
OFICINA

DE CATALUNYA

Al.legacions

Cata lu nya a
de Sú ria

de l'Oficina Antifra u de

I Codi Ét¡c de l'Ajuntament

1. L'Ajuntament de Súria ha sotmés a informació pública el projecte de Codi
Etic de l'Ajuntament de Súria; l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant OAC)
ha analitzat el text sotmés a informació pública com a institució pública amb la
funció, entre d'altres, de promoure i impulsar l'aplicació de les bones práctiques
amb relació a la transparéncia en la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra
el frau en l'administració publica.

Com a consideració inicial cal dir que I'OAC valora molt positivament l'esforg de
l'Ajuntament de Súria pel que fa a la iniciativa de disposar d'un codi étic aplicable
no només als seus alts cárrecs (tal i com preveu l'article S5.3 de la Llei tgf zot4,
del z9 de desembre de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern),
sinó també a la resta de servidors públics del consistori; a més, I'OAC valora
positivament l'esforg que ha fet l'Ajuntament d'identificar les possibles árees de
risc per a la integritat de la institució.

En tot cas, I'OAC considera oportú fer algunes consideracions per si poden ser
d'utilitat per a la corporació local en el moment de donar redacció definitiva al
text projectat, la primera de dirigida a reflexionar sobre el paper que els codis
étics desenvolupen en les institucions públiques.

Els codis étics o de conducta, amb independéncia de la seva denominació, s'han
de situar necessáriament dins del sistema d'integritat del qual s'hauria de
dotar qualsevol institució pública amb la finalitat de facilitar la bona
administració.

Un sistema d'integritat s'ha d'entendre com el conjunt d'instruments que ha de
gestionar una organitzacií pública, en aquest cas, una corporació local, per tal de
fomentar la integritat en el seu funcionament; aquests instruments s'organitzen
en tres ámbits:

- La cultura ética de la institució: aquí s'inclouen tots els mecanismes que
permeten - detectar la cultura organitzativa real, identificar desüacions
respecte l'ética professional pública i treballar per guiar l'actuació de totes les
persones que treballen al servei de la institució. L'objectiu d'aquest ámbit és
avaluar la cultura ética organitzativa per assegurar que les pautes i
orientacions, formals i informals, que guien la conducta dels servidors públics
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en I'exercici de les seves funcions estiguin alineades amb els principis i valors
de l'ética professional pública

La professionalitat en la gestió pública: aquí s'encabeixen els instruments
propis de la gestió de persones i també de la gestió de les funcions i els béns i
serveis públics. L'objectiu és garantir l'eficiéncia i la legalitat en la gestió
pública de la institució per assegurar que s'assoleixen els fins per als quals fou
creada.

- La gestió dels riscos que atemptin contra la integritat: aquí es troben els
instruments de detecció de conductes il.legals, corruptes o senzillament
imprópies d'un servidor públic així com els de resposta a aquestes conductes.
Es tracta de reduir la probabilitat que els riscos per a la integritat de la
institució s'arribin a produir i, si s'arriben a produir, reduir-ne la gravetat de
les conseqüéncies. :

El codi étic hauria de ser manifestació:i part d'aquesta cultura ética de la
institució. De fet, l'actuació aillada sobre un sol instrument en principi esdeündrá
ineficag per garantir la integritat d'una institució.

Cal posar en relleu que el codi étic proposat per l'Ajuntament de Súria reflexiona
encértadament sobr-e aquesta circumstáncia quan s'hi manifesta que:

"Hem de ser conscíents, peró, que l'elaboració d'un codi étíc no és en sí mateix garonüa
que les conductes desítjades es reproduíran attomdücament".

I

En tot cas, I'OAC considera que l'aprovació dels codis étics pot ser un bon punt
de partida perqué les institucions reflexionin sobre la necessitat de desenvolupar
la resta d'elements que composarien aquest sistema d'integritat.

2. Les reflexions contingudes al predmbul del Codi étic projectat també
porten a un altre punt essencial en aquest ámbit quan s'hi afirma que

"La red.accíó dun d.ocument d'aquestes característiques exigeix en prímer IIoc un
consens tant políüc com técnic, í alhoro social, de quins són aquests ualors i conductes
desitjables alnostre ajuntament". :

Aquesta manifestació apunta al fet que un codi étic de l'abast del projectat exigeix
un consens i una participació de la totalitat o la gran part dels destinataris.

Efectivament, hi ha consens entre els experts en el fet que un codi ha de ser
objecte d'un procés d'elaboració abans de la seva aprovació que uneixi experüse
técnica amb la consideració de tots els agents implicats i les seves necessitats. t

' Codis étics i de conducta. Un factor clau en la cultura d'integritat dels ens locals. PONCE, J. Bon
Govern, transparéncia i integritat institucional al govern local. Direcció M. Villoria. Diputació de
Barcelona zors.
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En aquest sentit afirma I'OCDE que els codis elaborats amb el máxim consens i
participació representaran més encertadament les preocupacions étiques dels
seus destinataris.

S'ha de tenir en compte que els codis étics s'han d'orientar a guiar l'acció d'aquells
que volen actuar éticament i agraeixen un guiatge étic davant situacions difícils;
que quan els estándard étics d'una organització estan clars és més fácil reconéixer
els casos de mala administració dins d'una organització pública, i que s'ha de
valorar el fet que l'análisi de l'impacte del codi ha d'incloure la valoració de com
s'afecten els comportaments individuals.

En aquest marc general, qualsevol codi étic hauria de poder complir amb quatre
funcions básiquesr:

- Incrementar la possibilitat que els seus destinataris actuin segons els
estándards étics establerts per l'organització. Addicionalment, els codis étics
ajuden a reduir els dilemes étics que certes situacions poden provocar.

- Aconseguir que els comportaments desitjables es converteixin en un hábit de
conducta.

- Empoderar una determinada actitud. És a dir, probablement entre els
destinataris del codi s'observará una major reticéncia a no violar les
expectatives contingudes en un codi.

- Funcionar com a estándards de conducta professional.

B. En el marc d'aquestes consideracions generals passem a analitzar algunes
de les concretes consideracions del codi étic projectat.

Com a reflexió general a tot el text del codi projectat, s'ha de posar de relleu que
l'ánima d'un codi étic no és recollir en un únic text les obligacions legals a les
quals ja estan sotmesos els destinataris; no implica cap innovació als efectes que
ara ens interessen recordar, per exemple, que s'han de complir les normes sobre
seguretat i salut laboral: la finalitat última a la qual aspira un codi étic és, tal i
com es ve apuntant, oferir una auténtica guia ética als seus destinataris, i aquesta
ha de ser la part més important d'un codi.

2 Stuart C. Gilman. Ethics codes and codes of conduct as tools for promoting an ethical and
professional publica service: Comparative Successes and Lessons. Washington DC, zoo5
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D'altra banda, i també com a consideració general, cal dir que l'Oficina entén que
els codis també poden servir com a reflexió profunda en relació amb els
conflictes d'interés que únicament es tracten transversalment en algun
precepte del codi com ara quant al valor de l'objectivitat. Cal recordar que els
conflictes d'interés són un risc de corrupció a les institucions públiques i que
necessáriament ha de ser gestionat per a assegurar la imparcialitat dels servidors
públics, imparcialitat que esdevé básica per a actuar amb objectivitat en la
consecució de finterés general i per a preservar la confianqa ciutadana en les
institucions.

4. Principis i valors

4.t. Encertadament, el Codi étic de Súria fa la distinció entre principis i valors,
no obstant aixó, per si es vol considerar per millorar la qualitat técnica del codi
projectat, considerem convenient fer un recordatori doctrinal en relació amb
aquesta distinció.

Els codis étics exemplifiquen els principis i els valors del servei públic. Els
elements més crítics d'un codi rauen en la clara articulació dels principis que
deriven dels valors.

Una de les distincions més clares entre principis i valors va ser la que va fer a
principis de segle XVIII Jeremy Bentham; distingia un principi com a normq
general que guia eI cornportament oles decisions mentre que elsualors articulen
una aspiració d'un esto.di moral ideaL Més recentment, i d'una manera més
práctica, s'ha fet la distinció entre principis i valors en el sentit que un principi
étic és una forma d'actuar per al compliment d'un valor, explícitament aquesta
definició enllaga el valor amb una forma esperable de comportament.

Per exemple,la justícia pot ser un valor important peró el concepte, en sí mateix
no ens diu quin comportament adoptar. Será necessari, doncs, un principi de
justícia per a mostrar quina acció reflectirá la justícia com un valor. Una forma
comú per a la justícia és apel.lar al "tracte igualitari".

En definitiva els valors són obligacions morals mentre que els principis són
condicions étiques o comportaments esperats.

La gestió de la cultura ética de la institució passa necessáriament per identificar
els estándards étics que regeixen o que desitjablement han de regir la cultura
organitzativa. En tot cas, els principis i valors haurien d'observar unes
característiques:

- Claredat. Els principis i valors s'han de formular de tal manera que qualsevol
dels destinataris del codi tinguin clara la conducta que d'ell o d'ella s'espera.
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- Congruéncia. Els principis i els valorB que realment guien el comportament i
les decisions de les persones que formen part de la institució haurien de
coincidir amb els principis i valors de l'ética pública professional.

Finalment, els principis i els valors s'han de poder desplegar fins al nivell
indiüdual de manera que cada persona destinatária els pugui aplicar a les seves
funcions i responsabilitats.

4.2. Una de les crítiques mes esteses als codis étics rau en el fet que soünt els
codis són abstractes i per tant, difícilment aplicables.

Quant a la qüestió que ara ens ocupa, cal constatar que aquest exercici de distinció
entre principis i valors, sense dubte s'ha fet en el cas de Codi étic de Súria que ara
analitzem. No obstant aixó, hem pogut constatar que els valors, a part de ser
nombrosos, en algun moment es poden arribar a confondre amb el principis o
fins i tot amb les regles de conducta.

Per exemple, el primer valor que trobem és de "respecte als drets humans".
Considerem que el respecte als drets humans potser gaudiria d'una major
coheréncia si s'encaixés en un principi que articuli el valor superior de la justícias.

S. Am¡it subjectiu

Una de les recomanacions que ve fent aquesta Oficina quant a l'ámbit d'aplicació
dels codis étics rau en la distinció pel que fa a l'ámbit subjectiu entre els electes,
els alts cárrecs i els empleats públics. I és que els riscos per a la integritat
institucional no són i no poden ser els mateixos per a uns subjectes o per als altres.

Res no obstaria perqué un codi étic s'adrecés a diverses categories de personal,
perd aixó sempre que el codi, tal i com es fa al Codi étic de l'Ajuntament de Súria,
distingeixi les parts d'aplicació respectives. En tot cas, cal recordar que els alts
cárrecs de l'administració local estan sotmesos als principis de bon govern
establerts a l'article SS de la Llei Lgf 2oL4, del z9 de desembre, de transparéncia,
accés a la informació pública i bon govern.

En relació amb aixd, cal constatar que el codi étic que ara s'analitza inclou, entre
d'altres, "treballadors i treballadores de l'Ajuntament amb contracte fixe,
temporal o conveni de práctiques, o cárrecs de confianga", "personal contractat
per I'Ajuntament mitjanqant contractes de serveis" i "empreses adjudicatáries de
contractes o subcontractades per I'Ajuntament".

3 Es pot fer referéncia, per exemple, a la distinció entre els principis i els valors que es fa al Codi
de conducta dels alts cárrecs de l'Oficina Antifrau de Catalunya,
https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/componentádownloads/send/¿S-codi-de-conducta/gz3-
codi-de-conducta-dels- alts-carrecs-de-l-ofi cina-antifrau-de-catalun]'a.html
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En relació amb aixó, caldria fer les següents consideracions:

possiblement la referéncia a treballadors i treballadores amb contracte fixe
no sigui la comunament utilitzada (ni en tot cas la normativament utilitzada)
per fer referéncia al conjunt dels empleats públics (funcionaris de carrera,
funcionaris interins, personal laboral i personal eventual), com intuim que és

la pretensió de l'Ajuntament; possiblement seria convenient revisar la
redacció del codi en aquest punt;

entenem que caldria valorar com s'apliquen els principis i els valors als
diferents col.lectius, en quins termes i amb quin abast, quin paper juga en
cada cas el régim sancionador i quina será la funció de la Comissió d'Etica en
relació amb cada subjecte en concret;

i en aquest marc possiblement també seria convenient una reflexió sobre la
inclusió en l'ámbit d'aplicació del codi de "personal contractat per
I'Ajuntament mitjangant contractes de serveis" i "empreses
adjudicatáries de contractes o subcontractades per l'Ajuntament", i a
qui es fa referéncia exactament.

Cal posar en relleu que una de les possibilitats en aquest ámbit per sotmetre
els contractistes a principis étics i regles de conducta és la preüsta per la Llei
rgf 2ou4,del z9 de desembre, que pieveu en l'art. 55 que les administracions
i els organismes compresos en l'ámbit d'aplicació de la llei han d'incloure, en
els plecs de cláusules contractuals i en les bases de convocatóries de
subvencions o ajuts, els principis étics i les regles de conducta a qué han
d'adequar l'activitat els contractistes i les persones beneficiáries i han de
determinar els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

6. Transparéncia i informació

L'Oficina considera que la transparéncia, com també preveu el codi, actua com a
valor institucional. Efectivament, així s'estableix al Codi quan considera com a
valor

"treballqr per garantir la transparéncia de les actuacfons f decisions dels ens
Iocals i retre comptes a Ia ciutadqniq de les decisions í actuacions
administraüues que s'adopün per garanür eI dret de Ia ctutqdania a una
informació accessible i comprensible."

Atés aixó, seria esperable d'un apartat relatiu a transparéncia i informació un
contingut específic que desenvolupi aquest valor. Contráriament, l'apartat sota
aquest títol conjuga referéncies de diferent abast: la referéncia a un seguit
d'obligacions legals (quan fa referéncia a la Llei de mesures per a la modernitzacií
del govern local, per exemple), la referéncia a una iniciativa política (quan fa
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referéncia a "estimular i desenvolupar" mesures que afavoreixin la transparéncia
de les seves actuacions i decisions), la referéncia al respecte a drets que deriven
de la condició de persona interessada en un concret procediment administratiu...

L'OAC considera, doncs, que seria convenient revisar el contingut d'aquest
apartat.

En aquest comentari relatiu a transparéncia sembla oportú fer una referéncia a la
necessária transparéncia de les agendes dels alts cárrecs; certament es fa alguna
referéncia al final de l'apartat sisé, peró aquesta referéncia sembla que busqui
exclusivament una transparéncia ex posf. D'altra banda, cal posar en relleu que
l'Oficina ve recomanant incloure el compromís de no rebre ni facilitar I'accés a
l'agenda a qui, tenint la condició de grup d'interés, no s'hagi registrat en el
registre corresponent.

Finalment, quant a les declaracions de béns i interessos a qué també es refereix
I'apartat sisé, l'Oficina habitualment recomana que aquestes es formulin, no
només a l'inici i al final del mandat, sinó també en el moment que es produeixi
qualsevol modificació, tal i com, d'altra banda, es preveu a la normativa
d'aplicació (Art. 3o RD z568/1986 de zB de novembre).

7. Órgan de garantia

Sota el titol"Mecanismes de control, seguiment i qua.Iuació" el codi étic projectat
preveu l'existéncia d'una comissió d'ética; preveu la seva composició, les seves
funcions i preveu que el Ple de l'Ajuntament aproü les seves normes de
funcionament.

En relació amb aixó, I'OAC ve recomanant que els mecanismes de control dels
codis étics es reflecteixin en un órgan de carácter col.legiat integrat per
representants de l'Ajuntament amb un mandat determinat i amb el compromís
d'actuar amb independéncia. Unabona práctica és la de nodrir I'drgan de control
amb l'opinió quafificada d'experts en ética pública. Aquest últim suggeriment
esdevé rellevant en tant el mecanisme de control ha de tenir atribuida, entre
d'altres, la funció d'interpretar el codi.

Aquest mecanisme de control intern hauria de formar part de l'estrucfura
orgánica de I'organitzacií; d'aquesta manera el codi passaria a formar part d'un
veritable sistema d'integritat institucional.

D'altra banda, en relació amb les funcions que s'atribueixen a l'anomenat
mecanisme de control, I'Oficina ve suggerint que una de les funcions básiques que
haurien de tenir atribuides aquestes unitats hauria de ser la de rebre denúnciles
en relació amb l'incompliment del codi. Quant a aixó, si bé és cert que en el codi
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es preveu la funció de rebre queixes, aquestes queixes no són, per la seva
naturalesa, equiparables a les denúncies, i no requereixen el mateix tractament.

L'OAC ve posant en relleu la importáncia dels canals interns de denúncia, que
serveixen per a vehicular, dins de les mateixes institucions, els actes o conductes
que puguin implicar un incompliment del codi. S'ha de destacar que els canals
interns de denúncia aporten garanties de confidencialitat i protecció de la
persona que comunica els fets, afavorint la revelació de situacions que d'altra
manera continuarien ocultes, en móltes ocasions, per por a les represálies.

Recomanem, doncs, que s'aprofiti l'aprovació del codi per a establir el canal de
denúncies segur que garanteixi la reserva d'identitat de la persona que denuncia.
També seria necessari preveure un mecanisme o instrument que articuli les
respostes a les denúncies.

Addicionalment cal posar en relleu que la composició proposada al codi genera
dubtes quant a la posició que tindrá cada un dels membres; al marge de posar en
relleu que s'ha de garantir que els membres d'aquest órgan col'legiat puguin
actuar amb independéncia per a exercir les funcions encomanades, cal posar en
relleu que l'expressió "representats dels treballadots" pot induir a confusió, ja que
podria fer referéncia a una representació sindical o a persones que actuin en la
seva condició d'empleats públics, "com a representació" del conjunt d'empleats
públics de la corporació local.

El Codi preveu qte"Elfuncionqment d'aquestmecanisme de controlintern s'ha
d'aysrouar pelple". Tot i que valorem positivament el fet que hi hagi una previsió
en el Codi en aquest sentit hem d'advertir del risc que es corre pel fet que el codi
entri en ügor sense la previsió de les normes de funcionament d'aquest
mecanisme de control, ja que aquesta circumstáncia pot entorpir tant el
nomenament d'algun dels membres de la Comissió com l'exercici de les funcions
que té encomanades. Recomanem, per tant, que el codi estableixi un termini per
tal que aquestes normes de funcionament siguin aprovades o en prevegi un
funcionament alternatiu transitori.

8. Aprovació, ügéncia i revisió.

En aquest punt es determina que el codi s'ha de mantenir vigent mentre no se

n'aprovi expressament la seva modificació o derogació.

Al fil d'aquesta preüsió posarem en relleu que l'Oficina ve considerant que els
codis han de preveure una tasca que considerem molt important i que és la de
revisió del propi Codi; efectivament, esdevé clau reflexionar sobre l'efectivitat
dels codis, ja que l'eficácia d'un codi de conducta s'ha de mesurar a través de l'éxit
d'aquest instrument per determinar les conductes que són adients i les conductes
que són imprópies dels servidors públics a qui s'adrega el Codi. Per poder mesurar
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el compliment efectiu del codi cal tenir present com funciona dins del sistema
d'integritat institucional; a aquest efecte sol ser recomanable preveure una revisió
del codi, preferentment, bianual.

Proposem que el consistori valori si cal preveure en el codi aquesta preüsió
temporal de reüsió.

Caldria fer una darrera apreciació en relació amb la previsió segons la qual

"El codí étic de l'Ajuntament de Súria estd subjecte a (...)",

Aquesta preüsió podria esdevenir imprecisa i vaga i de difícil interpretació
jurídica; óbviament cap codi étic no pot contravenir el marc jurídic en el qual
s'insereix, peró esdevé difícil d"'entendre perqué es fa referéncia a algunes
concretes normes. Aixó al marge que s'hi aprecien alguns errors en la cita de les
normes; se cita una norma no vigent en aquesta data (tret d'algunes preüsions,
segons determina la disposició derogatória única de la Llei g9/zorg, d't
d'octubre), la Llei goltgg2, de z6 de novembre, de régim jurídic de les
administracions púbiques i del procediment administratiu comú, i també es fa
referéncia a "la primera norma" que va regular l'estatut básic de l'empleat públic
quan la referéncia actual ho hauria de ser al Reial decret legislatiu 5lzotg, de 3o
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de I'Estatut Básic de l'Empleat
Públic (en lloc de la referéncia a la Llei Tlzoo).

Barcelona, z de maig de zor8

i plau

Martínez Pablo
Técnic Jurista Cap de de Legislació

Jurídics
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