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de Gotolunyo

Al'legocions de I'Oficino Antifrou de Cqtqlunyq
o l'oprovqció iniciol del Codi étic i de conductq
dels qlts cdrrecs de l'Aiuntqment de Gunit

I
En lo Sessió ordindrio celebrodo el dio 24 de gener de 2Ot9 el Ple de
l'Ajuntoment de Cunit vo oprovor iniciolment el Codi étic i de conducto dels
seus olts cdrrecs.

Lo proposto normotivo se sotmet o informoció público pel termini de trento
dies hdbils, per o lo formuloció d'ol.legocions i recomonocions, d'ocord omb lo
publicoció de l'edicte corresponent ol ButlletíOficiol de lo Províncio de
Torrogono (en endovont BOPT) de 8 de febrer de 2019. En compliment de lo
normotivo d'oplicoció, lo Corporoció tombé vo donor publicitot ol termini
d'exposició público mitjongont publicoció ol Diori Oficiol de lo Generolitot de
Cotolunyo (en endovont DOGC) núm. 7808, de 12 de febrer de 2OL9, i ol touler
d'edictes de l'Aju ntoment.

Les observocions i els suggeriments de l'Oficino Antifrou de Cotolunyo (en
endovont, I'OAC) ol text proposot s'emeten o l'emporo dels orticles 1 i 3 de lo
Llei t4/2O08, del 5 de novembre, de l'Oficino Antifrou de Cotolunyo, oixí com
de l'orticle 13.2.d) de les Normes d'octuoció i régim intern de I'OAC segons el
quol correspon o lo Direcció de Prevenció formulor ql director o directoro de
l'Oficino propostes i recomonqcions sobre disposicions normotives vigents o
en trdmit d'oprovoció perqué les elevi ol Porloment, ol Govern, ols ens locols i,

en els termes en qué lo normotivo ho permeti, o les institucions i els
orgonismes estotols, comunitoris i internocionols.

Les ol'legocions que formulem o continuoció pretenen incidir porticulorment
en oquells ospectes de lo disposició normotivo projectodo que, directoment o
indirecto, guorden reloció omb els dmbits sobre els quols recouen les funcions
que lo LOAC otribueix o I'OAC omb l'objectiu d'enfortir lo íntegritot de les
institucions i dels servidors públics.
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En oquest sentit, col recordor que l'orticle 55.3 de lo Llei t9/2OI4, del 29 de
desembre, de tronsporéncio, occés o lo informoció público i bon govern (en

endovqnt LTAIBG) estobleix que els ens compresos en el seu dmbit
d'oplicoció tenen l'obligoció d'eloboror un Codi de conducto per ols olts
cdrrecs; és per oixó que oquests instruments no només són imperotius per o
lo Generolitot de Cotolunyo, les entitots locols i uno port importont del sector
públic, sinó que tombé suposen uno oportunitqt per gestionor els conflictes
d'interés i prevenir possibles conductes froudulentes.

En oquest morc, les considerocions que es formulen o continuoció
constitueixen essenciolment observocions de corücter técnic i reflexions
sobre olgunes previsions del Codi que, ol nostre judici, podrien no resultor
suficientment clores. I tot oixó omb lo voluntot de prestor servei o
l'Ajuntoment de Cunit en oquest trdmit d'informoció público sobre uno normo
que oprovo un codiétic i de conducto que, com recordo l'exposició de motius
del text projectot, obeeix, entre d'oltres, o lo voluntot de reforqor l'ético de lo
institució i lo confiongo de totes les persones vers el propi ens i els seus
representonts.

t. Considerocionsprévies
Abons d'onolitzor l'orticulot del regloment, voldríem formulor olgunes
considerocions sobre lo publicitot i l'occessibilitot del text, sense dubte
elements centrols per gorontir l'eficdcio reol de l'exposició público i donor
compliment ol principi de tronsporéncio recollit o l'orticle t29.5 de lo Llei
39/2OL5, d'1d'octubre, del procediment odministrqtiu comú de les
odministrocions públiques (en endovont LPAC), el quol es concreto en
l'obligoció per port de les odministrocions públiques de possibilitor que els
potenciols destinotqris tinguin uno porticipoció octivo en l'eloboroció de les
normes.

1.1. Tronsporéncio
Lo publicoció dels projectes de disposicions odministrotives de cordcter
generol ol DOGC, el BOP i el touler d'edictes municipol, que sovint es
produeixen en moments diferents, pot donor peu o confusió o l'horo de
determinor l'inici del cómput del termini d'informoció público. En oquest
sentit, considerem uno bono prdctico que en els onuncis s'especifiqui o portir
de lo dotq de quino de les publicocions comenEorü o córrer el termini.

En obséncio de concreció, otés que l'orticle ó3 del Decret I79/1995, de 13 de
juny, pel quol s'oprovo el Regloment d'obres, octivitots i serveis dels ens
locols (en endovont ROAS), utilitzo uno conjunció copulotivo en el seu
enunciot, s'ho d'entendre que el termini d'informqció público no pot inicior el

seu cómput fins que s'ho donot compliment, en lo sevo totolitot, o lo condició
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fixodo per lo normo. Es o dir, fins que l'onunci estigui publicot "ol butlletí
oficiol de lo províncio, ol Diori Oficiol de lo Generolitot de Cotolunyo, o un
dels mitjons de comunicoció escrito didrio i en el touler d'onuncis de lo
corporoció".

Per tot oixó recomonem, en oplicoció del principi de seguretot jurídico, gu€,
com ho fet l'Ajuntoment de Cunit, en el mqteix edicte de publicoció s'informi
sobre o portir de quon comengord o comptor el termini d'informoció público,
bé sigui indicont quino de les publicocions produird oquest efecte, o bé
especificont el requisit de lo quddruple publicoció.

D'oltro bondo, tot i que lo reglo generol en reloció omb el cómput de terminis
és lo de computor dies hdbils, per o mojor cloredot en reloció omb ciutodons
que en principi no hon de tenir coneixements jurídics, serio oconselloble
especificor que el cómput ho és de dies hübils comptodors o portir de
l'endemd de lo publicoció. Aquesto prdctico contribuirio o reforgor lo
seguretot jurídico i lo tronsporéncio, ombdós principis de bono reguloció
recollits o l'orticle 729 de lo LPAC.

1.2. Accessibilitqt
Pel que fo ol contingut dels onuncis esmentots destqco el fet que cop dels
dos no conté el text íntegre de l'ovontprojecte de Codi oprovot pel Ple.

S¡ bé, o diferéncio del que succeeix omb l'oprovoció definitivo, ni l'qrticle 178.1
del Decret Legislotiu 2/2OO3, de 28 d'qbril, pel quol s'oprovo el Text refós de
lo Llei municipol i de régim locol de Cotolunyo (en endovont TRLMRLC), ni els
orticles 49 i70 de lo LleiT/L985, de 2 d'obril, regulodoro de les boses del régim
locol (en endovont LRBRL), no especifiquen lo necessitot de publicor
conjuntoment omb I'edicte el text oprovot iniciolment, és uno prüctico
recomonoble, en lo mesuro que reforgo lo publicitot octivo i focilitq l'occés ol
document.

Destoco tombé que en cop dels edictes s'indico el lloc de consulto del text,
contrürioment ol que determino l'orticle 83.2 de lo LPAC, el quol odverteix
que I'onunci ho d'ossenyolor el lloc d'exhibició del text, que en tot cos ho
d'estor disponible o trovés de mitjons electrónics o lo seu electrónico
corresponent. Tombé els orticles 133 de lo LPAC i 10 de lo Llei t9/2014, del29
de desembre, de tronsporéncio, occés q lo informoció público i bon govern (en

endovont LTAIPBG) fixen l'obligoció de publicor el text íntegre ol portol web.
Finolment, l'orticle ó de lo LTAIPBG, per tol de fer efectiu el principi de
tronsporéncio, hi ofegeix el deure d'orgonitzor lo informoció público de
monero que sigui fdcilment occessible i comprensible per o les persones i que
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en fociliti uno consulto dgil i rdpido per mitjd d'instruments de cerco dotots
de les cqrocterístiques técniques que ho goronteixin.

En tot cos hem constotot que, donont compliment o oquestes previsions,
l'ovontprojecte de Codi es trobovo disponible ol web municipol en el moment
d'eloboror oquest informe.

2. Ambit d'oplicoció
L'orticle 2 del text determino que l'dmbit subjectiu d'oplicoció seron els olts
cdrrecs de l'Ajuntoment de Cunit.

D'oltro bondo, especifico que tombé s'estén sobre els següents col.lectius:

els cdrrecs electes.
el personol que ocupi llocs de treboll reservots o funcionoris omb
hobilitoció de corücter nocionol.
el personol directiu de l'Ajuntoment de Cunit.
el personol eventuol ol servei de l'Ajuntoment de Cunit.
el personol funcionori o loborol que ocupi llocs de treboll omb funcions
directives, lo provisió dels quols es porti o terme mitjongont el sistemo de
lliure designoció.
les persones que formen port de meses o juntes de controctoció, tribunols
de selecció i comissions de voloroció de subvencions (en els termes que
determino I'ort.2.3).

Des de I'OAC volorem molt positivoment lq concreció de lo definició, que
oconsegueix expressor de formo cloro o quins subjectes s'oplicord el Codi. En
tot cos, otés que lq LTAIPB determino en l'orticle 4.2b) qué s'entén per olts
cdrrecs en l'dmbit de l'Admínistroció locol ols efectes de lo Llei esmentodo
(tombé orticle 54), es recomono que es revisi lo previsió d'extensió
esmentodo, que fo referéncio o olguns col'lectius que, des del punt de visto
de lo Llei, jo s'inclourien en lo definició d'olts cdrrecs.

Aprofitem per recordor que l'orticle 55.2 de lo LTAIPBG estobleix unq oltro
obligoció en relqció omb lo motério que oro ens ocupo en determinor que: "les
odministrocions i els orgonismes compresos en l'dmbit d'oplicoció d'oquesto
llei hon d'incloure, en els plecs de clüusules controctuols i en les boses de
convocotório de subvencions o ojuts, els principis étics i les regles de
conducto ols quols hon d'odequor l'octivitot els controctistes i les persones
beneficidries, i hon de determinor els efectes d'un eventuol incompliment
d'oquests principis."

En un oltre ordre de coses, col prestor otenció ol fet que tot i que, en generol,
en els diferents orticles es fo referénciq o les persones subjectes ql Codi, ol
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llorg del text tombé es porlo en olguno ocosió d"'olts cdrrecs", "cdrrecs
públics", "regidorf o", "personol directiu" lo quol coso podrio generor dubtes
sobre si olgunes de les previsions no s'opliquen o lo generolitot de
destinotoris del Codi (definició de conflictes d'interés de l'ort. 5.2 per
exemple). Suggerim que es revisin les previsions corresponents per confirmor
que els dmbits d'oplicoció que es determinen en codo cos resten clors.

5. Conflictesd'interés
Considerem uno bono prdctico lo introducció o l'ovontprojecte del Codi étic
de previsions relotives ols conflictes d'interés, en lo mesuro que lo reguloció
del conflicte d'interés s'ho identificot com un element clou per detector i

prevenir possibles conductes irregulors, froudulentes o corruptes. L'oprovoció
d'oquest Codi pot ser un punt de portido per o l'orgonitzoció i uno oportunitot
per comengor un treboll més extens i integrol en motério de conflictes
d'interés. Col tenír presents les distorsions que oquestes situqcions poden
provocor en lo preso de decisions públiques, lo quol coso les converteix en un
foctor de risc importont.

A més, l'obséncio o l'inodequot troctoment dels conflictes d'interés pot
desembocor en conductes de molo odministroció. Recordorem en oquest
punt que l'orticle 30 de l'Estotut d'Autonomio de Cotolunyo reconeix el dret o
uno bono odministroció com un principi de dret públic i dret subjectiu de
totes les persones. En lo moteixo líniq i recollint en port lo jurisprudéncio del
Tribunol de Justício de lo Unió Europeo, es pronuncio l'orticle 4tde lo Corto
dels Drets Fonomentols de lo Unió Europeo.

L'Oficino Antifrou de Cotolunyo vo troctor o bostoment oquesto motério o
l'informe "Lo gestió dels conflictes d'interés en el sector públic de Cotolunyo",
emés el2OLb i disponible ol nostre lloc web, en el quol es proposovo lo
definició següent: "Un conflicte d'interés és toto situoció de risc en qué
l'interés porticulor d'uno personq podrio interferir en l'exercici odient del seu
discerniment professionol en nom d'uno oltro que legítimoment confien oquell
judici"; podem citor tombé, com o definició contingudo en uno normo de rong
legol lo recollido o l'orticle 64.2 de lo Llei 9/2077, de 8 de novembre, de
controctes del sector públic: "A oquests efectes el concepte de conflicte
d'interessos obostord, com o mínim, quolsevol situoció en lo quol el personol
ol servei de l'órgon de controctoció, que o més porticipi en el
desenvolupoment del procediment de licitoció o pugui influir-ne en el resultot,
tingui directoment o indirecto un interés finoncer, económic o personol que
pogués semblor que en compromet lo imporciolitot i independéncio en el
context del procediment de licitoció".

Concretoment quont o les previsions de l'orticle 5.2 del projecte i quont o lo
definició d'interés personol o privot, es recomono revisor si l'expressió "els
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dels fomiliors fins o quort grou de consonguinitot o segon d'ofinitot" inclou el
vincle motrimoniol i les situocions de fet qssimilobles. En oquest sentit
recordorem que lo definició de porentiu del Codi Civil (esponyol) no permet
incloure el cónjuge dins dels grous de porentiu, i que o portir d'oquestes
previsions l'orticle 23 de lo Llei 4O/2Ot5, d'1d'octubre, de régim jurídic del
sector públic (en endovont LRJSP) quon es refereix o oquesto qüestió fixo
com o couso d'obstenció: "tenir un vincle motrimoniol o situoció de fet
ossimiloble i el porentiu de consonguinitot dins del quort grou o d'ofinitot dins
del segon". En oquesto tosco de revísió podrien ser útils les definicions legols
dels conceptes "motrimoni" i "porello estoble" compreses en els orticles 23L-2
i 234-t de lo Llei 25/2OtO, del29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de
Cotolunyo, relotiu o lo persono i lo fomílio.

4. Normes de conducto
En el punt 5.ó e) s'estobleix l'obligoció de fer públiques de formq verog les
funcions que corresponen ol cdrrec, les retribucions, indemnitzocions i dietes,
les octivitots, els octes i l'ogendo oficiol relocionots omb els ossumptes
públics que es tingui encomonots. En oquest punt proposem incloure uno
menció específico o lo necessitot de donor publicitot o quolsevol entrevisto o
reunió que es montingui omb grups d'interés; des de l'Oficino hem senyolot en
diverses ocosions lo necessitot de reforgor les obligocions de publicitot octivo
en oquest dmbit.

Addicionolment suggerim incloure com o deure no rebre ni focilitor l'occés o
l'ogendo o qui, tenint lo condició de grup d'interés, no estigui inscrit ol
Registre de grups d'interés de Cotolunyo, o eventuolment, ol registre
municipol que es crel o oquests efectes, ombdós regulots ol Decret Llei
t/2O!7, deL4 de febrer, pel quol es creo i regulo el Registre de grups d'interés
de Cotolunyo.

Finolment, recomonem revisor les previsions de l'orticle 5.8 f) de
l'ovontprojecte (i en concret l'expressió "s'obstindron de porticipor" que
podrio esdevenir confuso), en lo mesuro que l'orticle 72 de lo Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'incompotibilitots del personol ol servei de les
Administrocions Públiques, disposo uno doble prohibició de compotibilitot en
reloció omb les empreses concessiondries i controctistes: lo primero sobre
desenvolupor cdrrecs en oquestes societots, i lo segono sobre tenir uno
porticipoció superior o un 107o en el seu copitol.

5. Meconismes de control intern
L'OAC ve defensont que l'existéncio de meconismes de control intern és uno
pego indispensoble de quolsevol codi étic; un dels elements centrols dels
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mecon¡smes de control és srticulor un sistemo de recepció itromitoció de
denúncies en reloció omb els possibles incompliments del codi.

5.1Conols de denúncies
Si be és cert que l'orticle 6.2 del Codi es dedico o conols i procediments, no es
refereix o procediments en reloció omb denúncies i, ol nostre entendre,
l'otenció de consultes, problemes, dilemes o qüestions étiques no és
equiporoble oteso lo sevo noturoleso.

En oquest sentit és cruciol distingir dos dissenys procedimentols cloroment
diferenciots: lo bústio de consultes o dilemes per un costot, i el conol de
denúncies per l'oltre. Mentre que lo primero estd pensodo per otendre els
dubtes o dilemes dels destinotoris del codien reloció omb el seu compliment,
els quols s'hon d'onor resolent per l'órgon encorregot mitjongont propostes,
recomonocions o informes que estobleixin criteri, el segon estd destinot o
ovoluor i cqnolitzor les denúncies de possibles incompliments que poden venir
tont per port dels obligots pel Codi com de lo resto de personol ol servei de
l'odministroció o el conjunt de lo ciutodonio.

Així doncs, recomonem incorporor uno reguloció od hoc dedicodo o vehiculor,
dins de lo moteixo institució, les olertes sobre octes o conductes que puguin
implicor un incompliment del codi. Aquests conols interns de denúnciq hon
d'oportor goronties estrictes de confidenciolitot i protecció de lo persono que
comunico els fets, per tol d'ofovorir lo reveloció de situocions que d'oltro
monero continuorien ocultes, en moltes ocosions, per por o les represolies. És

tombé imprescindíble estoblir el meconisme o instrument que orticulord les
respostes o les denúncies, oixícom dotor-lo de lo mdximo independéncio,
copocitot investigodorq i d'eloboroció de recomonocions.

5.2Órgon de control
En reloció omb oquesto qüestió, lo decisió de nodrir l'órgon de control omb
uno "persono externo, experto en ético público, de reconegut prestigi",
s'olineo omb les recomonocions de l'Oficino, que tombé oconsello que els
meconismes de control dels codis étics es concretin en un órgon de cordcter
col'legiot; uno oltro de les nostres recomonocions és que és necessori
osseguror que oquests órgons octuoron qmb lo müximo independéncio en
l'exercici de les seves funcions.

5.5 Revisió i octuolitzoció del Godi
Pel que fo o lo revisió i octuolitzoció del Codi, és uno molt bono prüctico lo
incorporoció ol text de lo disposició finol primero que preveu l'obligoció de
"revisor i octuolitzor el Codi codo dos onys seguint el procediment previst per
o lo sevo oprovoció". Des de I'OAC entenem que les revisions periódiques, que
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hobituolment recomonem que es prevegin omb uno periodicitot d'entre dos i

tres onys, són uno bono formo de mostror que el codi continuo essent
rellevont molgrot el tronscurs del temps, oixí com d'odoptor-lo o les
necessitots i problemdtiques que pugui posor sobre lo toulo lo sevo oplicoció.

Aquesto revisió es podrio vinculor o un sistemo d'ovoluoció de l'eficiéncio que
lo doti de contingu! en oquesto tosco és interessont tenir en compte les
previsions de l'orticle 130 de lo LPAC sobre l'informe públic d'ovoluoció
normotivo i odoptoció.

5.4 Difusió iformoció
Estimem tombé molt positiu el contingut de l'orticle 7.1 que preveu el
desenvolupoment de componyes específiques d'informoció i progromes de
formoció odregodes tont ol destinotoris del Codi com o lo ciutodonio en
generol, lo quol coso hq de permetre vinculor i implicor tots els ogents en el
compliment del Codi.

6. Régim soncionodor
El régim soncionodor de lo Llei de tronsporéncio estd pensodo per o
I'incompliment per port dels olts cürrecs dels deures i obligocions estoblertes
en lo própio LTAIPBG. Per tont, entenem que lo remissió o oquesto llei que fo
l'orticle 8 pot deixor incomplerto lo informoció sobre el régim soncionodor, en
lo mesuro que el projecte de Codi étic recull deures que queden foro de
l'ümbit moteriol de lo LTAIPBG.

D'oltro bondo col tenir present que les vulnerocions en olgunes de les
motéries troctodes pel text projectot poden donor peu o diverses closses de
responsobilitots per port dels destinotoris del Codi, com són lo potrimoniol, lo
disciplindrio o fins i tot lo penol.

7. Aprovoció, vigéncio i revisió delcodi
L'orticle 3 de l'ovontprojecte de codi es dedico o lo sevo noturolesq i

determino que és "uno disposició normotivo de cordcter generol de cordcter
reglomentori". Aixó no obstont, el punt 2 de l'orticle 7 preveu un meconisme
d'odhesió obligotório individuol per port dels olts cdrrecs més propi de
meconismes voluntoris o de soft low.

A judici de I'OAC els codis que es formulen en compliment de les previsions
del precepte 55.3 de lo LTAIBG hourien de tenir noturoleso jurídico en lo
mesuro que suposen el desenvolupoment reglomentori d'uno normo omb
rong de llei. És per oixó que, com hem defensot en nombroses ocosions, lo
sevo eloboroció i oprovoció s'ho d'ojustor o les previsions normotives
corresponents. Si el codi constitueix normo jurídico, no esdevindrio necessori
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incorporor cop decloroció d'odhesió, en lo mesuro que lo disposició normotivo
és directoment imperotivo des de lo sevo entrodo en vigor.

Entenem, peró, que es vulgui preveure uno odhesió ol Codi com o element per
demostror i reofirmqr, tombé dovont de lo ciutodonio, el compromís
inequívoc dels destinotoris del Codi omb els volors, principis... que el Codi
recull; en tot cos, com déiem, entenem que oquesto odhesió no esdevindrio
estricto ment necessd rio.
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