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Actuacions de seguiment

Donant compliment a l'article go de les NARI, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en I'enviament de dos oficis en què

es demana la valoració de les al.legacions presentades,la preparació dels textos per a la
memòria anual i I'actualització de l'apartat corresponent a la pàgina web.

La iniciativa de la Diputació de Girona té per objecte la modificació del seu reglament
orgànic. Aquesta modificació ha afectat a algun articles relìevants com ara el 37 quina
modificació respon a Ì'obligació que tenen els poders públics de preveure i regular un
règim adequat tendent a la gestió dels conflictes d'interès.

L'OAC apunta que ,<els conflictes d'interès es situen en una zona gris en la que no
apareixen conductes il.lícites o constitutives de delicte en sentit estricte, sinó una sèrie
de situacions i indicadors que es situen en el marge de la frontera que separa els
interessos privats de l'interès general (...) I'ordenament ha de procurar definir-los,
identificar-los i gestionar-los de tal manera que es garanteixi un exercici íntegre i
imparcial de les funcions públiques. >

Tenint present la reflexió anterior I'OAC ha fet eÌs següents suggeriments al text la
valoració dels quals es mostra a continuació.

Declaracions dels membres de la corporació local (Art.BZ)

L'OAC analitza el precepte en diferents blocs:

Finalitat de les declaracions

La gestió dels conflictes d'interès té un caràcter essencialment preventiu, és un
mecanisme de prevenció de la corrupció i es basa en I'anàlisi previ de les situacions
personals i patrimonials dels servidors públics, mecanisme imprescindible per a

determinar l'existència o no del conflicte d'interès.

Les declaracions d'activitats, béns i interessos dels alts càrrecs constitueixen un clar
exemple d'instrument legal de prevenció del conflicte d'interessos en comparació amb
els instruments de caràcter repressiu o sancionador.
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Subjectes obligats a declarar

La llei TltgSS, de z d'abril, reguìadora de les bases del règim local al seu art. 75.7
predica el deure de formular declaracions dels "representants locals, així com els

membres no eìectes de la Junta de Govern Local".

L'art. gT del RODG ho amplia al "personal directiu local i als funcionaris de les

Corporacions l,ocals amb habilitació de caràcter estatal que, conforme a allò previst en

i'article 5.2 de la DA Segona de la llei 7f zoo7, de rz d'abril, de I'Estatut Bàsic de

l'Empleat Públic, desenvolupin en ìes Entitats ìocals llocs que hagin estat proveits
mitjançant lliure designació en atenció al caràcter directiu de lìurs funcions o a

l'especial responsabilitat que assumeixin".

En relació amb l'exposat I'OAC considera que seria necessari que el RODG regulés

expressament la referida ampliació subjectiva i, alhora, fes l'esforç de definir-ne els

conceptes jurídics indeterminats que identifiquen aquest "personal directiu local" i el

personal habilitat "proveït mitjançant lliure designació en atenció al caràcter directiu
de llurs funcions" per tal d'assolir així una major seguretat jurídica i concreció en

aquest punt.

D'acord amb els termes expressats per I'OAC Ia Diputació proposa Ia

modificació del darrer paràgraf de I'article SZ del RODG que, en lloc
d'expressar: "el règim preuist en aquest article serà d'aplicació al personal q

què es refereix el número z de la Dísposicíó Addicional Quinzena de la Llei
Z/tg9S, de z d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local"

Expressarà el següent:

"EI règim preuist en aquest article també serà d'aplicació aI personal o què es

refereíx el número z de Ia Dísposíció addícional quinzena de la LIei 7/t985, de

z d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que comprèn:
-EI personal directíu de Ia Diputació de Girona, els seus Organismes
Autònoms, Entitats Públiques Empresaríals i Societats Mercantils participades
maj orítàriament per aquesta Diputació.
-Els funcíonaris d'administració Local amb habílitació de caràcter nacional
que ocupínllocs de treball proueïts mitjançant lliure designació."

Els continguts de les declaracions

El RODG no fa cap al.lusió a quin ha de ser l'abast del contingut material de cadascuna

de les declaracions que els membres de la Diputació han de presentar.

L'article 7S.S de la LBRL preveu que els representants locals han de formular les

següents declaracions:
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a) "declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics".

L'OAC considera que aquesta declaració hauria de ser interpretada i
concretada per la noÍna en el sentit més ampli abastant qualsevol càrrec,
encara que no sigui remunerat, així com activitats de representació o

assessorament en el sector públic o privat.

Així mateix, es proposa valorar la previsió d'ampliar el deure de declarar
també aquelles activitats desenvolupades i finides abans de l'ocupació del
càrrec públic, dins d'un període previ rellevant de mínim 5 anys.

b) "declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot
tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les
liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas,

Societats."

L'OAC creu que els continguts d'aquesta declaració patrimonial han d'interpretar-se en

el sentit més ampli d'abastir qualsevol informacions relatives als béns, drets i
obligacions patrimonials, valors o actius fìnancers, participacions societàries i altres
interessos i vincles societaris, propis o indirectes, és a dir, referents a determinants
familiars. L'OAC suggereix que convindria que el RODG concretés la definició dels

continguts a declarar.

Tenint en consideració la reJlexió de I'OAC, la Diputació proposa la
modificació del primer paràgraf de l'article 37 del RODG que, en lloc
d'expressar: Tots els membres de la Corporació estan obligats a efectuar
declaracions de béns i d'incompatibilitats.

Expressarà:

LEls representats locals estan obligats a þrmular declaracio sobre causes
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol altrq activitat que els
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Així mateix, formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la
participació en societats partícipades i de les liquidacions dels impostos
sobre la renda, patrimoní i, en el seu cas, societats."

Moment de presentació de les declaracions

El precepte analitzat respon als tres moments en què és necessari presentar les

declaracions:

En un moment previ al noÍìenalnent de càrrecs polítics ("abans de la pressa de
possessió del càrrec").

4



OFICINA

OE CATALUNYA

Durant l'exercici del càrrec, mitjançant I'act.)alització dels continguts de les

declaracions de béns i activitats, sempre que s'esdevinguin modificacions en els

efectes declarats.

Finalment, alfinalitzar I'exercici del càrrec. L'OAC vol destacar que el RODG
en descriure el supòsit de declaració "amb motiu del cessament del càrrec"
preveu una excepció ambigua I'abast i significació de la qual caldria concretar
en la norrna "a excepció que la causa que el produeixi (el cessament) ho
permeti", tenint en compte que la resta de l'ordenament jurídic local no fa
al'lusió a aquesta eventual excepció.

Aquest tres moments temporals en els que cal presentar les declaracions responen al
mandat imposat per l'art. ZS.S LBRL segons el quaÌ "aquestes declaracions (...) es duran
a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat,
així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet". La tasca normativa del RODG

consisteix en recollir-los, alhora que concretar-ne el moment o termini en què cal
formalitzar les declaracions.

Declaració post-càrrec

L'art g7 RODG oblida en el seu text fer esment i regular la declaració que davant de

I'Oficina de Conflictes d'Interessos han de fer els membres electes que hagin ostentat
responsabilitats executives, en relació amb les activitats que es disposin a dur a terme
durant els z anys següents a ì'acabament del seu mandat.

L'OAC considera que seria bo que el RODG tractés amb una major completesa el règim
integral de les declaracions.

Declaració de "situació patrimonial"

No es fa esment a Ia declaració indicativa de la situació patrimonial dels alts càrrecs que

es preveu a Ì'article 56.2 de la Llei tglzot4. L'OAC considera que valdria Ia pena que el

RODG s'hi referís i procedís, alhora, a la necessària concreció de I'abast i contingut de

la referida declaració respecte de la qual la Llei tglzot4 tan sols es limita a fer-ne
constar eÌ deure de ferla pública, així com la interdicció d'incloure dades de localització
ni d'altres relacionades amb la privacitat i seguretat dels titulars. La declaració ha de

tenir un ampli àmbit subjectiu d'aplicació (segons es desprèn de l'art. 4.1 b) de la Llei
tglzor4), per la qual cosa I'OAC creu que valdria la pena que el RODG aclarís i
concretés l'àmbit subjectiu d'aplicació de la declaració.

En relació amb aquestes tres úItímes consideracions (moment de presentacio
de les declaracions, declaracíó post-càrrec i declaració de "situacíó
patrimonial") Ia Diputació de Girona proposa:
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Subst¡tuir el tercer paràgraf de I'article SZ pel següent:

"Aquestes declaracíons shauran d'efectuar en models aprouats pel Ple t es

presentaran:

a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càruec.
b) Amb motiu del cessantent del càrrec, renúncia i a la fi del mandat.
c) Durant el mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet o es produeixin

variacions respecte de les declaracions inicials.

En el supòsir a) Ia declaració s'haurà d'efectuar amb caràcter preui a la

formulació de jurament o promesa de càrrec.
En el supôsit b), dintre dels to dies següents a què el PIe prengui raó del
cessement, renúncia o que finalitzi eI mandat í, en tot cas, amb anterioritat a la
constitucíó de la noua corporació.
En el supôsir c),la declaració haurò. d'efechnr-se dintre del mes següent a què es

pr o dueixí lo u ariació. "

Amés s'afegeixun darrer paràgraf que expresso:

"Les declaracions shauran d'efectuar en els models aprouats pel ple de Ia
Diputació i es presentarà:

a) Amb motiu d'accedir al càruec o lloc de treball.
b) Amb ocasíó del cessament, si es þrmula renúncia o quanfinalitzi I'exercici del

còrrec per qualsevol altre motiu.
c) Sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet o es produeixin variacions

respecte de les declaracions inicials.

En eI supòsit a) Ia declaració shaurà d'efectuar amb onterioritat a la incorporacio
i/o presa de possessíó.

En eI supôsit b) la declaracíó s'efectuarò. en els to dies següents en què s'hagi
produït el cessament, renúncia o que finalitzi I'exercici del càrrec per oltres
circumstòncies.
En el supòsit c) la declaracíó s'efectuarà dins el mes següent de produir-se lo
uariació.

g. Les declaracions es presentaran personalment a la secretaria de Ia Diputació,
hauran de ser signada pel o per la titular de les dades dauant el Secretarí o

Secretòría General, com afedataripúblic o persona en qui deleguí.

4. En acompliment de I'article 75.8 de Ia LIei Z/tg9S, de z d'abril de les Bases de

Règím Local, els membres electes que en I'exercici de llur càrrec hagin ostentat
responsabilitats executiues, queden subjectes a l'obligació de presentar declaraci.ó
dauant I'Ofi.cína de Conflictes d'Interessos que preueu I'art. t5 de la LIeí g/zot5, de

3o de març, reguladora de I'exercíci de I'olt càrrec de I'Admínistració General de

I'Estat."
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Règim de transparència i accés als continguts objecte de la
declaració (Arts. 97. Bis i Ter)

Els preceptes 37 Bis i Ter venen a donar resposta a la necessitat que els instruments
legals de prevenció dels conflictes d'interès i corrupció tinguin per objecte, entre
d'altres, el d'aconseguir la necessària transparència sobre la situació professional i
patrimonial del servidor públic, així com obtenir, tant des d'un moment inicial, com
també durant i després I'exercici d'un càrrec públic, la informació precisa sobre
l'eventual existència de situacions generadores de conflicte.

Al RODG es preveuen dues eines de transparència:

a) Publicació anual de les declaracions

EI SZ RODG reconeix el deure de publicar anualment les declaracions dels directius,
habilitats nacionals i càrrecs electes locals "en la seu virtual o en el web de la Diputació
de Girona".

EI RODG omet qualsevol referència a I'exigència imposada pel mateix precepte de la
LRBRL, de publicar les declaracions també (...) "en tot cas en el moment de la
finalització del mandat, en els termes que fixi l'Estatut municipal".

b) El caràcter públic del Registre

L'art. 97. Bis "s'inscriuran en sengles Registres creats a l'efecte". Llur contingut es

beneficiarà de Ia publicitat registral inherent.

A més l'art. g/ Ter disposa que "el Registre (...) tindrà caràcter públic i podrà ser
consultat per qualsevol ciutadà (...)".

El caràcter públic de les decÌaracions actua com un element dissuasiu enfront eventuals
temptacions il.lícites d'utilitzar l'exercici del càrrec en profit propi, per la qual cosa ha
de ser prioritari l'accés a les informacions registrades.

En relació amb el deure d'inscripció de les declaracions i del caràcter públic dels

continguts registrals I'OAC apunta les següents observacions:

El RODG tan sols es refereix a un únic Registre, que sembla abastir tots els

continguts a declarar, mentre que I'article 37 bis del RODG feia referència a què

les declaracions "s'inscriuran en sengles Registres creats a l'efecte", es a dir,
referint-s'hi en termes plurals.
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L'OAC esmena aquesta incongruència en el RODG proposat, en el sentit
d'enumerar, descriure i regular en el text de la norma els registres que cal crear
als efectes d'inscriure cadascuna de les declaracions.

L'OAC apunta que el RODG estableix un règim d'accés als continguts registrals
respecte del que es formulen certes recomanacions:

a) El RODG exigeix per accedir als continguts registrals el requisit de la
majoria d'edat, restricció aquesta que I'OAC no considera procedent, en

coherència amb la jurisprudència i amb les lleis de transparència i accés a

informació pública recenûnent aprovades.

b) En la regulació del procés per a accedir als continguts registrals, el RODG
exigeix una prèvia sol'licitud a través del Registre general de la Diputació de
Girona. Atribueix la competència per resoldre la sol'licitud a la Presidència
en un termini màxirn de 5 dies hàbils i en cas que <dintre dels 10 dies hàbils
següents a la finalitzacio del termini, no es notifica (la resolució) a

l'interessat s' entendrà atorgat per silenci administratiu l' accés>.

L'OAC creu que no procedeix configurar el dret a accedir a un registre de

caràcter públic com un procediment administratiu resolutori ad hoc com sí que

ho seria el dret a accedir a informacions públiques que no consten en un registre
de caràcter públic: l'accés als continguts registrals ha de ser automàtic de tal
forma que no es tracta aquest d'un dret subjecte a decisió administrativa.
Al respecte I'OAC proposa que en el termini de S dies hàbils establerts operi per
a la concessió material o efectiva de I'accés a la informació registral sol.licitada.

c) El precepte assumeix que I'accés a les dades registrals s'ha de satisfer, en el
seu cas, mitjançant <certificacions que podrà expedir el secretari o secretària
general de la Diputació sobre les dades> del Registre.

Aquesta interpretació conduiria a I'error de restringir l'accés a la informació
pública registrals tan sols a través d'un certificat, quan en realitat l'accés ha
de poder satisfer-se d'altres maneres.

d) Quan el precepte relaciona els subjectes que poden accedir al registre es

refereix a qualssevol <ciutadans amb les limitacions establertes per la
legislació en matèria de transparència i protecció de dades de caràcter
personal>.

Al respecte, I'OAC considera que convé corregir l'error que comporta fer
al'lusió al terme "ciutadans" perquè el dret d'accés es predica de qualsevol
persona o subjecte de dret, i no només d'aquells que tinguin la condició
jurídica limitada a una ciutadania, vinculada a I'estat civil dependent del
veïnatge civil i fonnalment perquè el tenne ernprat, en gènere masculí,
compofia un ús sexista del llenguatge.
Les lirnitacions aplicables a qualsevol accés a infonnació pública ja es troben
recollides a les lleis de transparència citades.
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A la uista d'allò apuntot per I'OAC es modífi.ca I'article g7.bis que, amb la noua
redacció, expresso:

Les declarocíons de causes de possibles incompotibilitats i actíuitats, així com

Ies de béns patrimonials i de participació en societafs, sinscriuran en el

registre d'interessos que atenent al diferent règím d'accés que correspon a Io
saluaguarda de la ínformació que contindran, es confi.gurarà en dues seccions:

- S ecció to d' actíuítats
-Secciózo de béns patrimonials

La custòdia del regístre I'exercirà el Secretari o Secretàría general, sota Ia
responsabilitat del President o Presidenta de la Diputacíó.

A més s'íncorporen com a onnexes els models de declaració d'acttuitats í béns

patrimonials que contenen les específicacions determínodes a I'ortícle 3z del Real
Decret 2568/t986, de z8 de nouembre pel qual s'aproua el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local.

Es modifi.cal'artícle S7.ter que queda com segueix:

I. La Secció l" del Registre referit a les declaracions de causes de possible
incompatibilitat i activitats que proporcioni o puguin proporcionar ingressos

econòmics, té caràcter públic (declaracions annexesL.I, 1.2) i hi podrà accedir
qualsevol persona major de I6 anys, sense cap restricció, prèvia sol'licitud que

podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa de
procediment administratiu, inclosos els telemàtics, amb acreditació de la
identitat de la persona sol'licitant.

2. La Seccio 2", referida als béns patrímoniasl i a la participació en societats de

tot tipus, amb inþrmació les societats participants i de les liquidacions dels

impostos sobre la renda i patrimoni ,!s d'accës restringit a les persones que

tinguin la condició legal d'interessats o acreditin interès legítim i directe, de

conþrmitat amb I'article 32 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel
qual s'aprova el Reglament d'Organitzacio, Funcionament i Règim Jurídic de

les Entitats Locals.

Les sol'licituds efectuades a través del Registre General de Ia Diputació de

Girona hauran de ser resoltes per la Presidència i degudament notfficades a

l'interessat, en un termini màxim de I0 dies hàbils, a comptar des del següent al
de la setta presentació.

(Jrt cop transcorregut el termini indicat, I'interessat podrà considerar estimada
la set,a petíció per sílenci administrqtiu positiu.
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Qualseuol resolució que la Diputació dictí o notifi.quí desprès d'hauer finalitzat
eI termini. indicat, no eneruorà l'estímacíó presumpta de la petíció, a no ser que

el sentit de Ia resolució sigui el d'autoritzar la petició de I'interesscf.

Portal de la transparència de la Generalitat

Les lleis rglzor4 (art. 9r m i art. rr.r d) irglzotg (art.8.r g i h) ordenen la inclusió de
determinats continguts de publicitat activa amb incidència en I'objecte reguìat pels
articles ara analitzats (art. ST, B7 bis, 37 ter):

Les resolucions sobre incompatibilitats dels alts càrrecs en la fonna i condicions
que es determini per reglament.
Les resolucions dictades per l'òrgan competent per a instruir i resoldre els
expedients relatius a les declaracions d'activitats patrimonials i d'interessos dels
alts càrrecs i la inscripció en els registres corresponents.

Donat que la proposta de modificació del RODG no fa cap al.lusió al Portal de
Transparència, instrument en que es fonamenten els deures de transparència activa
dels ens públics, i atesa la seva importància I'OAC suggereix fer al'lusió a I'esmentat
Portal en aquesta norma o bé en una altra iniciativa normativa de la Corporació.

En el mateix sentit, I'OAC recomana fer-se ressò d'altres deures i continguts de
publicitat activa exigibles per les lleis de transparència en relació als membres electes i
titulars o directius dels ens locals com ara:

- La identificació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil i trajectòria
professionals

- Retribucions, indemnitzacions i dietes dels càrrecs i del personal directiu
- Donar publicitat al currículum amb els mèrits professionals i tècnics de la

persona nomenada.

S'ínclou a I'artícle S7.ter el següent

1. En acompliment del que determina I'art.56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la inþrmació pública i bon govent i
atenent les declaracions þrmulades i inscrites en el registre d'interessos, a la
seu electrònica(portal de transparència) de la Diputació, es publicaran les
actit¡itats dels membres electes, personal directiu i funcionaris/àries
d'habilitació nacional de llíure designació, indicats a I'art.37 del present
Reglament, així com un resum de llur situació patrimonial en el que no

.figuraran dades de localitzacíó ni les que siguín necessàries per a salvaguardar
Ia privacitat i la seguretat dels titulars.
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2. L'accés al Registre d'interessos es podrà efectuar, igualment, des del Portal de

la Transparència de la Diputació, que enllaçarà amb la seu electrònica de la
corporació i en el que figurarà el þrmulari electròníc per a l'exercici del dret
d'accés a la informació pública que preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de Transparènciq, accés a la ittþrmació pública i bon govern.

Conclusions

A la vista de les valoracions fetes per la Diputació de Girona, podem concloure que els

suggeriments de I'OAC han estat acollits en bona mesura.

El precepte analitzat (gT, g7 Bis i 37 Ter), al nostre parer, ha guanyat en concrecio i
coherència en relació amb el marc legislatiu d'accés a la informació pública i ha permès
que la qüestió dels conflictes d'interès sigui regulada de forma més explícita, es a dir,
considerem que l'esforç fet per part de la Diputació en relació amb la definició,
identificació i gestió de les situacions generadores de conflicte han permès donar llum
a la zona gris en la que habitualment es situen aquestes situacions.

Pel que fa al retiment de comptes d'aquestes al.legacions a la memòria anual de I'OAC
cal destacar que aquest ja es va fer a Ia memòria de 2o1S per la qual cosa, la publicitat
del seu seguiment es farà mitjançant aquest informe a través de I'apartat web

corresponent.

Barcelona, 14 de novembre de zo16

Mar Cardona
Tècnic Jurista de Catalunya

Vist-i-plau
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