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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya al Codi de conducta i bon
govern per a càrrecs electes i directius
públics de lAjuntament de Santa
Coloma de Gramenet

En sessió celebrada en data zg de maig de zorT el Ple de I'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet va acordar I'aprovació inicial del Codi de conducta i bon
govern per a càrrecs electes i directius públics de l'Ajuntament, (el Codi, en
endavant).

La proposta se sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies per a
la formulació d'al.legacions i recomanacions, d'acord amb I'edicte publicat al DOGC
núm. 74:3 de LT.o7.2o1T.

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. 1 i g de la Llei
t4lzoo8, del 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau de Catalunya, així com de
l'article tg.z.d) de les Normes d'actuació i règim intern de I'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 els 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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Qüestió preliminar

Convé exposar, com a antecedent, que segons el criteri d'aquesta Oficina els codis
ètics o de conducta, amb independència de la seva denominació, se situen dins del
sistema d'integritat del qual s'ha de dotar qualsevol institució pública. Un sistema
d'integritat s'ha d'entendre com el conjunt d'instruments que l'organització pública
ha de gestionar per tal de fomentar la integritat en el seu funcionament.

Un sistema d'integritat ha d'incloure instruments que permeten identificar la
cultura ètica institucional i ha de preveure instruments de detecció preventiva de

riscos contra la integritat institucional. El funcionament dels instruments d'un
àmbit repercuteix, de forma positiva o negativa, sobre els dels altres àmbits, és

d'aquí d'on es deriva el concepte de sistema. És per això que l'actuació aïllada sobre
un sol instrument resultarà ineficaç per garantir la integritat d'una institució.

Els codis ètics tenen el seu encaix en l'àmbit de la cultura ètica organitzativa com a
eina fonamental per identificar els estàndards de conducta que la institució espera

d'aquells que treballen al seu servei però alhora han de poder funcionar com a eina
que faciliti el control social, ja que en posar-se de manifest al codi quina és la
conducta desitjable, quines són les responsabilitats i quines són les obligacions,
s'està indicant quan es produeix una situació de "mala administració".

A continuació passem a analitzar alguns dels apartats del Codi:

II. NATURALESA DEL CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN

S'estableix al punt 2.1 que el Codi es configura com un <<marc autoregulador que

obliga a través de la subscripció del corresponent compromís d'adhesió a tots els

càrrecs electes i personal directiu i/o eventual de I'Ajuntament>>. Aquesta previsió
es completa amb la Norma addicional segona, la qual estableix que <<l'acte

d'adhesió individualitzat al present Codi de conducta implicarà que s'accepten i
assumeixen totes i cadascuna de les previsions d'aquest text [...]>.

Com s'ha exposat més amunt L'Oficina Antifrau ve defensant la idea que els codis

de conducta o codis ètics, amb independència de la seva denominació, tenen una
naturalesa normativa. En conseqüència amb I'anterior, I'OAC considera que no
seria necessari el compromís exprés d'adhesió. El Codi, atesa aquesta naturalesa
normativa, tindria efectes vinculants erga omnes des del moment en el qual
s'adreça a una pluralitat de destinataris.
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III. ÀMBIT D'APLICACIÓ

A l'apartat segon del punt 3.3 s'indica el següent: <<Tanmateix, sense perjudici del
que disposi la normativa general, I'Ajuntament adoptarà les mesures oportunes per
tal que les entitats que no pertanyin al sector públic i que gestionin serveis de
titularitat municipal, sotmetin les actuacions dels alts càrrecs als principis recollits
en aquest Codi>.

Al nostre judici aquesta previsió podria induir a confusió, ja que, en aquest context,
el concepte d'alts càrrecs no porta a pensar en primera instància als directius del
sector privat, als quals sembla que es refereix el precepte. D'altra banda, no sembla
evident com es materialitzarà l'aplicació del Codi a aquests gestors dels serveis de
titularitat municipal.

TV. VALONS ÈTTCS I PRINCIPIS DE BON GOVERN

4.r.4 Honestedat i Desinterès subjectiu

El present apartat sembla que regula tant la gestió dels conflictes d'interès com
l'abstenció, juntament amb la regulació del que seria una política de regals en tant
s'estableix que <els càrrecs públics, el personal directiu i/o eventual no acceptaran
cap regal [...]u.

Seria recomanable que, per a major claredat expositiva, en cada apartat es reguli un
únic concepte i que les normes de conducta que es regulin vagin referenciades a un
únic valor ètic. En cas contrari, pot resultar confús per a la persona destinatària
identificar quina conducta és esperable del seu càrrec.

El concepte de "desinterès subjectiu", ro sembla un concepte jurídic clar. Hem
d'inferir que "desinterès subjectiu" es refereix a "objectivitat". Aquesta es regula
més avall (punt 4.L.6).Per aquest motiu no s'acaba d'entendre la raó per la qual
s'introdueix aquest concepte poc habitual i per què se'l vol diferenciar de
I'objectivitat.
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4.t.6 Objectivitat

L'objectivitat és un dels valors ètics que es propugna al Codi. L'objectivitat s'ha de
predicar de qualsevol actuació que hagin de dur a terme els subjectes obligats pel
Codi perquè així ho exigeix el marc constitucional, estatutari i legal. Efectivament,
I'article 3o de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya consagra com a dret de totes les
persones que els poder públics les tractin d'una manera imparcial i objectiva.

Tenint en compte aquesta premissa, aquest apartat podria semblar confús perquè
podria semblar que no parteix d'aquesta premissa d'exigència d'objectivitat en

qualsevol actuació de les administracions públiques.

Sembla que aquest apartat vulgui predicar aquesta objectivitat d'un ampli àmbit
d'actuacions que podrien permetre, per la seva naturalesa, utr marge de

discrecionalitat per part de la persona electa o directiva. No obstant això, a mesura
que avança la redacció del precepte s'insisteix en la qüestió dels nomenaments com
àmbit on tenir especial atenció en I'aplicació del valor de l'objectivitat. A més la
present redacció apel.la a "determinats nomenaments", concepte indeterminat i
vague, això al marge que qualsevol nomenament s'ha de regir, entre d'altres, pel
principi d'objectivitat.

Recomanem, per tant, que es revisi el precepte en atenció a aquestes observacions.

4.2.1Transparència

Encara dins de l'apartat dels valors ètics es regula la transparència. En concret
ì'apartat estableix el següent: <El principi de transparència es projectarà així
mateix en l'escrupolós compliment de les exigències de declarar les activitats i
interessos que tingui cada càrrec electe local o el personal directiu. El grups polítics
de l'{juntament i els càrrecs electes en l'exercici de les seves funcions d'oposició
política també estaran subjectes a aquest principi>.

Tot i que, òbviament, no és voluntat d'aquesta Oficina qüestionar la bondat de la
intenció aquí manifestada en relació amb els "grups polítics", sí que pot resultar
estranya en aquest context, ja que els grups polítics no són, en puritat, dins de

l'àmbit subjectiu d'aplicació del Codi.

En segon lloc cal constatar que en aquest punt es fa una primera aproximació a
I'obligatorietat de declarar les activitats i interessos que tingui cada càrrec, però
que aquesta primera referència no troba reflex en les normes de conducta ètica i
normes d'actuació de I'apartat V.
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D'altra banda, podem manifestar en aquest punt que trobem a faltar en el Codi una
secció o apartat que tracti de manera sistemàtica la problemàtica sobre la gestió
dels conflictes d'interès en què poden veure's afectats els destinataris del Codi de
I Ajuntament. Considerem que el Codi hauria d'aprofitar per a detallar i completar
el règim legal, al nostre parer insuficient, en matèria de conflictes d'interès.

Efectivament, tot i les previsions de l'apartat 5.r.4 b) i c) trobem a faltar que
s'estableixin les pautes i regles necessàries per a regular i detallar quines han de ser
i com han d'operar la totalitat de les eines i instruments disponibles per a una
adequada gestió dels conflictes d'interès. Entre el catàleg d'eines preventives dels
conflictes d'interès hem trobat a faltar referències a les ocupacions precàrrec i al
control de les segones ocupacions, per exemplel.

V. NORMES DE CONDUCTA ÈTTCA. I NORMES D'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA DE BON GOVERN

S.2 Normes d'actuació en matèria de bon govern

5.2.8 Responsabilitat i rendició de comptes

Considerem que aquest seria un bon lloc per a establir la necessària publicitat a la
qual s'han de subjectar les agendes de les persones subjectes a aquest Codi, és a dir,
seria un bon lloc per a recollir el mandat de l'article SS.1.c) de la Llei tglzor4, del
z9 de desembre.

D'altra banda, seria convenient introduir el compromís de no rebre ni facilitar
l'accés a l'agenda a aquelles entitats o persones que, tenint la consideració de grups
d'interès, no s'hagin registrat en el corresponent registre. Aquesta seria una mesura
que donaria més força al compromís dels alts càrrecs amb la transparència en els
processos de presa de decisions.

VI. SEGUIMENT I ÒRGAN DE GARANTIA. FT]NCIONAMENT

6.r Seguiment i Òrgan de garantia

Com a consideració preliminar a aquest apartat, és important aturar-se a fer una
reflexió sobre I'efectivitat dels codis. L'eficàcia d'un codi de conducta s'ha de

1 
En relació amb aquesta matèria pot resultar d'interès l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya: La gestió

dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya disponible al web: www.antifrau.cat.
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mesurar a través de l'èxit d'aquest de determinar les conductes que són adients i les

conductes que són impròpies dels servidors públics a qui s'adreça el Codi. Per a
poder mesurar el compliment efectiu del codi cal tenir present com aquest funciona
dins del sistema d'integritat institucional.

Així doncs, és important analitzar com es crea i s'articula l'òrgan o unitat a qui
s'assigna la tasca de resoldre situacions de dilema ètic, com es crea i s'articula
també l'òrgan o unitat responsable de mantenir viu el Codi ètic i finalment com
funcionen els mecanismes de difusió del contingut del Codi.

Conseqüentment, s'ha de valorar positivament l'atribució al/la defensor/a de la
ciutadania de Santa Coloma de Gramenet de les funcions de seguiment i òrgan de

garantia.

En tot cas hauríem de formular les consideracions següents:

A l'apartat 6.r.r.b) se li atribueix la següent funció:

<Prevenir davant la hipotètica aparició de conductes no adequades en I'exercici de

les funcions dels càrrecs electes, així com del personal directiu, i preservar i
salvaguardar, d'aquesta manera,la imatge i el clima ètic de I'Ajuntament.>>

Aquest apartat pot semblar poc concret perquè no s'arriba a delimitar quina és la
funció del/de la defensor/a de la Ciutadania; la construcció lingüística "prevenir
davant la hipotètica aparició de conductes (...)" potser no clarifica suficientment
quina és la funció que se li vol atribuir.

Al punt i) s'estableix: <Es podrà dotar d'una Comissió ètica>.

Atès que, tal i com s'indica més amunt, <el/la defensor/a serà l'òrgan de garantia
que rebrà i atendrà les consultes, problemes, dilemes i/o altres qüestions ètiques
que es plantegin> aquesta comissió ètica podria semblar un òrgan de recolzament
important, que podria facilitar la resolució dels dilemes ètics a què fa referència el

Codi i a què hem fet referència més amunt.

Com a comentari comú a aquest punt 6.r de seguiment i òrgan de garantia, aquesta

Oficina ha de parar atenció al fet que no es preveu un canal de denúncies sfricfo
sensu. És cert que al punt g) es preveu que els treballadors i treballadores
municipals puguin fer arribar les seves consideracions a l'òrgan de garantia, però
més enllà d'aquesta minsa remissió res més es diu sobre un veritable canal de

denúncies intern.
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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.

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 bo preveure un mecanisme o instrument que articuli les respostes a
les denúncies.

6.2 Règim de funcionament del/de la defensorf ade la Ciutadania

El punt 6.2.t recull el que més s'assemblaria a un canal intern de denúncia, no
obstant això entenem que no assoleix els requisits que hem apuntat més amunt.

A l'últim paràgraf del punt 6.2.4 es diu: "(...) En tot cas, les decisions, propostes o
informes del/de la defensorla de la Ciutadania seran publicats al portal de

transparència al web institucional, sense perjudici de donar-los tota la difusió
complementària que sigui precisarr.

Al marge que la redacció de l'apartat no deixa clares quines altres mesures de
difusió es poden donar a les propostes o informes del/ la defensor/a de la
ciutadania, s'ha de tenir en compte que en nombroses ocasions la publicitat que es

pugui fer dels incompliments suposarà en sí mateixa l'equivalent a una sanció.

Recomanem, per tant que es reconsideri la redacció d'aquesta premissa i es valorin
els efectes que aquesta mesura podria produir.

De fet, com a comentari comú a l'apartat VI recomanem que es revisin les
previsions del Codi que entenem que venen a regular potestat sancionadora sense

tenir en compte l'estricte règim constitucional i legal d'aplicació en aquesta
matèria. A tall d'exemple fem referència a l'apartat 6.r.r.Ð <<Proposar si s'escau,
sancions pel seu incompliment> que sembla parlar d'una funció d'un òrgan
instructor d'un procediment sancionador, o a l'apartat 6.z.z.b) en relació amb els
seus tres punts: (i) incompliment qualificat de rellevància menor, (ii) incompliment
qualificat com rellevant i (iii) incompliment qualificat com molt rellevant, apartat
que, al marge d'altres consideracions, sembla graduar infraccions administratives.
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vrr. AvALUACTó r RENDrcró on coMprEs D'Apr,rcecró DEL coDr.

7.r. Avaluació

Al punt 7.1.1 s'estableix que <<L'Ajuntament ha d'acordar, si escau, un sistema

d'avaluació externa de la seva política d'integritat institucional, i particularment de

les mesures recollides en el present Codi>.

Valorem positivament el fet que el consistori se sotmeti voluntàriament a una
avaluació externa, en tot cas, considerem que del redactat es pot inferir certa

confusió que rau en el fet que l'avaluació que es preveu fa referència a la política
d'integritat institucional en la seva totalitat quan el que s'està regulant en aquest

text és el Codi de conducta i bon govern per a càrrecs electes i directius públics.

Recordem que un sistema d'integritat institucional és un model que estableix les

grans línies estratègiques d'actuació que ha de considerar tota organització que

vulgui fomentar la integritat, identifica les àrees de treball concretes i aporta un
ventall d'eines perquè les institucions públiques, en funció de les seves

característiques i diagnòstic, triin i posin en marxa les més adequades en cada cas.2

De l'exposat volem donar a entendre que el fet de tenir un codi ètic no pressuposa

per se que la institució tingui una veritable política de d'integritat. La política
d'integritat, com s'infereix del paràgraf anterior implica disposar d'unes eines més

ambicioses que afecten a la totalitat dels àmbits objectius i subjectius de la
institució.

NORMA ADDICIONAL SEGONA

Més amunt hem apuntat la consideració normativa que des de l'Oficina Antifrau se

li atorga als codis ètics, reiterem aquí les observacions manifestades.

Consideració final: formació

La formació en ètica pública és un element important del sistema d'integritat
institucional. El coneixement que han de tenir els subjectes a qui s'adreça el Codi fa
necessari que es prevegi la seva formació. Considerem convenient introduir espais

on es puguin debatre i discutir dilemes ètics i qüestions relacionades amb

l'aplicació del Codi. Recomanem per tant que el Codi prevegi la formació

'V"g"u Diputació de Barcelona. Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local
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obligatòria i continua dels seus destinataris. Funció que d'altra banda, es pot
atribuir a la Comissió d'ètica prevista al punt 6.r.r.i).

Barcelona, z8 de juliol de zorT

Mar Cardona Martínez

Tècnic Jurista

@

Rosa MaríaPêrez

Cap d'Àrea de
Assumptes Jurídics
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