas dels cdnecs elecfeg comissfonafs i comlbsionadeg consel/ers i

consellercs j atts cdrrecg han de formular Ia declaració dels béns patn'nronbls, de les

actiyffats gue els proparcionin o puguin proporcionar ingressos económbs i de la

parttcipació en sociefafs de quatsevol fflaug tanf en el momentde prcndre possessió

det cárrec com en el moment de cessament, tal i com disposen les diferenfs

normaüves a les que esten suD¡'ectes"

b) A I'escrit d'al.legacions I'OAC es proposa amplhr l'obligació de formular la

declaració de béns, drets i activitats a determinats familiars, sense

especifcar quins.

Respecte la introducció d'aquesta limitacó, a la vista de la indeterminació que pot

suposar, tant des del punt de vista obiectiu com subjectiu, i davant la manca de

cobertura legal, en aquest moment es considera que no pot incorporar-se aquesta

previsió, sense perjudici d'introduir{a en una futura revisió del codi, un cop clarificat el

seu abast. Cal tenir en compte que aquesta obl(¡ació afectaria a terceres persones

alienes a la funció pública ia I'exercicide la polftica.

t'.\
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c) L'al'legació indica que no s'ha de confondre les declaracions indicatives de
la situació patrimonial dels alts cánecs prevista a I'article 56.2. de la Llei
112014- Es demana que er codi étic concreti |abast i contingut de ra
declaració.

En aquest sentit, el Codi étic recull el régim I'establert a Ia normativa vigent, tant en
matéria de transparéncia com de régim local i per tant el contingut de les declaracions
será el mateix que realftzen els cánecs electes i alts cárrecs en virtut de l,esmentada
normativa.

d) Es planteja ampliar I'abast temporal de les declaracions d'actiütats préües
a la presa de possessió del cánec a aquelles activitats desenvolupades i
finices abans de locupació i dins d'un període previ mínim de s anys.

L'ampliació del termini de declaració d'activitats de 2 a S anys no es troba emparat per
cap norma legal, motiu pel qual s'aplica et perlode de 2 anys, de conformitat amb la
normativa de régim local.

2) Ambit subiegtiu de les declaracions

1) Es manifesta que el codi étic imposa el deure de fer la declaració de béns i

drets als cánecs electes, comissionats i comissionades, conse[ers i
conselleres ialts cárecs i oblida altres subjectes inclosos at punt 2on de la DA
lSa de la LBRL, que preveu com a subjectes passius d'aquesta obr(¡ació ar
personal directiu local i als funcionaris de tes corporacions locals amb
habilitació de carácter estatal.

En resposta a aquesta al'legació cal indicar que I'article g.2.h) estableix l,obligacíó de
presentar la declaració de béns i actiütats també per als alts cánecs i aquesta condició
la tenen els funcionarls de la corporació municÍpal d'habilltació nacional, tal i com
s'indica a I'article 3.3. del codi.
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pel que fa a la resta de directius en l'ámbit municipal, aquesta obligació els hi será

d'aplicació des del moment que compleixin els requisits previstos a I'esmentada

disposició addicional, en tant en quant esdevinguin Órgans que con a tals adoptin

resolucions per delegació de l'órgan conpetent. En aquest sentit, I'article 13'2' de la

carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 2211998, de 30 de desembre,

preveu que tes afnbuclons de t'alcatde o alcafiessa enumerades en les lleües d i e

de l'aparlat f sdn indetegabtes. La rcsfa d'atribucions poden ésser delegades o

desconcenfrades a fa Comissló de Govern, als regidors i als órgans i alls cánecs

directius de l'Administracin executiva" .

A l,Ajuntament de Barcelona els alts cárrecs directius de I'Administració executiva són

els subjectes compresos a I'article 3.3- a les lletres e1) i f) que adopten resducions per

delegaciÓdel,érganqueostentalaconrpeténciaodginária.

\' En base a l,exposat, es clarifica l'ámbit subjectiu de I'obligació prevista a l'article 8-2'h)'

is'introdueix un not¡ parágraf a l'article 3'3'e'2) delcodi:

"No obsfant, seren considerafs alls cálrecs sfs efecfes dhguest codi el personal

d'aguest apañat quan ocupln llocs d'especial rcsponsabititat i participin de forma

signfricativa en la presa de decrsions".

3) Publicitat de les declaracions

a) Es proposa la introducckl d'una referéncia a les lleis promulgades a I'estat

espanyol i catalunya relatives a la transparéncia a l'hora de definir la

publicació de les declaracions, aixl com clarificai on seran publicades.

A l'eGcte cal indicar que actualment es publiquen les declaracions dels cárrecs electes

i consellers municipals a la seu electrÓnica de I'Ajuntament de Barcelona i existeix un

enllac des del portal de transparéncia a través del qual es pot accedir a aquesta

informació.
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Un cop aprovat el codi étic es procedirá a la publicació de les declaracions de la resta

de subjectes compresos en l'ámbit d'aquesta norma.

Per tant, s'estims l'al'leoació orooosada i l'article 4.2.h), segon parágraf, quedaria

redactat de la següent manera:

"Aquesfes declaracians seran publicades a la seu electrt-hica de l'Ajuntament de

Barc,elona i en elcas dels alfs cárrecs s'aplicará el disposat a I'article 56 de la Llei

lg/2014, de 29 de desembre, de tansparéncia, accés a la infotmacií ptlbtica i
bon govem i la nomativa especll?ca vigent, relativa a aquesf personal, eprovada per

la Generalitaf

b) Es proposa Íncrementar el nivell de publicitat o transparéncia de les

declaracions en el sentit d'ex(¡ir-la explícitament a l'inici i final de l'exercici

del cárrec o anualment o sempre que hi hagi modificacions_

A I'efecte, cal fer palés que el mateix article 8.2.h) ja ho indica i en tot cas la normativa

d'aplicació aixf ho contempla.

Quarta: Pautes de conducta en matéria contractual, de subvencions I aJuts

públlcs

L'Oficina Antifiau estableix en el seu escrit que el deure d'informació dels grups

municipals en matéria de subvencions ide contractació han de ser exigits d'acord amb

el régim especial d'accés de tots els membres de les corporacions locals, d'acord amb

I'article 164 del Text Refós de la Llei municipal i de régim localde Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu A2003, de 28 d'abril.

En aquest sentit cal clarificar que I'Ajuntament de Barcelona té un régim propi relatiu al

dret a la informacié dels regidors i regidores de la Corporació, previst a I'article 12 del

Reglament orgánic Municipal, que és d'aplicació des de la seva aprovació, que ebasta
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