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Oficina Antifrau de Catalunya
Cr. Ribes 3
08013 - Barcelona

Us notifico que, en data 27 d'abril de 2017 la Corporació Municipal va aprovar entre
d'altres, I'acord següent:

"El Ple de I'Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada en data 26 cle

gener de 2017, adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial del Codi de bon
govern itransparència municipal de I'Ajuntament del Masnou.

L'expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis publicats al

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 10 de febrer de 2017 ,

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 10 de febrer de 2017, al

Diari El PuntAvui de data 10 defebrer de2017, a la publicació El Masnou Viu del
mes de febrer i a l'e-tauler i portal de transparència de I'Ajuntament del Masnou.

El termini d'audiència va finalitzar en data 24 de març de 2017. Dins d'aquest
termini únicament es va presentar un escrit d'al'legacions per part de I'Oficina
Antifrau de Catalunya, amb registre d'entrada 82017002733 de dala 2 de març de
2017.

Vista la memòria d'Alcaldia de data 28 de març de 2017.

Vist l'informe jurídic emès en data 29 de març de 2017, pel Secretari general de
I'Ajuntament del Masnou.

Vist el dictamen favorable de la Comissió lnformativa

En virtut de tot el que s'ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria
absoluta, dels presents (21), els acords següents:

Primer. Estimar parcialment les al'legacions formulades per I'Oficina Antifrau de
Catalunya en el sentit que consta en la memòria d'alcaldia de data 28 de març de
2017 i en l'informe jurídic emès en data 29 de març de 2017, pel Secretari general.

Segon. Aprovar definitivament el Codi de Bon govern i transparència municipal de
I'Ajuntament del Masnou, segons el text que s'adjunta als presents acords, que
incorpora el nou redactat producte de les al'legacions estimades.

Tercer. Notificar els presents acords a l'Oficina Antifrau de Catalunya adjuntant
còpia de la memòria d'alcaldia i de I'informe de secretaria.

Expedient núm. X201 7000005
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Quart: Publicar els presents acords i el text íntegre del Codi de Bon govern i

transparència municipal de I'Ajuntament del Masnou en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a l'e-tauler i portal de transparència de I'Ajuntament del
Masnou; i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què se n'hagi publicat íntegrament el
text.

Cinquè: Comunicar els presents acords i el text íntegre del Codi de bon govern i

transparència municipal de I'Ajuntament del Masnou a I'Administració de I'Estat i de
la Generalitat de Catalunya."

Sivoleu impugnar aquesta disposició administrativa de caràcter general, que posa fi
a la via administrativa, heu d'interyosar un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el terminide dos /nesos, a comptar des de l'endemà de Ia seva publicació.

El Masnou,

Secretori
CPISR-1 Prlante
10t05t20t7
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Antecedents

Primer.- En sessió ordinària del dia 26 de gener de 2017 el Ple de la Corporació va

aprovar inicialment el Codi de bon govern i transparència (en endavant Codi).

Segon.- Sotmès I'expedient a informació pública únicament s'ha presentat un escrit
d'al'legacions, en data 28 de febrer de 2017 (RE2017/002733), per part de I'Oficina
Antifrau de Catalunya (OAC).

Tercer.- Constitueix I'objecte d'aquest informe la resolució de les al'legacions de contingut
jurídic. Pel que fa a la tramitació em remeto al que ja vaig exposar a I'informe de

secretaria de data 13 de gener de 2017 .

Fonaments de Dret

Primer.- Normativa aplicable:

- L'article 55.3 de la Llei 1912014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

- Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i237 del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual

s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (en endavant,
TRLMRLC).

- Els articles 58 isegüents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el

Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (en endavant ROAS).

- Els articles 4,22.2.d),49 i70.2 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local (en endavant LRBRL).

Segon.- Consideracions jurídiques sobre les observacions i suggeriments
formulats per I'OAC:

2.1. Valo¡ normatiu dels Codis

L'OAC defensa el valor normatiu dels codis ètics com a contenidors d'autèntiques
prescripcions imperatives amb capacitat d'innovar I'ordenament jurídic, tot aixÒ amb "ple

respecte al principi de jerarquia normativa". No obstant I'anterior, es planteja la necessitat
d'ampliar els motius de manca d'imparcialitat que ja preveu l'ordenament jurídic o

esmenar les deficiències del règim legal relatiu al control de les activitats i interessos post

càrrec.

Amb absolut respecte a I'opinió manifestada per I'OAC crec que cal tenir en compte que

els drets i deures dels regidors han estat definits tradicionalment com de típica
configuració legal, de forma que només correspon a la llei la seva regulació.

Codi de verificació electrÒnic: 2b800200-fb0d4da4-bd36{3l87c0df0lc



Aquesta és la doctrina del Tribunal Constitucional en relació a l'article 23 de la
Constitució, com posa de manifest en la següent Sentència (LA LEY 250011978):

"existe una directa conexión entre el derecho de pafticipación política de los cargos
públicos representativos (aft. 23.2 CE) (LA LEY 2500/1978) y el derecho de los
ciudadanos a participar en los asunfos publicos (aft. 23.1 CE) (LA LEY 2500/1978),
puesto que "puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de /os
ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a pafticipar en los asunfos públicos".
De sue¡te que elderecho del a¡t. 23.2 CE (lA LEY 2500/1978), asícomo, indirectamente,
el que el aft. 23.1 CE (LA LEY 2500/1978) reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de
contenido, o sería ineficaz, si el representante político se yrese privado del mismo o
perturbado en su ejercicio. Es también doctrina de esfe Tribunal, recientemente reiterada
en la STC 141/2007, de 18 de junio (LA LEY 51447/2007), F. 3, qne "el aft. 23.2 CE (LA
LEY 2500/1978) garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos, con los reqursifos que señalen las Leyes, así
como que quienes hayan accedido a /os mrsmos se mantengan en ellos y ios
desempeñen de conformidadcon lo que la Ley disponga... Esta faceta del derecho
fundamental hace que lo hayamos definido como un derecho de configuración
Iegal", en el sentido de que corresponde primeramente a las Leyes fijar y ordenar
los derechos y atribuciones que corresponden a los representantes políticos, de
manera que una vez creados, quedan integrados en el status propio del cargo, con la
consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del art. 23.2 CE (LA LEY
2500/1978), reclamar su protección cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o
ignorados por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el
guese integren [por todas, STC 208/2003, de 1 de diciembre (LA LEY 361/2004), F.4].
Por esta razón, para apreciar la existencia de una vulneración de /os derechos
fundamentales de /os representantes políticos contenidos en el a¡'t. 23.2 CE (LA LEY
2500/1978), es necesario que se haya producido una restricción ilegítima de /os derechos
y facultades gue les reconocen las normas que resulten en cada caso de aplicación. Sin
embargo, la vulneración del derecho fundamental no se produce con cualquier acto que
infrinja el statusjurídico aplicable al representante, pues a esfos efecfos so/o poseen
relevancia constitucional los derechos o facultades atribuidos al representante que
peñenezcan al núcleo de su función representativa."

EITC ha denominat aquest nucli essencial com a ius in officium en elqual estan incloses,
com reitera en la sentència 14112007, l'exercici de la funció legislativa o de control de
I'acció de govern, que són indissolubles a I'exercici de les funcions del seu càrrec
representatiu.

I recollint aquesta doctrina s'ha pronunciat el Tribunal Suprem, entre d'altres, en la seva
sentència núm. 668912002, de 11 d'octubre de 2002, on en el fonament de dret novè
manifesta:

"También la jurisprudencia constitucional en la STC. 220/1991, de 25 de noviembre, ha
formulado las siguientes premrsas extraídas de la doctrina de otras senfencas anteriores:

a) El derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE es un derecho de
configuración legal correspondiendo a la Ley ordenar los derechos y faculfades
que correspondan a los distinfos cargos y funciones públicas pasando aquellos, en
virtud de su creación legal, a quedar integrados en el status propio de cada cargo,
con la consecuencia de que podrán sus fiTulares defender, al amparo del aftículo 23.2 CE
el ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido.

b) El citado derecho constitucional garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y
cargos públicos, sino también a mantenerse en e//os srn perturbaciones ilegítimas y a que
no se /es impida desempeña¡los de conformidad con lo que la Ley disponga.



c) La norma contenida en el a¡'tículo 23.1 resulta inseparable de la del aftículo 23.2
cuando concieme a miembros electivos de Entidades Locales en defensa del ejercicio de
sus funciones, ya que ello compofta también el derecho mismo de /os ciudadanos a
pafticipar, a través de ta institución de la representación, en /os asunfos ptiblicos."

Per tant, tot i compartir la necessitat exposada per I'OAC en el sentit de millorar la

regulació en aspectes tant determinants pel nostre dia a dia com són les causes
d'abstenció, els supòsits d'incompatibilitat o el règim postcàrrec, aquesta millora legal I'ha
d'abordar el legislador estatal o autonÒmic corresponent, sense que sigui un àmbit on el
reglament municipal pugui ampliar o introduir nous supòsits no previstos en aquesta
regulació legal, atesa la configuració legal que li ha donat elTC i elTS.

2.2. En relació als principis generals:

Proposa I'OAC que es defineixi la imparcialitat, I'objectivitat i el principi de retiment de
comptes, així com que s'introdueixi el principi de confiança pública.

Comparteixo aquestes consideracions i per aquest motiu s'han introduit aquestes
propostes en eltext del Codi.

2.3. En relació als conflictes d'interès:

En la mateixa línia que en I'apartat anterior considero adequada aquesta proposta i en
aquest sentit s'ha introduìT un nou article dedicat als conflictes d'interès en la mateixa línia
que la del projecte de Codi de conducta de I'Ajuntament de Barcelona que defineix el
concepte de conflicte d'interès així com dels interessos personals en la línia de les
causes d'abstenció de la legislació de règim jurídic del sector públic.

En relació a l'observació de I'OAC relativa a la manca de constància expressa del deure
de presentar les declaracions d'activitats, béns patrimonials i causes de possibles

incompatibilitats també quan es produeixin modificacions respecte les circumstàncies que

es van consignar en les declaracions presentades al principi del mandat, tot i que al final
de I'article ja consta aquest deure legal, per tal que quedi degudament fixat s'incorpora
també al principi de l'article. Pel que fa als models d'aquestes declaracions ja consta al

text aprovat inicialment que les declaracions es presentaran segons el model aprovat per

l'Ajuntament. Fins a la data I'Ajuntament ha aprovat els models que elabora i proposa la

Diputació de Barcelona, els quals considero plenament ajustats a la regulació vigent en

aquesta matèria.

Finalment, en relació a la publicitat d'aquestes declaracions, s'incorpora al Codi que les

declaracions, segons el model aprovat específicanient per donar compliment a la Llei de
Transparència, es publicaran al portal de transparència de forma continuada en el temps
sense que quedin vinculades a la finalització dels mandats dels qui les han formulat, de
forma que siguin consultables de forma històrica.

2.3.En relació a altres continguts d'interès:

L'OAC proposa que s'incorporin normes de conducta especifiques relatives als processos

de selecció i provisió de personal directiu, així com les relacionades amb l'activitat de
contractació.

En relació al primer àmbit s'ha de dir que aquest Codi és d'aplicació únicament als alts
càrrecs, de forma que en els processos de selecció de personal directiu no hi participen

els càrrecs electes, com tampoc ho fan en la resta de personal. I que en el cas que un

directiu participés en el procés selectiu per a la provisió d'un altre lloc de personal directiu
aquest hauria d'ajustar la seva actuació al nou article sisè que s'ha introduit relatiu als
conflictes d'interès.



I en relació a I'activitat en matèria de contractació considero que les previsions que ja
incorpora el Codi aprovat inicialment més les afegides en relació als conflictes d'interès ja
configuren un marc suficient en aquest àmbit.

2.4. En relació al seguiment del Codi:

Es proposa per part de I'OAC incorporar un règim supletori, en concret el dels òrgans
administratius col'legiats determinat per la normativa general, per tot allò que no prevegi
el Codi sobre el règim de funcionament de la Comissió Etica. S'ha incorporat al text del
Codi aquesta previsió.

I per altra banda, es proposa afegir funcions a aquesta Comissió. En aquest sentit
considero que la regulació inicial es suficient i en cas que de la seva aplicació es faci
necessari la seva modificació caltenir present que I'article 13è. ja preveu -com no pot ser
d'una altra manera- la seva revisió i actualització per part del Ple de la Corporació.

2.5. En relació al règim sancionador:

L'OAC proposa que s'aclareixi les atribucions orgàniques competencials en matèria
sancionadora. En aquest sentit, s'ha incorporat al Codi que en el cas de personal directiu
l'òrgan competent per a incoar i resoldre els procediments sancionadors sigui l'òrgan
competent per al seu nomenament, qui a la seva vegada també en designarà l'instructor.
I en relació als càrrecs electes, sigui el Ple de la Corporació. En aquest cas, la proposta
de sanció o I'arxivament, haurà de ser prèviament informat per la Comissió Etica, tal i

com prescriu I'art. 89.5 de la Llei de Transparència. També s'ha incorporat que el
procediment sancionador aplicable sigui el que estableix la legislació de règim jurídic i

procediment aplicable a les administracions públiques.

Conclusions

S'informa favorablement I'aprovació definitiva del Codi de bon govern de I'Ajuntament del
Masnou que incorpora les modificacions raonades en el cos d'aquest informe.

Aquesta és l'opinió del sotasignant que es sotmet a qualsevol altre de millor fonament en
dret. No obstant això, l'òrgan competent resoldrà el que consideri oportú.

El Masnou,

Secretari
CPISR-I Prlante
29t03t2017
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Relació de fets

Relació de fets

La sessió plenària de data 26 de gener va aprovar inicialment el Codi de bon govern i

transparència de I'ajuntament del Masnou, que estableix els criteris ètics que han de guiar
I'administració i un conjunt de mesures que han de fomentar la democràcia participativa.

Aquesta aprovació es va fer per una àmplia majoria, amb el vot a favor de I'Equip de
Govern (ERC-AM-MES i ClU, 11 vots), de la CUP (2 vots), d'lCV-EUiA (2 vots) iel PSC (2

vots), i les abstencions de Ciutadans (3 vots) i el regidor del PP; i després de nombroses
aportacions de diversos grups municipals en el marc de la Comissió de textos normatius.

En el període d'informació pública, obert fins al24 de març de 2017, l'Oficina Antifrau de
Catalunya, hi ha presentat un seguit d'al'legacions que seran valorades en el
corresponent informe jurídic, mentre que també hi fa paleses altres consideracions:

Respecte a la conveniència de preveure normes de conducta exigibles a tota la resta del
personal de la corporació, i no únicament càrrecs electes i personal directiu, l'Ajuntament
ha prioritzat donar compliment a la Llei 1912014, de 29 de desembre, de Transparència,
accés a la informació pública i bon govern, que cenyeix aquesta mena de codis de
conducta a càrrecs electes i alts càrrecs.

D'altra banda, aquest Codija preveu, en sentit arnpli, que entitats privades contractistes,
prestadores de serveis i beneficiàries de subvencions es subjectin a algunes de les seves
prescripcions, doncs en el seu article segon hi estableix que "l'Ajuntament del Masnou
adoptarà les mesures oportunes per tal que les entitats que no pertanyin al sector públic i

que gestionen serveis de titularitat municipal, sotmetin la seva actuació als principis
recollits en aquest codi, de conformitat amb la normativa vigent".

En relació a les bones pràctiques per a la millora de la transparència, si bé el present
Codi no ho regula tot amb detall, és palès l'esforç que està fent aquesta corporació en

aquest àmbit, amb la introducció de nous ítems al portal de transparència, dels quals se'n
dona publicitat mitjançant diversos canals. L'Ajuntament ja té present la no supressió de
la informació continguda al portal, de manera que hi queda visible de forma permanent.

Sobre els grups d'interès, tot eljust el Govern ha aprovat un decret llei per transformar el
Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat en un de nou que serà
vàlid també per als ajuntaments, davant les dificultats que hi havia per a crear-ne de
propis. Aquest mateix decret llei, d'acord amb la previsió de la Llei de transparència, ja
estableix inequívocament que la inscripció en aquest Registre és indispensable per
mantenir qualsevol contacte amb els directius de les administracions.

Codi de veriflcació electrònic: f9f4bc7e-94f34798-94d1 -273b2632cdff



Finalment, respecte a I'establiment de mecanismes concrets de difusió del contingut del
Codi, malgrat no estiguin previstos en aquest document, sí que han estat presents i, a
banda de difondre'l pels canals de comunicació habituals, se'n preveu una conferència de
presentació.

El Masnou,

LrAlcalde
CPISR-I C Jaume
28t03t2017
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Marlstany
2Et03t20r7
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