
INFORME RELATIU A LES CONSIDERACIONS DE  L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
AL  TEXT  DEL  CODI  DE  CONDUCTA  DELS  ALTS  CÀRRECS  I  BON  GOVERN  DE
L’AJUNTAMENT  DE  BELLPUIG  APROVAT  INICIALMENT  PER  ACORD  DEL  PLE  DE
L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ 1/2018, DE DATA 31 DE GENER.

I.- ANTECEDENTS

El Ple de l'Ajuntament de Bellpuig, en sessió de 31 de gener de 2018, va aprovar inicialment la
disposició reglamentària del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l’ajuntament de
Bellpuig, sotmetent-lo a informació pública per un termini de trenta dies hàbils.

Dins  d'aquest  període d'informació  pública,  segons el  certificat  de secretaria  que  consta  a
l’expedient, s’ha presentat en temps i forma un escrit de recomanacions i suggeriments de l’
Oficina Antifrau de Catalunya.

II.- RESOLUCIÓ DE LES CONSIDERACIONS

Consideracions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)

Primera:  Canal intern de denúncies

L’Oficina Antifrau de Catalunya recomana que es valori  la possibilitat  de preveure un canal
intern de denúncies, amb garantia de confidencialitat i de protecció de la persona que informa
sobre els fets.

Es  proposa  estimar  la  recomanació formulada  tot  i  que,  per  poder-la  fer  efectiva,  caldrà
disposar de la nova aplicació informàtica en què està treballant la Diputació de Lleida i que
posarà a disposició dels Ajuntaments. Per això,  es proposa l’adopció d’un acord plenari  on
consti el compromís de fer efectiva la recomanació de la OAC, en la mesura que l’Ajuntament
tingui a l’abast les eines informàtiques necessàries per donar-hi compliment amb garanties de
confidencialitat i de protecció de la persona que informa. Per consegüent, es proposa l’adopció
d’un acord plenari amb el següent contingut:

“Estimar  la  consideració  de  l’Oficina Antifrau  de Catalunya que recomana que  es valori  la
possibilitat  de preveure un canal intern de denúncies,  amb garantia de confidencialitat  i  de
protecció de la  persona que informa sobre els fets,  tot  i  que,  vista la  dificultat  tècnica per
complir-la  amb  els  requeriments  adients,  l’Ajuntament  de  Bellpuig  es  compromet  a  fer-la
efectiva en el moment en què tingui al seu abast la nova aplicació informàtica de la Diputació
de Lleida que ho possibiliti.”

Segona: Comitès d’ètica 

La consideració  de  l’Oficina  Antifrau  posa  de  relleu  la  necessitat  de  disposar  d’unitats  de
coordinació que siguin capaces de resoldre consultes, així com establir directrius i fixar criteris
per al seu bon funcionament del sistema. Aquestes unitats, anomenades comitès d’ètica  o
comitès de compliment del codi de conducta, haurien de gaudir de la màxima independència
respecte de l’òrgan de govern i haurien de tenir capacitat investigadora i d’elaboració d’informes
i recomanacions suficients per garantir l’èxit del codi.

Es proposa estimar la consideració, afegint un nou apartat VIII, amb el redactat següent:

“VIII. Comitè de compliment del Codi de conducta

Per al desplegament, seguiment i avaluació d’aquest Codi, es crearà el Comitè de compliment
del  Codi  de  conducta,  configurant-se  com  un  òrgan  consultiu.  Els  seus  informes  i
recomanacions  no  tindran  caràcter  vinculant.  El  Ple  de  l’Ajuntament  determinarà  la  seva
composició i funcionament.”
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Tercera: Revisió del Codi

L’Oficina Antifrau proposa preveure una revisió del Codi, preferentment amb caràcter bianual.

Es proposa l’estimació de la recomanació, tot i que establint la revisió quadriennal. Es proposa
introduir una Disposició Final amb el redactat següent:

“IX. Disposició Final

Per  tal  de  poder  mesurar  el  compliment  efectiu  del  Codi  dins  del  sistema  d’integritat
institucional, es preveu la seva revisió quadriennal.” 

Quarta.- Preàmbul Codi: Referència a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

L’Oficina  Antifrau  posa  de  manifest  l’errada  material  existent  en  la  referència  que  en  el
Preàmbul del Codi es fa a l’Estatut de l’Empleat Públic. Així, es fa referència a la “Llei 7/2007,
de 12 d’abril,  de l’Estatut  bàsic  de l’empleat  públic”  i  que la  correspon és el  Reial  Decret
Legislatiu 5/2015,de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Es proposa estimar la consideració, canviant la redacció errònia del Preàmbul a la correcta
referència “Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.”

Cinquena.- Regles de conducta, apartat IV Codi

En relació a l’apartat IV del Codi, referent a les Regles de conducta, l’Oficina Antifrau fa dues
consideracions:

a)  Revisió  de  l’encapçalament  de  l’apartat  1.6.  “En  relació  amb  la  contractació  pública  i
l’activitat subvencional”,  ja  que el  contingut d’aquest  apartat  no es refereix únicament a les
matèries esmentades, sinó també a d’altres, com el planejament, o la selecció de personal.

Estimar la consideració, proposant que el redactat de l’encapçalament de l’apartat 1.6 sigui el
següent:

“1.6.  En relació amb la contractació pública, l’activitat  subvencional,  de planejament,  gestió
urbanística, personal i altres”.

b) Revisió del contingut de la lletra d) de l’apartat 1.6, doncs podria induir a confusió quan es
determina que els procediments de subvencions i ajuts municipals s'han de publicar en els
termes establerts a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre (sic), ja que, al marge de
les  obligacions  de  la  normativa  sobre  transparència,  també  cal  tenir  en  compte  i  donar
compliment a les previsions recollides en aquest punt en la normativa sobre subvencions.

Estimar la consideració, proposant que el redactat de l’encapçalament de l’apartat 1.6.d) sigui
el següent:

“d)  Establir  criteris  objectius  en  la  concessió  de  subvencions  i  ajuts  municipals,  així  com
posterior control en la seva execució, disponibilitat i justificació de les aportacions municipals, i
publicar els procediments de subvencions i ajuts municipals en els termes establerts a l’article
15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon  govern  28  de  desembre  i  a  les  previsions  contingudes  a  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, General de subvencions i resta de normativa aplicable.”

Sisena.- Incompliment, apartat VI  Codi
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Quant  a  l’apartat  VI  del  Codi,  sobre la  segona previsió  d'aquest  apartat,  quan preveu que
I’incompliment de les disposicions establertes en aquest Codi determinarà l'aplicació del règim
sancionador establert al Títol Vll de Llei 19/2014, de 29 de desembre, recorda que atesos els
principis i les regles de conducta recollits al Codi, l'incompliment del Codi pot ser constitutiu
d'infraccions tipificades en altres lleis.

Estimar la consideració, proposant que el redactat de l’encapçalament de l’apartat 1.6.d) sigui
el següent:

“VI.- Incompliment

2. L’incompliment de les disposicions establertes en aquest Codi determinarà l’aplicació del
règim  sancionador  establert  al  Títol  VII  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de
transparència,  accés a  la  informació  pública  i  bon govern  i  resta  de  normativa que resulti
aplicable.”

Setena.- Regles de conducta, apartat IV Codi

Pel  que  fa  a  les  Regles  de  conducta  previstes  a  l’apartat  VI  del  Codi,  es  fan  dues
consideracions:

a) Pel que fa a l’apartat 1.4. "En relació amb el món professional i empresarial" en què es llista
un seguit de situacions que eventualment poden comprometre l'actuació de l'alt càrrec, l’OAC
suggereix que es valori si en aquest punt s'hi hauria de fer una referència a l'agenda dels alts
càrrecs (art. 55.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre), per incloure en aquest apartat el
compromís de no rebre ni facilitar l'accés a l'agenda a qui, tenint la condició de grup d’interès,
no s'hagi registrat en el corresponent registre (Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es
crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya).

Estimar la consideració, proposant afegir un nou apartat g) amb el següent contingut: 

“IV. Regles de conducta

1.4. En relació amb el món professional i empresarial

g) No rebre ni facilitar l’accés a l’agenda a qui, tenint la condició de grup d’interès, no s’hagi
registrat en el Registre de grups d’interès de Catalunya, creat per Decret Llei 1/2017, de 14 de
febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.”

b) Pel que fa a l’apartat e) d’aquest mateix punt 1.4) es suggereix la revisió de la redacció
“resulta  especialment  reprovable  (...)”,  doncs  amb  aquesta  redacció  semblaria  que  no  es
determina una norma de conducta.

Estimar la consideració, proposant la utilització d’una forma verbal imperativa que emfatitzar
que és una norma de conducta. Per tant, el punt 1.4.e) : 

“IV. Regles de conducta

1.4. En relació amb el món professional i empresarial

e) No prevaler-se de les responsabilitats públiques amb la intenció d’aconseguir posteriorment
avantatges privats, un cop abandonat el servei públic.”

Vuitena.- Adhesió (apartat V Codi) i activitats de difusió, (apartat VII Codi)
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L’OAC recorda que malgrat l’adhesió a què fa referència el Codi en el seu apartat V, l'Oficina ha
vingut defensant que els codis ètics o codis de conducta han de tenir un valor normatiu i s'han
d'integrar en l'ordenament jurídic i, per tant, no seria necessària l'adhesió, tot i que aquesta
adhesió, evidentment, pugui ser un element important per fer palès davant de la ciutadania el
compromís real d'aquests servidors públics amb els principis, valors i regles que es recullen en
el codi objecte d’anàlisi.

D’altra banda, destaca que el que l’OAC sí considera indispensable en aquest àmbit, és que les
persones  incloses  en  l’àmbit  subjectiu  d’aplicació  d'aquests  codis  coneguin  realment  i
expressament el codi i n'integrin els valors i normes en la seva actuació. En relació amb això es
presenten com a indispensables les activitats de formació adreçades als destinataris del Codi.
Per això, recomanen que es valori quins haurien de ser els mitjans per garantir el més ampli
coneixement del Codi.

Estimar la consideració, proposant la inclusió d’un punt 3 en l’apartat VII, en el que es prevegi
que quan es renovi la Corporació es lliurarà als nous regidors el Codi de Conducta  i  se’ls
facilitarà la formació necessària per tal que adquireixin un compromís real amb els principis,
valors i regles del Codi de conducta. 

“VII. Difusió

3. Quan es renovi la Corporació es lliurarà als nous regidors el Codi de Conducta, facilitant-los
la formació necessària per tal que adquireixin un compromís real amb els principis, valors i
regles del Codi de conducta.”

Bellpuig, 29 de març de 2018.

Document signat electrònicament per Enric Escolà i Valls, secretari
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