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Excel.lentíssima Senyora,

L'escrit adjunt s'emmarca en la fase d'informació pública, una vegada aprovat
inicialment pel la Comissió de Govern de data z6.u.zot5,l'acord d'aprovació inicial de
les normes ieguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern (instrumentat mitjangnt
Anunci de data z de desembre de zor5, i publicat al BOPB amb data t4.rz.zor5).

Les al.legacions i suggeriments 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 funcions generals que la Llei
t4/zoo9, del 4 de novembre atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya, en tant que,
institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les
administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, s'estimi oporrú
també

Finalment, de I'Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, amb la finalitat de
poder el corresponent seguiment, que tan bon punt us sigui possible, ens feu
partícips del del document incorporat a l'expedient que contingui l'informe i
la valoració presents al'legacions hagin merescut.

Daniel Alfonso Laso

13 de gener de zo16

Ribes,
0801 3
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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  
A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES NORMES REGULADORES 
DE LA BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 
 

 

L’aprovació inicial de les Normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant, les “Normes 
reguladores”), que es sotmet a informació pública pel període d’un mes, 
porta causa l’acord pres el 26 de novembre de 2015 per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, del que es dóna compte mitjançant 
l’edicte d’aprovació inicial de les Normes reguladores publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 14 de desembre de 2015.  
 
Consideració preliminar 
 
L’instrument normatiu ara considerat, com encertadament apunta la seva 
Exposició de motius, regula una eina que el disseny de tot marc d’integritat 
hauria de preveure.  
 
En concret, una adequada gestió de riscos contra la integritat ha de 
comptar amb mecanismes que permetin detectar, comprovar i resoldre una 
proposta de tractament adequat a aquelles conductes que resultin 
reprovables. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de les Normes reguladores, pretén 
donar resposta a aquests tres objectius, tot establint un sistema de detecció 
o alerta de conductes (whistleblowing) obert a la participació ciutadana, 
preveient la regulació d’un procés d’anàlisi i comprovació de les conductes 
comunicades, així com determinant els resultats possibles de dita 
comprovació. 
 
La implementació d’aquest instrument, necessàriament pressuposa 
l’existència prèvia d’una estructura organitzativa que doni cobertura a 
l’exercici de les funcions referides que, entenem, haurà de venir donada per 
les oportunes modificacions orgàniques que aquesta Oficina no ha tingut 
ocasió de valorar en l’emissió del present informe. 
 
En tot cas, l’Oficina Antifrau vol reconèixer l’encert i oportunitat d’una 
iniciativa com la present que ha de contribuir decisivament en la lluita 
contra la corrupció i la eradicació de qualsevol irregularitat que es pugui 
cometre en el si de la corporació municipal. 
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Alhora, el caràcter pioner i no exempt de cert grau de generositat de la 
iniciativa per part d’un ajuntament referent com és Barcelona, estem 
convençuts que pot tenir un efecte exemplar multiplicador en el món local. 
 
Precisament la manca de tradició en el nostre país en aquesta mena 
d’instruments ens porta a la reflexió que l’èxit de la seva implantació ha de 
venir acompanyat de la corresponent tasca de formació i sensibilització. I en 
aquest sentit, l’Oficina Antifrau, en tant que òrgan de control que té 
encomanada la funció de lluitar contra la corrupció en defensa de la 
integritat al sector públic de Catalunya, es posa a la vostra disposició amb 
la finalitat tant de proporcionar formació interna en la Corporació municipal 
en la matèria, a partir d’estratègies formatives que siguin definides  
conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, com també d’assessorar-vos 
en vistes a la formació i sensibilització externes, vers la ciutadania, amb la 
finalitat de fomentar i potenciar la denuncia de conductes no ètiques o 
contràries a la probitat, a través de campanyes de sensibilització, sessions 
formatives, i difusió d’informació per diferents canals. 
 
Exposició de motius 
 

Quan la proposta de Normes reguladores enumera, en la seva exposició de 
motius, els subjectes que poden presentar comunicacions, empra un terme 
poc rigorós, el relatiu a “personal municipal”. Entenem que el terme hauria 
de ser prou ampli com per abastir qualsevol servidor públic de la corporació, 
ja tingui la condició de membre electe o representatiu, o d’empleat públic. 
 
Així mateix, l’Exposició de motius avança que el dret de presentar 
comunicacions correspon igualment a la “ciutadania en general”. Aquest 
terme al·ludeix a un criteri de contingut polític que ve a restringir 
injustificadament l’exercici del dret d’accés a la Bústia Ètica només en favor 
d’aquelles persones que ostentin la referida qualitat jurídica de “ciutadà”, 
vinculada a una determinada nacionalitat o veïnatge civil, mentre que, al 
nostre parer, l’accés a la Bústia ètica hauria de ser concebut com un dret 
universal, titularitat de qualsevol persona, sense distinció. 
 
Aquests termes emprats en l’Exposició de motius es repeteixen 
reiteradament, en diversos moments, al llarg de l’articulat de les Normes 
reguladores.   
 

Article 2. Definició i objectius de la bústia ètica 
 

Al primer paràgraf del precepte, en definir-se la bústia ètica, la proposta de 
Normes reguladores es refereix a l’objecte de les comunicacions, que 
identifica amb “aquelles conductes dutes a terme per l’administració 
municipal que resultin contràries als principis o regles ètiques i de bon 
govern i administració”. 
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Tanmateix, però, entenem que aquesta descripció de l’objecte és 
incompleta, en la mesura que oblida essencialment la necessitat de poder 
comunicar possibles conductes contràries a la legalitat. De fet, a les 
eventuals conductes que puguin infringir l’ordenament jurídic, sí que fa 
al·lusió la lletra f) de l’art. 26 de les Normes reguladores, que descriu com 
una de les funcions atribuïdes al gestor/a ètic/a la de «[v]etllar perquè la 
ciutadania i el personal municipal puguin posar en coneixement de 
l’Ajuntament les eventuals conductes contràries als codis esmentats, a dret 
i als principis de bona administració o bon govern”.» 
 

Article 4. Àmbit d’aplicació objectiu 
 

Apartat 1r 
 
A l’hora de definir l’àmbit d’aplicació de les Normes reguladores, el 
precepte, en la relació d’òrgans i ens les accions i conductes dels quals 
poden ser comunicades a la bústia, es refereix en primer lloc als “òrgans 
administratius integrants de l’Ajuntament de Barcelona”.  Entenem que 
aquesta referència podria ser interpretada restrictivament en el sentit de 
considerar exclosa de control l'actuació exercida per autoritats i càrrecs no 
integrats directament en l'estructura administrativa. Així doncs, l’esmena de 
la redacció del precepte podria passar per fer referir-se genèricament a tots 
els òrgans integrants de la Corporació local, és a dir, amb independència de 
llur naturalesa o composició.  
 
Apartat 2n 
 
En aquest apartat, l’article pretén delimitar l’àmbit d’aplicació de les 
comunicacions, tot enumerant supòsits en què les Normes reguladores no 
són aplicables.  
 
Tanmateix, aquesta Oficina ha de fer diverses observacions al respecte, 
perquè creiem que la redacció de l’apartat, especialment de la seva lletra 
a), és confosa i pot donar lloc a interpretacions no volgudes. La lletra b) no 
deixa de ser un procediment administratiu citat a tall d’exemple respecte de 
la lletra a). 
 
Amb l’objectiu de clarificar-lo, proposem que l’apartat adopti una nova 
redacció tendent a preveure una definició negativa de les comunicacions, és 
a dir, incidir en allò que no integra o comporta el concepte de 
“comunicació”: 
 

- En aquest sentit, resultaria millorable el precepte si deixés expressa 
constància de què la comunicació mai pot ser considerada com una 
sol·licitud que iniciï un procediment administratiu a instància de la 
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persona interessada, atès que no reuneix els requisits que 
l’ordenament jurídic imposa a les sol·licituds a aquest efectes. 

 
Per tant, ha de quedar palès que la presentació de la comunicació en 
cap cas comporta l’inici d’un procediment administratiu, sinó el d’unes 
actuacions materials de comprovació. Valdria la pena incidir en les 
conseqüències que aquest aclariment comporta, com ara la manca de 
condició de persona interessada de la persona que comunica els fets, 
a la que no corresponen els drets que l’ordenament juridicopúblic 
atribueix als interessats en un procediment administratiu. 
 
Lògicament ni la comunicació, ni tampoc una sol·licitud de persona 
interessada, mai podrien iniciar procediments administratius que 
només poden ser iniciats d’ofici, com ara procediments d’exigència de 
responsabilitats administratives – disciplinàries, en els que les 
denúncies mai no incoen el procediment, o procediments de revisió 
d’ofici per a restaurar irregularitats administratives. 

 
- D’acord amb el ja establert a la lletra c), les comunicacions tampoc 

són constitutives d’exercici del dret de petició, com tampoc 
s’identifiquen amb la possibilitat d’adreçar suggeriments o queixes 
(IRIS). 

 
Article 7. Principis generals 
 
En relació amb el principi copsat a la lletra d) de l’article, segons el qual 
«[l]’Ajuntament empararà els càrrecs electes i el personal municipal en 
l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.», convé apreciar 
que resulta en certa manera confós el contingut del mandat que s’hi conté, 
en la mesura que no es comprenen el seu sentit i abast, tenint en compte 
que aquests subjectes, presumptament autors dels fets i conductes objectes 
de la comunicació,  poden haver comès una conducta irregular.  
 
L’Exposició de motius igualment al·ludeix a aquest deure de la Corporació, 
consistent en «protegir els càrrecs i el personal municipal en el 
desenvolupament legítim de les seves funcions o tasques».  
 
Aquestes referències, per tant, per a una major comprensió del seu 
significat, haurien de ser aclarides o concretades. Efectivament, tal i com 
està expressat en pot resultar un missatge contradictori i, alhora, 
descoratjador de la comunicació d’irregularitats, que constitueix l’objectiu 
perseguit per la bústia ètica.  
 
D’altra banda, la protecció dels servidors en l’exercici (legítim) de les seves 
funcions ja queda prou garantida per la normativa en vigor i, en aquest 
sentit, la previsió resultaria redundant. 
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Article 8. Drets i obligacions de la persona que presenta la 
comunicació 
 
Apartat 1r. 
El dret que assisteix a la persona comunicant, relatiu a “fer comprovar els 
fets comunicats, sempre que responguin als requeriments previstos en 
aquesta disposició general” (lletra d), expressat en aquests termes, resulta 
formulat de manera ambigua i poc respectuosa  amb el principi de seguretat 
jurídica, i això per una doble raó.  
 
En primer terme, perquè sembla confondre la iniciativa del procediment de 
comprovació amb la iniciació del mateix. La comunicació (o denúncia) 
constitueix la iniciativa dels mecanismes que estableix la bústia ètica aquí 
regulada i només pot donar lloc al dret a la tramitació de dita comunicació. 
Només quan els fets objecte d’aquesta comunicació hagin superat el tràmit 
d’avaluació de versemblança previst a l’art. 13.1 podrà tenir lloc la fase de 
comprovació (investigació), que equival a la iniciació, d’ofici, del 
procediment per decisió del gestor ètic.  
 
En segon lloc, l’ús de l’expressió “sempre que responguin als requeriments 
previstos en aquesta disposició general” no deixa clar quins són i on es 
troben regulats aquests requeriments. 
 
En un altre ordre de consideracions, caldria valorar la idoneïtat de referir-se 
a l’eventual dret de la persona comunicant (tot i mancar de la condició de 
persona interessada), a ser informada del resultat de les comprovacions,  
sempre que el comunicant hagi facilitat la seva identificació o, fins i tot, en 
cas de no haver-ho fet, quan s’hagi establert el corresponent canal de 
comunicació electrònic. 
 
Apartat 3r.  
 
La lletra b) de l’apartat es refereix al deure de la persona comunicant de 
«[n]o formular comunicacions que resultin contràries a l’interès públic o que 
no respectin la veritat. La persona que comuniqui fets faltant a la veritat pot 
incórrer en responsabilitat civil, penal i administrativa.» En la mesura que la 
prohibició parteix de termes absoluts que constitueixen conceptes jurídics 
indeterminats (“la veritat”), la precisió dels quals no pot ser coneixedora a 
priori, es recomana emprar, per tal de guiar el recte exercici del dret, 
l’al·lusió als principis generals del dret com la bona fe o la prohibició de 
l’abús de dret, àmpliament i consolidada reconeguts, tant a la doctrina com 
explícitament al dret comú (Codi civil). 
 
De fet, en aquells països on ja es disposa de tradició en els mecanismes de 
whistleblowing el que és fa és garantir la protecció del “denunciant de bona 
fe” doncs s’és perfectament conscient que la persona comunicant no sempre 
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disposarà d’elements de convicció suficients per determinar la veracitat dels 
fets denunciats. 
  
Article 9. Drets i obligacions de la persona responsable de la 
conducta comunicada 
 
Quan el precepte fa esment a l’atribució de “responsabilitat” a les persones 
les conductes/accions de les quals són objecte de comunicació, entenem 
que seria més coherent que fes referència als “fets” que s’atribueixen, i no 
pas a eventuals responsabilitats que encara han de ser determinades.   
 
Article 11. Forma de presentació 
 
No resulta coherent l’exigència d’identificació a la persona comunicant en 
els casos en què la comunicació es presenti de manera presencial, en la 
mesura que, d’acord amb l’article precedent, s’admeten comunicacions 
anònimes amb caràcter general, essent voluntària la identificació en 
qualsevol cas.  
 
En aquest context, no és possible, per vulneració dels principis de 
neutralitat i igualtat, fer distincions (en quant a exigències i requeriments 
substantius, com ara és la manca d’exigència d’identificació) en atenció al 
canal de comunicació escollit. 
 
Article 16. Determinació dels fets 
 
Interpretem que aquest precepte, en puritat, té per objecte recollir els 
diferents resultats a què pot donar lloc la conclusió de les comprovacions: 
 

Així, el primer paràgraf es refereix a les possibles “recomanacions” en 
què es proposen les mesures de millora en la gestió pública que es 
considerin adequades. 
 
Altrament, el segon paràgraf apunta la possibilitat de proposar a 
l’òrgan competent la incoació d’expedients administratius per a la 
restauració de la legalitat alterada o l’adopció de mesures 
sancionadores o disciplinàries. 
 
Fins i tot es preveu la possibilitat d’adreçar una comunicació a fiscalia, 
quan les conductes comprovades puguin resultar constitutives d’il·lícit 
penal. 
 
Es troba en falta, però, la previsió expressa de la facultat d’acordar 
l’arxiu de les comprovacions, en els casos en què es conclogui una 
manca de vulneració de l’ordenament jurídics i dels principis i regles 
ètics. 
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D’acord amb l’anterior ampli ventall de possibles resultats conclusius als 
que poden avocar les comprovacions, fóra convenient ajustar el títol del 
precepte, amb la finalitat de referir-se genèricament a tots aquests 
eventuals resultats. 
 
Article 17. Naturalesa de les recomanacions 
 
En el mateix sentit, caldria adaptar el títol de l’article 17, per tal d’integrar-
hi tots els possibles resultats a què poden concloure les actuacions de 
comprovació. 
 
El fonament principal pel qual no és viable interposar un recurs 
administratiu contra els resultats de les comprovacions, enteses com a 
activitat pública material d’investigació, rau precisament en la falta de 
consideració de les mateixes com a procediment administratiu, la qual cosa 
nega llur naturalesa d’acte d’administratiu, ni de tràmit ni resolutori.  
 
D’acord amb l’observació que hem fet en relació amb l’article 2 de les 
Normes reguladores, caldria completar l’afirmació que fa aquest article 17 
relativa a què els resultats de les comprovacions «no declaren de manera 
definitiva l’existència de responsabilitat», tot afegint-hi: «ni d’irregularitats 
legals» o vulneracions de l’ordenament jurídic. 
 
Pels als casos en què les comprovacions concloguin una possible 
responsabilitat administrativa o disciplinària, la proposta d’incoació dels 
corresponents procediments administratius tindria la consideració més aviat 
de petició raonada, adreçada a l’òrgan competent per a la incoació, que no 
pas de denúncia, com s’afirma. Aquest argument ve reforçat pel que preveu 
l'article següent, en relació amb el caràcter d'informació reservada. 
 
En el supòsit de què de les comprovacions en resulti la constatació de fets 
que hagin de ser comunicats al Ministeri Fiscal per la seva rellevància penal, 
dita comunicació sí que tindria la consideració de denúncia. 
 
Article 19. Publicitat 
 
El text del precepte aprovat inicialment és el següent: 
 

«En aplicació dels principis de transparència i amb la deguda garantia 
de confidencialitat, es publicaran al portal de transparència el resum 
per matèries de les conductes investigades, de les propostes 
realitzades i, en especial, les mesures proposades per eliminar 
eventuals conductes contràries als principis o regles ètiques i de bon 
govern. La publicació es durà a terme amb ple respecte a la legislació 
de protecció de dades de caràcter personal i amb la finalitat de 
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millorar la qualitat dels serveis i aprofundir en el compliment dels 
principis i valors ètics i de bon govern.» 

 
En primer terme suggeríem un canvi de denominació de l’article, substituint 
l’expressió “publicitat” per la de “transparència”. 
 
En parer de l’Oficina, el contingut d’aquest precepte adquireix una 
importància cabdal en la mesura que una adequada difusió de la informació 
generada entorn a la gestió de la bústia ètica ha de contribuir a la 
conscienciació en la cultura ètica de la integritat en l’exercici de les funcions 
públiques, tant per a la pròpia organització com per a la resta de la 
ciutadania. 
 
En concret, pel que fa a la redacció projectada, en l’àmbit de l’objecte de la 
publicitat, suggerim eliminar les referències al “resum per matèries” atès 
que la transparència no ha de ser restringida ab initio sinó que ha de 
predicar-se de la totalitat del procés que s’endega a partir de la comunicació 
de fets. 
 
Igualment caldria suprimir del darrer incís la menció a la legislació de 
protecció de dades i substituir-la per una remissió a la legislació vigent en 
matèria de transparència i dret d’accés a la informació pública. Tenint en 
compte que dita legislació contempla totes les condicions i limitacions 
exigibles a la difusió activa i passiva de la informació pública, la remissió a 
aquesta faria innecessària la referència expressa tant a la “deguda garantia 
de confidencialitat”  com al “ple respecte a la legislació de protecció de 
dades de caràcter personal”. 
 
Article 23. Acceptació dels requeriments 
 
La terminologia emprada en el primer paràgraf de l’article resulta impròpia 
d’una norma jurídica, com és el cas, atès que la força vinculant de les 
normes porta implícit el deure dels seus destinataris de donar-li estricte 
compliment, en els termes que s’exigeixen per a l’exercici dels drets que 
s’hi reconeixen. 
 
Pel que fa a l’expressa previsió de la facultat de modificar la norma, prevista 
en el segon paràgraf, convé recordar que es tracta aquesta d’una inherent i 
inqüestionable facultat de la Corporació municipal, que no val la pena 
redundar en el text de les Normes reguladores.  
 
Article 24. Altres regles d’ús 
 
La lletra e) de l’article preveu, per a la presentació no anònima d’una 
comunicació, que el gestor/a ètic/a pugui requerir qualsevol altra informació 
en poder de la persona comunicant.  
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Per tal d’evitar dubtes al respecte, caldria fer constar expressament que 
l’exercici d’aquesta facultat, en cap cas pot comportar d’imposar a la 
persona comunicant el deure de donar compliment al requeriment. 
 
Article 25. Gestor/a ètic/a 
 
En relació amb la figura del/de la Gestor/a ètic/a, trobem en falta que, o bé 
les Normes reguladores, o bé la corresponent disposició general en matèria 
orgànica municipal, desenvolupin normativament la figura del/de la gestor/a 
ètic/a, tot definint el seu perfil professional, potestats i funcions, estructura 
orgànica en què s’insereix, la seva estructura orgànica interna, així com la 
forma de designació i vincle professional amb la Corporació, entre d’altres 
extrems. 
 
En aquest sentit, amb caràcter essència, caldria que el precepte fes constar 
expressament l’exigència que el càrrec de gestor/a ètic/a sigui assumit per 
una persona que ostenti, en qualsevol cas, la condició de funcionari de 
carrera, en la mesura que esdevé el responsable de l’exercici d’una potestat 
pública com ara és el desenvolupament de les actuacions de comprovació. 
 
 
Barcelona, 13 de gener de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Vistiplau 
 
Òliver Garcia Muñoz    Òscar Roca Safont 
Tècnic jurista      Cap de l’Àrea de legislació i  
Àrea de legislació i assumptes jurídics  assumptes jurídics 
 
 
 


