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Ref.: Al·legacions de ficina Antifrau de
Catalunya a ovació inicial del Reglament
de funcionament de la bústia ètica i de bon
govern de de Manresa (Exp.
9/2021)

Il·lm. Sr. Marc Aloy i Guàrdia

Alcalde

Benvolgut alcalde,

Manresa va aprovar inicialment el Reglament de funcionament de la 
bústia ètica i de bon govern. El text es va sotmetre a informació 

ació de 

(en endavant BOPB) el dia 26.07.2021. La Corporació també va 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en 
endavant DOGC) núm. 8465, de 26.07.2021.  

E

LOAC), us faig arribar les observacions i els suggeriments que ha 
formulat la au de Catalunya 
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Catalunya, i que en allò substancial es transcriuen a continuació: 
 

 al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir particularment en 
aquells aspectes de la disposició normativa projectada que, directament o 
indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les 
funcions que la LOAC atribueix a  amb  rtir la integritat de 
les institucions i els servidors públics. En aquest sentit, cal posar en relleu que els 
instruments orientats a reforçar el compliment normatiu i la integritat institucional 
són una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció.  
 
En aquest marc, les consideracions que expressem tot seguit són essencialment 
observacions de caràcter tècnic i també reflexions sobre algunes previsions del 
projecte de Reglament que, al nostre judici, podrien no resultar suficientment 
clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a  de Manresa en 
aquest tràmit  pública sobre una norma que,  amb  1, 
té per objecte la creació i  del funcionament de la Bústia ètica i de bon 
govern de la corporació local.   
 
A manera  previ volem deixar constància que no hem fet una anàlisi 
exhaustiva del conjunt del text proposat, sinó que formulem al·legacions en 
coherència amb el nostre àmbit competencial, i hem centrat el nostre estudi en 
aquelles qüestions que considerem nuclears per tal de reforçar la integritat 
institucional; també advertirem que, en  a què ens referirem després, 

 ve utilitzant els termes   i  en comptes dels 
termes   i  utilitzarem, preferentment doncs, 
aquells termes, però també els termes  i  i els derivats, 
utilitzats per la corporació local en el projecte de norma i també en algunes de les 
normes a què es farà referència. 
 
1. Publicitat i accessibilitat del projecte de norma 
 
1.1. Publicitat  
La publicitat i  del text constitueixen, sens dubte, elements centrals 
per garantir  real de  pública i donar compliment al principi de 
transparència recollit a e 129.5 de la Llei 39/2015,   del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant 
LPACAP), el qual es concreta en  per part de les administracions 
públiques de possibilitar que els potencials destinataris tinguin una participació 
activa en  de les normes. 
 
La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter general al 
DOGC, el BOP i el tauler  municipal, que sovint es produeix en moments 
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diferents, pot donar peu a confusió a  de determinar  del còmput del 
termini  pública. En aquest sentit,  recomana que en els 
anuncis  les diferents publicacions i a partir de la data de quina 

 començarà a córrer el termini. 
 
En absència de concreció, atès que  63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, utilitza 
una conjunció copulativa en    que el termini  
pública no pot iniciar el seu còmput fins que  donat compliment, en la seva 
totalitat, a la condició fixada per la norma; és a dir, fins que  estigui 
publicat  butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler  
de la  Per això recomanem que, en aplicació del principi de seguretat 
jurídica, en el mateix edicte  totes les publicacions previstes, així com 
a partir de quan començarà a comptar el termini  pública.  
 
Al nostre entendre,  escollida per  de Manresa és la més curosa 
i ajustada a normativa perquè fixa  del termini  de la publicació del 
darrer anunci. 
 
En tot cas, tot i que la regla general en relació amb el còmput de terminis derivada 
de la norma reguladora del procediment administratiu comú és la de computar 
dies hàbils, per a major claredat en relació amb la ciutadania, que en principi pot 
no tenir coneixements jurídics, és recomanable que en   que el 
còmput ho és de dies hàbils. Aquesta pràctica contribuiria a reforçar la seguretat 
jurídica i la transparència, ambdós principis de bona regulació recollits a  
129 de la LPACAP. 
 
1.2. Accessibilitat 
Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats, cal posar de manifest que  
publicat al BOPB conté el text íntegre del projecte  aprovada 
inicialment pel Ple.  
 
Si bé, a diferència del que succeeix amb  definitiva, ni  178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), ni els articles 49 i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2  reguladora de les bases del règim local (en 
endavant LRBRL), no especifiquen la necessitat de publicar conjuntament amb 

 el text aprovat inicialment, és una molt bona pràctica, en la mesura que 
reforça la publicitat activa i facilita  al document.   
 
Destaca també que, en compliment del que determinen els articles 83.2 i 133 de la 
LPACAP, i 5.1 i 10.1 c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (en endavant LTAIPBG), els edictes 
indicaven el lloc de consulta del text tant en format digital com de manera 
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presencial. Igualment, cal tenir presents les previsions de  6 de la LTAIPBG 
que, per tal de fer efectiu el principi de transparència, afegeix el deure  
la informació pública de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per 
a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà  de 
cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin. En aquest 
sentit, destacarem que ens ha estat possible trobar fàcilment el text inicialment 
aprovat a la seu electrònica municipal en el moment de redactar aquestes 
al·legacions. 
 
 
2. Consideracions prèvies 
 
2.1.  entén que el projecte de norma vol configurar el canal intern 

 de  de Manresa; algunes consideracions generals 
 
En primer lloc, volem posar en valor la feina que està duent a terme  
de Manresa entorn a  la integritat i el compliment normatiu, que contribuirà, 
sens dubte, a enfortir el sistema   institucional del Municipi.  
 
En tot cas, un cop analitzat acuradament el text projectat, entenem que, tot i que 
la denominació per la qual ha optat la corporació local és la de bústia ètica i de 
bon govern, la finalitat de la Norma és la creació del canal intern  de 

 que tramita el projecte. En aquest sentit és clar  2 quan 
determina que la bústia permetrà informar de forma anònima i segura sobre 
conductes dutes a terme per  municipal que resultin contràries al 
dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el 
marc normatiu vigent.  

 
En relació amb això, a partir del títol de la norma i de  orgànica que ha 
de gestionar el canal, hem de recordar, com a advertiment previ, que és essencial 
distingir dos dissenys procedimentals clarament diferenciats: la bústia de 
consultes o dilemes ètics per un costat, i el canal de denúncies, per   
 
Com ve a determinar  2 del projecte, els canals interns  estan 
destinats a respondre sobre possibles infraccions o comportaments indeguts; la 
seva creació parteix de la idea que, sovint, les persones que treballen per a una 
organització pública o privada o hi estan en contacte a través de les seves 
activitats són les primeres que tenen coneixement de les amenaces o perjudicis 
per a  públic que sorgeixen en aquest context. En aquest marc, les 
denúncies i revelacions públiques esdevenen fonamentals per descobrir i prevenir 
infraccions i protegir el benestar de la societat, perquè aporten informació als 
responsables de  de les lleis, la qual cosa els permet detectar, investigar 
i sancionar si escau, de manera efectiva, les infraccions, i també millorar els nivells 
de transparència i retiment de comptes. 
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ncia  canals i la gestió que  faci, encaixada amb la resta 
  sistema  institucional, pot ser un mecanisme que actuï 

preventivament i serveixi per reduir els riscos de pràctiques contràries a la 
integritat (objectiu en què incideix específicament el projecte de norma).  
 
En aquest marc també cal constatar que la prevenció i detecció efectiva 

 de  requereix que es garanteixi que els potencials 
alertadors poden aportar fàcilment i amb total confidencialitat la informació de 
què disposen a les autoritats competents per investigar i resoldre el problema. Per 
això, per tal de reduir els riscos i generar confiança, aquests canals han de ser 
efectius, confidencials i segurs, i han de garantir la protecció efectiva de les 
persones alertadores davant de possibles represàlies.  banda, cal que les 
institucions no desincentivin la denúncia (o alerta, terminologia que  ha 
considerat preferent) com a via per a reduir la probabilitat que els riscos per a la 
integritat acabin esdevenint.  
 
Finalment, caldrà tenir específicament en compte les previsions normatives en 
vigor sobre aquest tipus de canals, previsions que, entre  contenen 
requeriments força estrictes sobre els òrgans als quals es pot atribuir la gestió 

 tipus de canals. 
 

2.2. Marc normatiu que les administracions públiques han de tenir en compte en 
aquesta data en abordar la creació de canals interns  

 
Atès que el projecte de norma estableix un canal intern  encara caldria 
formular algunes consideracions prèvies sobre el marc normatiu que, al nostre 
judici, caldria tenir necessàriament en compte a data  quan  la 
tasca de crear i regular aquest tipus de canals. Aquest marc normatiu ve 
configurat per una sèrie de previsions de  jurídic, intern i europeu, 

 les quals hauríem de destacar dues normes: 
 

- Les disposicions de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23  relativa a la protecció de les persones que 
informin sobre infraccions del Dret de la Unió (en endavant, la Directiva 
2019/1937 o la Directiva).  
 
Tot i que   de la Directiva sigui força acotat i que el canal 
projectat per la corporació local sembla que té la pretensió de rebre alertes 
sobre qualsevol conducta impròpia dels servidors públics (art. 2), entenem 
que les previsions de la Directiva sobre els canals interns   
de tenir en compte en tot cas, ja que  pot rebre alertes relatives a 

 plicació material de la Directiva (art. 2). 
 

- La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia del drets digitals (en endavant, LOPDGDD), i 
específicament  24, que regula els sistemes  de 
denúncies internes, els principis establerts en el qual són aplicables als 
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sistemes de denúncia interna que es puguin crear en les administracions 
públiques  amb les previsions de  cinquè.  

 
Quant al precepte a què  de fer referència, constitueix dret vigent ja en 
aquest moment; quant a la Directiva 2019/1937, el termini de transposició conclou 
al mes de desembre  i, al nostre judici, davant  previsible manca de 
transposició en termini, caldrà preveure el possible efecte directe de moltes de les 
seves disposicions: la previsió general quant a la creació de canals interns  
en els ens locals és que, tret de les excepcions que es puguin establir en el Dret 
intern a partir de les previsions de la Directiva, els ens locals  de disposar 
(art. 8.9 de la Directiva). 
 
Atès el pràctic exhauriment del termini de transposició de la Directiva,  
considera que en aquest moment la creació de qualsevol canal intern de 
denúncies ha de partir  curosa anàlisi de les obligacions previstes en la 
Directiva i una curosa translació a la norma corresponent dels requeriments sobre 
el disseny i   canals. Finalment, cap de les previsions que 
contingui la norma local no es podrà interpretar ni aplicar de manera que resulti 
contrària, disminueixi o soscavi les disposicions i garanties que preveu la Directiva 
2019/1937, i específicament les destinades a protegir les persones alertadores.  
 
Un cop feta aquesta consideració general sobre la necessitat de tenir en compte 
les normes esmentades, cal assenyalar que en aquestes al·legacions no farem una 
anàlisi exhaustiva del text del projecte en relació amb la Directiva 2019/1937, sinó 
que només ens centrarem en alguns aspectes que ens semblen de més rellevància, 
tot recordant en primer lloc la importància de la participació dels interlocutors 
socials en el procediment previ a la creació del canal intern  en relació 
amb això,  de la Directiva 2019/1937 estableix que els estats membres 
hauran de vetllar perquè les entitats jurídiques del sector privat i públic estableixin 
canals i procediments de denúncia interna i de seguiment, prèvia consulta als 
interlocutors socials i  amb ells quan així ho estableixi el dret nacional. 
 
2.3. Sobre  en el projecte de norma que com a conseqüència de 

 no es tramitarà un procediment administratiu 
 
Una altra de les consideracions substancials que ha de formular  en 
relació amb el projecte de norma està relacionada amb la previsió de  3 del 
projecte de norma, quan determina que les comunicacions presentades a la Bústia 
ètica i de bon govern en cap cas no impliquen   procediment 
administratiu. 
 
Un cop analitzat el projecte de norma, al nostre judici aquesta afirmació no 
esdevé encertada, perquè les previsions del projecte de norma sí que porten a 
afirmar que  està preveient un procediment administratiu, és més un 
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procediment  concretament un procediment  amb 
persones afectades. 
 
En aquest sentit, diversos articles del projecte de norma fan referència expressa a 
la tramitació  procediment  per exemple  12 quan 
determina que, un cop admesa la comunicació,  gestor de la bústia ètica i 
de bon govern comprovarà els fets objecte de la comunicació mitjançant les 
tasques  que siguin procedents. 
 
El procediment que preveu la norma a partir de la presentació de  al nostre 
judici és un veritable procediment administratiu, assimilable possiblement als 
procediments d'informació reservada o informació prèvia comuns en la nostra 
normativa (informació i actuacions prèvies  amb  55 de la LPACAP).  
 
És més, si  davant  procediment  naturalesa (com es ve a 
afirmar expressament en el projecte de norma), al nostre judici serà absolutament 
imprescindible tenir en compte els requeriments normatius aplicables a aquest 
tipus de procediments, específicament sobre qui pot exercir funcions 
d'investigació en l'àmbit de les administracions públiques1 i quins són els principis 
que els regeixen. En aquest punt avancem que, com exposarem amb posterioritat 
de manera més detallada, al nostre judici no són compatibles amb el tipus de 
procediment que regula el projecte de norma les previsions sobre  gestor de 
la bústia ètica i de bon govern; això esdevé al nostre judici especialment rellevant.  
 
2.4. Sobre  de determinades obligacions per a la ciutadania  
 
En el projecte de norma  determinades obligacions (que potser 
constitueixen en realitat càrregues) per als ciutadans i les ciutadanes que es 
relacionin amb  local a partir de la utilització del canal que es crea 
mitjançant la norma. 
 
En relació amb aquests previsions, al nostre judici caldria valorar dues 
circumstàncies; en primer lloc, que  de determinats requeriments 
formals molt estrictes en algun punt no pugui desincentivar  o que puguin 
portar al rebuig  que mereixen ésser tingudes en compte i valorades; en 
segon lloc, que atès el rang reglamentari de la norma projectada, caldria 
comprovar que les obligacions que  en el projecte de norma tinguin 

 legal corresponent. 
  

                                                
1 Es pot fer una remissió en aquest punt a les previsions normatives, per exemple de 

 bàsic de  públic (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30  sobre la 
reserva als funcionaris públics de  de les funcions que impliquin la participació 
directa o indirecta en  de les potestats públiques.  
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2.5. Necessitat de complir els requeriments de la Directiva que afecten la 

configuració i ús dels mitjans tecnològics  
 
Anteriorment hem fet referència el fet que, a judici de  qualsevol 
configuració  canal intern  ha de tenir en compte els requeriments de 
la Directiva 2019/1937; una de les previsions  Norma Europea, previsió 
que a més  de manera imperativa, és la relativa al manteniment de 
comunicació amb la persona alertadora. 
 
Posem en relació aquesta previsió de la Directiva amb algunes previsions del 
projecte de norma i en concret amb la disposició addicional segona quan disposa 
que aquesta comunicació es mantindrà en la mesura que els mitjans tecnològics 
ho permetin.  
 
A judici de  amb caràcter previ a la posada en marxa  canal 

 internes, caldria dotar-se de les eines que permetin el compliment 
estricte de les previsions de la Directiva, també en aquest punt. 
 
3. Sobre algunes concretes previsions del projecte de norma 

 
3.1. Denominació i naturalesa del canal  
 
Com hem constatat amb anterioritat, mitjançant el projecte de norma  
configurant el canal intern  de la corporació local. No obstant això, ni el 
títol que adopta el projecte de norma ni la definició dels objectius que  a 

 3, no inclouen una referència específica a aquesta circumstància2, fet que 
podria introduir algun element de confusió i portar a pensar en algun moment si el 
canal que es vol crear també pot servir com a bústia de dilemes ètics.  
 
3.2. Sobre  3 del projecte de Reglament i el registre de la denúncia o alerta 
 
Enllaçant amb una consideració que hem formulat anteriorment de manera 
general, fem referència en aquest punt a  3 del text de referència, que 
configura les comunicacions que es pot rebre a la bústia que  regula en 
contraposició a les que poden iniciar un procediment administratiu en els termes 
de la Llei 26/2010, del 3  de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (Llei 26/2010), les que són manifestació 
de  del dret de petició o les que dentifiquen amb la possibilitat 

 consultes, suggeriments o incidències.   
 

                                                
2 El procediment seguit a partir de  pot desembocar moltes vegades en una 
conducta reactiva, de fet, una investigació ho és;   canal intern  
també és que es depurin eventuals responsabilitats. 
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A les observacions que ja hem formulat, hi afegim que, des del nostre punt de 
vista, la formula emprada pot induir a la ciutadania a confusió i fins i tot a 
desincentivar  en imposar a les persones una tasca jurídica de qualificació 
que, de fet, correspon a les administracions públiques, que són les que han de 
distingir la naturalesa de les comunicacions que la ciutadania els dirigeix i donar-
los la tramitació corresponent, o bé derivar-les a les instàncies corresponents 

 amb les previsions normatives   
 
De fet, en el cas de les persones denunciants o alertadores, la Directiva 2019/1937 
estableix   les persones que estan considerant la possibilitat 
de denunciar, i indicar-los el canal de denúncia més adequat o el procediment 
alternatiu disponible si la informació que es vol comunicar excedeix de  
competencial  determinat canal (considerants 22 i 89 i article 9.1 g) de la 
Directiva citada, entre   
 

 banda, com hem dit abans, la comunicació que es faci mitjançant la bústia 
ètica i de bon govern marca   procediment administratiu, un procediment 
administratiu els resultats del qual,  banda, sembla que posteriorment es 
podrien portar a un altre procediment administratiu o fins i tot a unes actuacions 
judicials. Entenem, doncs, que  de revisar la previsió de  3.2 del 
projecte de norma, i també la previsió que les comunicacions no tenen l'efecte de 
presentació al Registre municipal, previsió que podria no ser conforme a Dret atès 
que la ciutadania té dret que siguin registrats els escrits que  a les 
administracions públiques (per exemple, art. 41 de la Llei 26/2010, del 3  i, 
en  normatiu en què  el projecte de norma, art. 18 de la Directiva).  
 
3.3. Estatut de protecció de les persones alertadores 
 
Tot i que  de protecció de la persona alertadora ve determinat per la 
Directiva i haurà de ser precisat en la normativa de transposició, cal recordar que, 
en el disseny i la implementació dels canals interns  les entitats obligades 
hauran de tenir en compte la necessitat de comptar amb  
organitzativa i els recursos necessaris per garantir la protecció que estableix la 
Directiva.  
 
3.4. Confidencialitat de la identitat de la persona alertadora 
 
Com ve assenyalant  per construir un estatut de protecció sòlid i eficaç de 
les persones alertadores és fonamental que les disposicions dedicades als canals 

 assegurin una protecció adequada de la seva identitat.  
 
En aquest sentit,  9.1 a) de la Directiva 2019/1937 preveu que els canals per 
rebre denúncies internes  de dissenyar, establir i gestionar  manera 
segura que garanteixi que la confidencialitat de la identitat del denunciant i 
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qualsevol altra persona esmentada a la denúncia està protegida, i  
 al personal no autoritzat. 

 
Així mateix, els tres primers apartats de  16 de la Directiva 2019/1937 
determinen el següent:   
 

 Los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del 
denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea un 
miembro autorizado del personal competente para recibir o seguir denuncias. Lo 
anterior también se aplicará a cualquier otra información de la que se pueda 
deducir directa o indirectamente la identidad del denunciante. 
 
2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, la identidad del denunciante y 
cualquier otra información prevista en el apartado 1 solo podrá revelarse cuando 
constituya una obligación necesaria y proporcionada impuesta por el Derecho de 
la Unión o nacional en el contexto de una investigación llevada a cabo por las 
autoridades nacionales o en el marco de un proceso judicial, en particular para 
salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada.  
 

 Las revelaciones hechas en virtud de la excepción prevista en el apartado 2 
estará sujeta a salvaguardias adecuadas en virtud de las normas de la Unión y 
nacionales aplicables. En particular, se informará al denunciante antes de revelar 
su identidad, salvo que dicha información pudiera comprometer la investigación o 
el procedimiento judicial. Cuando la autoridad competente informe al 
denunciante, le remitirá una explicación escrita de los motivos de la revelación de 
los datos confidenciales en  
 
Des de la perspectiva de la protecció de les dades de caràcter personal, aquesta 
obligació de confidencialitat es veu encara més reforçada per les previsions de 

 24 de la LPDPGDD3. 

                                                
3 Aquest article preveu que:  
 

 El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a 
quienes, incardinados o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control 
interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que eventualmente se 
designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su 
comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas 
disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su caso, 
procedan. 
 
Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito 
penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias 
contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y 
control de recursos humanos. 
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Arran de la redacció de t. 6 f) del projecte de norma recordem que  de 
tenir en compte les previsions normatives esmentades quant al canal intern 

 que vol configurar la corporació local, i que  hauria de recollir 
expressament, entre   nformar la persona denunciant, de 
manera motivada, de qualsevol revelació de la seva identitat4.  
 
Cridem també  sobre el fet que és necessari distingir entre 
confidencialitat de la identitat i anonimat; mentre que la primera fa referència al 
fet que la identitat de la persona alertadora, només la coneixen unes poques 
persones que han de vetllar perquè aquesta informació no sigui revelada a 
persones no autoritzades, quan parlem  fem referència al fet que la 
identitat de la persona alertadora és desconeguda i, per tant, les persones 
encarregades de gestionar el canal no la poden arribar a conèixer.  
 

                                                
3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la 
confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información 
suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos en 
conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado. 
 
4. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán 
conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para 
decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. 
 
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá 
procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la 
conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la 
comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado curso 
solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de 
bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica. 
 
Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos podrán seguir siendo 
tratados, por el órgano al que corresponda, conforme al apartado 2 de este artículo, la 
investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de 
información de denuncias  
 
4 De manera paral·lela, el Dictamen 1/2006,  de febrer, sobre  de les normes de 
la Unió Europea relatives a la protecció de dades en els programes interns de denúncia 

 en determinats camps, del Grup de Treball de  29  (en endavant 
Dictamen 1/2006), va advertir que els programes de denúncia han de garantir que la 
informació relativa a la identitat de la persona denunciant es tracta en condicions de 
confidencialitat i que no es divulga a terceres persones ni, en especial, a la persona 
incriminada o als seus superiors jeràrquics. A aquests efectes, el Dictamen a què acabem 
de fer referència estableix que els programes de denúncies han de comptar amb les 
mesures de seguretat necessàries i informar la persona denunciant que la seva identitat es 
mantindrà confidencial en totes les etapes del procés, en el moment en què  el 
primer contacte.  
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Fem específica referència en aquest punt a les previsions de  7.2 b) del 
projecte de Reglament, que podrien no ser suficientment clares: la qüestió de la 
protecció de la identitat  alertador anònim només es podria plantejar, al 
nostre judici, si aquesta és revelada per accident o si, a partir dels fets objecte de 
comunicació, es pot arribar a deduir.  
 
3.5. Sobre algunes obligacions atribuïdes a la persona alertadora  
 
Considerem que també és important recordar que, per tal de complir  per 
al qual  aquests canals de denúncia, la seva configuració ha 

 les persones a fer-ne ús i a comunicar-hi qualsevol informació 
potencialment rellevant per revelar una mala conducta o infracció en el si de la 
corresponent entitat pública.  banda, una de les tasques principals de les 
persones encarregades de la gestió  canals és la  i destriar 
tota la informació que hi arribi.  
 
Per això, aconsellem que es valorin les obligacions establertes (potser càrregues 
en realitat) com  de la manera més detallada  i  
tota la documentació disponible sobre la situació que comunica, o indicis 
raonables per obtenir les  (art. 7 del projecte de norma); al nostre judici, la 
configuració com a  del que potser és una sol·licitud a la persona 
alertadora, o una recomanació, podria desincentivar la comunicació 

 que podrien ser  per als objectius pretesos mitjançant el 
projecte de norma i la Directiva de reiterada referència.  
 
3.6. Tramitació de les alertes 

 
Els articles 9 i següents del projecte de Reglament estan dedicats a la tramitació 
que han de seguir les comunicacions que es reben a través del canal intern 

  
 
Quant a aquesta qüestió, de nou serà especialment important tenir en compte els 
requisits mínims fixats per la Directiva 2019/1937, així com les normes que  
transposant. A continuació farem un breu repàs algunes previsions rellevants 
posant-les en relació amb els articles del projecte de norma corresponents.  
 

- Recepció de  
En primer lloc, convé subratllar que, respecte de les comunicacions 
dirigides a canals interns   9.2 de la Directiva 2019/1937 
determina que hauran de permetre denunciar per escrit o verbalment, o 

 maneres. Tot seguit, hi afegeix que la denúncia verbal ha de ser 
possible per via telefònica o qualsevol altre sistema de missatgeria de veu 
i, prèvia sol·licitud de la persona denunciant, per mitjà  reunió 
presencial en un termini raonable.  
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A més, com ja hem dit,  18 de la Directiva 2019/1937 assenyala que 
les autoritats responsables dels canals hauran de portar un registre de 
totes les denúncies rebudes. Aquest registre haurà de complir una sèrie de 
requisits fixats per la norma pel que fa a la confidencialitat, la forma i el 
termini de conservació de la denúncia, en funció de la via de comunicació 
de recepció.  

 
Encara en relació amb aquest assumpte,  9.1 b) de la Directiva 
2019/1937 estableix   un acusament de rebuda de la 
denuncia que urà de lliurar a la persona alertadora en el termini màxim 
de set dies a partir de la recepció.  
 
Aconsellem, doncs, que es revisin les previsions del projecte de norma, 
tenint en compte les previsions a què  de fer referència.   

 
- Admissió de la denúncia 

En relació amb el procediment que ha de seguir la tramitació de denúncies 
internes,  9 de la Directiva 2019/1937 disposa com a norma general 
que  de fer un seguiment diligent de totes les denúncies rebudes; al 
nostre judici la determinació de causes  de la denúncia (art. 11) 
hauria de venir recolzada per una previsió de rang legal; en tot cas, 
considerem que possiblement no  amb el principi de proporcionalitat 
la previsió que no  una denúncia que incompleixi de qualsevol 
manera les condicions fixades en les normes de funcionament (pensem, per 
exemple, en defectes formals, que poden ser perfectament esmenables). 

 
- Finalització de les comprovacions  

Pel que fa a la finalització dels procediments de seguiment de les 
denúncies internes,  9.1 f) de la Directiva 2019/1937 determina que 
caldrà donar-hi resposta en un termini raonable, que no podrà ser superior 
als tres mesos a partir de  de rebuda o, si no es va acusar 
rebuda, a partir del venciment del termini de set dies posteriors a la 
presentació de la denúncia. A aquests efectes,  5.13 de la Directiva 
de referència defineix  com la informació facilitada a les 
persones denunciants sobre les mesures previstes o adoptades per seguir 
la seva denúncia i sobre els motius que fonamenten aquest seguiment. 
Seria recomanable tenir en compte aquestes previsions en relació amb les 
de  14 del projecte de norma. 

 
- Comunicació del resultat de les actuacions a la persona alertadora 

En relació amb les previsions dels articles 10.2, 15 i 18 del projecte de 
norma, recordem  imposada per la Directiva de comunicar a les 
persones alertadores el resultat de les actuacions.  
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3.7. Òrgan gestor 
 
Per cloure aquest escrit  farem referència a una de les qüestions 
substancials que volíem plantejar a  mitjançant aquest escrit, la 
relativa a  encarregat de gestionar el canal intern, a la qual ja  fet 
referència anteriorment, i que indubtablement es configura com una peça clau en 
el sistema intern   
 

 19 del projecte de Reglament atribueix la gestió del canal de denúncies 
internes a la Comissió de seguiment del Codi de conducta de  de 
Manresa. Entenem que es fa referència a la prevista al Codi de conducta dels alts 
càrrecs de  de Manresa i del seu sector públic;  amb  5 

 Codi, aquesta Comissió està integrada per la persona que ocupi la 
Tinència a o Regidoria Delegada que ostenti les competències en matèria 

; la persona que ocupi la Tinència  o Regidoria Delegada 
que ostenti les competències en matèria de recursos humans; la persona que 
ocupi el lloc de treball de tècnic responsable de   i recursos 
humans; la persona que ocupi el lloc de treball de tècnic responsable dels serveis 
jurídics municipals; dues persones representants dels grups de  amb 
major representació electoral que, en cas  seran escollides per sorteig; i la 
persona que ocupi la Secretaria Municipal o el funcionari o funcionària en qui 
delegui.   
 
La Directiva exigeix que aquest òrgan sigui imparcial;  24 de la Llei 3/2018, de 
5 de desembre, també conté algunes previsions  finalment, com hem 
senyalat abans, no es pot obviar que  a aquest òrgan una potestat 
pública, la de dur a terme actuacions   
 
Considerem que totes aquestes qüestions  de tenir en compte en determinar 
a qui  en cada estructura administrativa la gestió  tipus de 
canals. 
 
Pel que fa a aquesta qüestió,  recomana que, per tal -ne la 
imparcialitat,  encarregat de gestionar el canal intern tingui un caràcter 
totalment tècnic;  banda, atès que el projecte de norma ha configurat un 
procediment  cal tenir en compte les previsions normatives 

 sobre personal que pot dur a terme funcions investigadores i tasques 
 finalment aconsellem que aquests òrgans es configurin de manera 

que  garanteixi la imparcialitat i indemnitat respecte  influències o 
pressions que es poguessin esdevenir. En aquest sentit, cal recordar que  
9.1 c) de la Directiva 2019/1937 preveu que per a la gestió del canal intern  de 
designar una persona o departament imparcial que sigui competent per fer el 
seguiment de les denúncies (que poden ser els mateixos que qui rebi les 
denúncies), i que   de mantenir la comunicació amb la persona 
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denunciant, sol·licitar-li informació addicional en cas que sigui necessari, i donar-li 
resposta5.  
 
Encara en relació amb aquesta qüestió, és recomanable que la persona o unitat 
encarregada del seguiment i la investigació de les denúncies estigui estrictament 
separada  unitats o departaments de la entitat amb funcions que puguin 
entorpir, dificultar, condicionar, les funcions relatives al canal intern 6.  
 
També esdevé imprescindible valorar la configuració de mecanismes de gestió 
dels conflictes  en relació amb les persones encarregades del seguiment i 
la investigació de les denúncies. Com ha posat en relleu reiteradament  la 
regulació integral dels conflictes  és un dels elements clau per prevenir 
possibles conductes irregulars, fraudulentes o corruptes; cal tenir presents les 
distorsions que aquestes situacions poden provocar en la presa de decisions 
públiques, la qual cosa les converteix en un factor de risc important. A més, 

 de mecanismes de gestió dels conflictes  o el seu tractament 
inadequat pot desembocar en conductes de mala administració. Recordarem en 
aquest punt que  30 de   de Catalunya reconeix el 
dret a una bona administració com un principi de dret públic i dret subjectiu de 
totes les persones i que, en la mateixa línia, i recollint en part la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es pronuncia  41 de la Carta dels 
Drets Fonamentals de la Unió Europea7.   
 
I com a consideració final es voldria fer dues darreres reflexions en relació amb 
aquest òrgan de control: tret  de qui subscriu, en aquest punt es fa 
referència a un òrgan dissenyat en el marc del Codi ètic dels alts càrrecs de la 
corporació local, mentre que el canal intern  en relació amb el qual 

 aquestes al·legacions vol abastar tot el personal de la corporació local; 
en segon terme i això ens sembla molt més important, entenem que la Comissió a 

                                                
5 És més, el Dictamen 1/2006 esmentat anteriorment hi afegeix que el seguiment i la 
investigació de les denúncies ha de recaure en una persona o unitat específica, la qual  
de compondre de persones específicament formades i dedicades, que hauran de ser 
limitades en nombre i estar vinculades per obligacions específiques de confidencialitat. Així 
doncs, per motius de seguretat però també en base al Dictamen que acabem de citar i als 
articles 5.1 f), 24, 25, 28 i 29 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 
27  de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de 
les dades personals i la lliure circulació  dades així com  24 de la LPDPGDD, 
entenem que caldria reduir el nombre de persones que componen  encarregat de 
gestionar el canal al mínim imprescindible.  
 
6 De la redacció de  24.2 de la LPDPGDD, i del Dictamen 1/2006 es pot desprendre 
també que la unitat encarregada del seguiment i de la investigació de les denúncies ha 

 separada del departament de recursos humans, que podria tenir accés a la 
informació de la denúncia quan calgui adoptar, per exemple, mesures disciplinàries.   
 
7  va analitzar a bastament aquesta matèria a   gestió dels conflictes 

 en el sector públic de  emès el 2016 i disponible a la nostra pàgina web. 
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què  fent referència té funcions que es podrien veure afeblides a partir de les 
que ara se li volen assignar. En relació amb això últim, des de  es ve 
advertint de la necessitat de diferenciar clarament els canals integrats en els codis 
ètics o de conducta i els canals interns  diferenciació necessària que 
entenem que  posat en relleu al llarg de les consideracions anteriors 
escrit; aquesta necessària diferenciació  evidentment, als òrgans de 
control o garantia dissenyats en relació amb cadascun dels mecanismes 
esmentats.  

Al marge de les al·legacions que us fem arribar, restem a la vostra 
disposició per a tot allò en què  us pugui prestar servei en 
relació amb el projecte de norma esmentada. 

Ben cordialment, 

Joan Xirau Serra 
Director adjunt de  Antifrau de Catalunya 
(Substitució per absència del director de  amb  25 de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de  Antifrau de Catalunya) 
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