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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya al Codi de Conducta dels alts
càrrecs dels ens locals del Consell
Comarcal de la Garrotxa

En la Sessió celebrada el dia r8 de maig de zotT el Ple del Consell Comarcal de la
Garrotxa va adoptar l'acord d'aprovació inicial del Codi de conducta dels alts
càrrecs dels ens locals del Consell Comarcal.

La proposta normativa se sotmet a informació pública i audiència de les persones
interessades pel termini de trenta dies hàbils, per a la formulació d'al.legacions i
recomanacions, d'acord amb la publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 7985, de z de juny de zor7.

Les observacions i els suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant, I'OAC) al text del Codi són emesos a l'empara dels art. t i 3 de la Llei
t4f zoo8, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, així com de

l'article r3.z.d) de les Normes d'actuació i règim intern de l'Oficina Antifrau de
Catalunya segons el qual correspon a la Direcció de Prevenció formular al director
o directora de l'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions normatives
vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al Parlament, al Govern, als ens
locals i, en les termes en què la normativa ho permeti, a les institucions i els

organismes estatals, comunitaris i internacionals.

Així, les al.legacions 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 quals recauen les funcions que la LOAC
atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels
servidors públics, sens perjudici d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic
que, tangencialment, s'estimi oportú també efectuar.
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5. Normes de conducta dels alts càrrecs

Com a recomanació d'estil, I'OAC ha de suggerir que es revisi el títol del segon

apartat i les successives referències i se substitueixi el terme "conflicte d'interessos"
pel terme "conflictes d'interès".

Des d'aquesta Oficina estem defensant aquesta terminologia ja que <<els conflictes
dlnterès són situacíons conjunturals que poden produir-se en I'exercici de Io
majoria de professionals. Aquest tipus de situacions es coracteritzen per
confrontar deure professional amb interès particular. Per emføsitzar aquesta
confrontació deure uersus interès,I'OAC ha mostrot Ia seua preferència pel terme
conflicte dlnterès que no d'interessos>>.1

Addicionalment destaquem que la definició de conflicte d'interès que el text
proposa sembla que deixa de contemplar que el conflicte d'interès és un situació de
risc, i en conseqüència podria produir-se un conflicte d'interès real, aparent o

potencial. L'Oficina Antifrau defineix el concepte de conflicte d'interès com una
situació de rísc en què I'interès porticulor d'una persono podria interferir en

I'exercici adient del seu discerniment profe.ssiono/ en nom duna altra que

Iegítimament confia en aquell judici.

No podem obviar el fet que la ,o"i"tut és cada vegada més conscient de les

distorsions que els conflictes d'interès poden provocar en la presa de decisions del
professionals i, en el cas que ens ocupa, en la presa de decisions públiques.

L'absència o I'inadequat tractament dels conflictes d'interès poden tenir
conseqüències immediates en l'organització com ara la deslleialtat o la traició a la
confiança dipositada en aquella persona o el risc que I'interès esbiaixi efectivament
el discerniment professional i la situació de conflicte d'interès esdevingui un acte

de corrupció. A més, l'absència o inadequat tractament dels conflictes d'interès
poden ser contemplats des d'una altra perspectiva com una manifestació de mala
administració. Cal tenir present que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix
en el seu art.3o.2 el dret a una bona administració com a principi del dret públic
català i també com a autèntic dret subjectiu de totes les persones que els poders

públics els donin un tracte imparcial i objectiu. Aquest deure de bona administració
trasllada als poders públics la càrrega d'establir un marc regulatori idoni per tal de
preservar la imparcialitat dels servidors públics en l'exercici de les seves funcions.

t Vid lnforme "La gestió dels conflictes d'interès en el sector púbtic de Cotolunya". Oficina Antifrau de

Catalunya.
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6. Mecanisme de control intern

Aquest apartat centra la nostra atenció, en primer lloc per la nota al peu segons la
qual el mecanisme de control aquí previst se subjecta a una decisió futura i incerta.
Al marge de posar en relleu que la inclusió de notes al peu de pàgina no és pròpia
de la tècnica normativa, la seva inclusió en un codi ètic fa que sigui difícil
interpretar-ne el valor.

L'Ofîcina Antifrau ve considerant que els codis ètics tenen naturalesa normativa.
Els codis es conceben com a instrument normatiu amb encaix en l'àmbit de la
cultura ètica organitzativa per a la identificació dels estàndards de conducta
exigibles per I'organitzaciô als seus membres o empleats. Concretament són cridats
a complir una doble funció: d'una banda determinen la conducta esperada de les

persones que en són destinatàries en el desenvolupament de les seves tasques a
través de mandats i prohibicions que facilitin la resolució dels dilemes ètics més

habituals i d'altra banda, faciliten el control social perquè determinen la conducta
desidable.

Per tant, semblaria recomanable, doncs, que s'establís clarament el "mecanisme de
control" del qual es vol dotar el Consell Comarcal, tot aprofitant per concretar al

màxim la seva composició i funcionament.

Des de l'Oficina Antifrau recomanem que els mecanismes de control dels codis

ètics es reflecteixin en un òrgan de caràcter col.legiat integrat per representants del
Consell Comarcal amb un mandat determinat i amb el compromís d'actuar amb
independència. Una bona pràctica és la de nodrir l'òrgan de control amb l'opinió
qualificada d'experts en ètica 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.

En relació amb les funcions que s'atribueixen a l'anomenat mecanisme de control,
I'Oficina ve suggerint que una de les funcions bàsiques que haurien de tenir
atribuides aquestes unitats hauria de ser la de rebre denúncies en relació amb
I'incompliment del codi. Si be és cert que es preveu la funció de rebre queixes

sembla que aquestes no són, per la seva naturalesa, equiparables a les denúncies.

Els canals interns de denúncia serveixen per a vehicular, dins de les mateixes
institucions, els actes o les conductes que puguin comportar 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 moltes
ocasions, per por a les represàlies.
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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 s'ha trobat a faltar un mecanisme o instrument que articuli les respostes a

les denúncies.

El fet de preveure aquest mecanisme de control intern com a part de l'estructura
orgànica de l'organització implicaria que el codi passés a formar part d'un veritable
sistema d'integritat institucional.

D'altra banda, és imprescindibte que el mecanisme de control es doti de la màxima
independència, que tingui capacitat investigadora i d'elaboració de consultes i
recomanacions, la qual cosa considerem fonamental per a l'èxit del codi.

Pel que fa a la funció de "uetllar per I'actualítzacíó del codi i efectuar propostes de

modificació del seu continquf" considerem que seria recomanable que es completés
amb una mandat temporal, és a dir, que en general es preveiés l'actualització del
codi cada dos o tres anys. Des de l'Oficina Antifrau considerem que les revisions
periòdiques són una bona forma de mostrar que el codi continua essent rellevant
malgrat el transcurs del temps. Així mateix, tant el mecanisme com les persones

responsables d'aquesta revisió haurien de quedar identificats.

Finalment, seria recomanable que la funció anomenada "promoure la difusió i
el coneixement" es concretés en la necessària formació i actualització que els

destinataris del codi haurien de rebre.

7. Règirn sancionad.or

En aquest punt la Llei tgfzot4, de 29 de desembre, està pensada per a

I'incompliment per part dels alts càrrecs dels deures i obligacions establertes en la
pròpia Llei de transparència. Per tant, entenem que la remissió al règim
sancionador de la pròpia Llei de transparència pot deixar el règim sancionador
incomplert, en la mesura que el projecte de Codi ètic contempla, d'una banda,
regles que estan fora de l'àmbit material de la Llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i de l'altra, deures imposables al personal del
Consell Comarcal sense la condició d'alt càrrec.

En darrera instància, suggerim que el Codi ètic hauria d'aclarir, de forma
específica, totes les atribucions orgàniques competencials en matèria sancionadora,
en el sentit de definir explícitament no només els òrgans competents per a la
instrucció del procediment sancionador sinó també per a la seva iniciació i
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resolució, d'acord tant amb els criteris d'atribució competencial en l'exercici
d'aquesta potestat sancionadora que s'estableixen als articles 86 a 89 de la Llei
Lgf 2or4, de z9 de desembre, com amb l'article ro3.z de la Llei z6lzoro, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, güe estableix amb caràcter imperatiu que <[]es competències
d'instrucció i de resolució del procediment sancionador no es poden atribuir a un
mateix òrgan.r,

Barcelona, 14 de julioldezotT

Mar Cardona Martínez

Tècnic Jurista
Rosa Pablo

Cap d'Àrea
Assumptes

Legislació i
urídics
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