
AL.LEGACIONS og I'OFICTNA ANrrrn¡.u or Canelur{yA
A L'ApRovecló INICIAL DEL Cou nrrc r DE BoN GovERN
DEL Co¡usnr,l Covrencer, DEL Mennsvrp

Mitjangant correu electrónic que tingué entrada en el registre d'aquesta
oficina Antifrau en data 2 de juny de 20L7, el consell comarcal del
Maresme ens feu tramesa del text de la proposta del seu Codi étic i de bon
govern (en endavant, el "Consell Comarcal" i el "Codi ét¡c",
respectivament), iva demanar a aquesta institució que h¡ fes les
consideracions i observacions oportunes, tot informant de la intenció del
Consell de sotmetre la proposta a aprovació plenária durant el mes de juliol,

Aquestes observacions i aquests suggeriments de l'oficina Antifrau de
Catalunya (en endavant, l'OAC) al text del Codi étic són emesos a l'empara
dels art. 1 i 3 de la Llei L4/2008, de 5 de novembre, de l'oficina Antifrau de
catalunya, així com de l'art. 13.2 d) de les Normes d'actuació i régim intern
de f'Oficína Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI,
respectivament), 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 trámit d'aprovació perqué les elevi al
Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en qué la normativa ho
permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris ¡

internacionals.

Així, les al.legacions que es formulen pretenen incidir particularment en
aquells aspectes del text projectat que, directament o indirecta, guarden
relació amb els ámbits 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
carácter técnic que s'estimi oportú fer tangencialment.

Qüestions preliminars

EI significat dels codis étics

convé situar els codis étícs dins del sistema d'integritat de qué ha d'estar
dotada qualsevol institució pública, entés aquest sistema com el conjunt
d'instruments que l'organització pública ha de gestionar per tal de fomentar
la integritat en el seu funcionament.
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Partim de la base que tot sistema d'integritat institucional ha de
comprendre tres ámbits d'actuació: (i) ha d'incloure instruments que
permeten detectar la cultura ética institucional que ha de guiar l'actuació de
les persones que hi treballen (estándards de conducta); (ii) ha de comptar
amb la professionalitat en la gestió pública dels recursos humans i

materials; i (iii) ha de preveure instruments de detecció preventiva de
riscos contra la integritat institucional.

Els codis étics es conceben com a instrument normatiu amb encaix en
l'ámbit de la cultura ética organitzativa per a la identificació dels estándards
de conducta exigibles per I'organització als seus membres o empleats i,
concretament, són cridats a complir una doble funció: (i) d'una banda,
determinar la conducta esperada de les persones que en són destinatáries
en el desenvolupament de les seves tasques a través tant de mandats i

prohibicions que facilitin la resolució dels dilemes étics més habituals en
funció de les funcions que té encomanades la institució, com també
proporcionant eines per a la resolució d'eventuals dilemes étics; i (ii) d'altra
banda, facilitar el control social (extern iintern), perqué determinant la
conducta desitjable s'imposa un model de referéncia per a la consecució de
la bona administració.

Context normatiu

Tal i com constata la introducció de la proposta de Codi étic, la Llei
L9/2AI4, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern (Llei L9/2014) esdevé un dels principals marcs legals
de referéncia en l'aprovació dels codis étics dels alts cárrecs de les
ad ministracions públiques.

Tanmateix, en la mesura que el Codi étic proposat pretén encabír també el
personal del Consell Comarcal, inclós el directiu i eventual. potser també
s'hi hauria de fer referéncia als principis que al respecte es preveuen a

l'Estatut básic de I'empleat públic (EBEP), Alhora, convindria addicionalment
fer referéncia a l'ordenament básic contenidor dels principis essencials
reguladors de l'actuació dels poders públics i del personal al seu servei, és a
dir, tant a la Constitució com a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a
l'ordenament local.

No pot oblidar-se la Recomanació núm. R (2000)10 sobre Codis de
Conducta per al Funcionari Públic, adoptada pel Comité de Ministres del
Consell d'Europa l'11 de maig de 2000, així com les mesures proposades
per I'OCDE als estats membres sobre la millora de la conducta ética en el
sector públic (23 d'abril de 1998) o la Convenció de I'Organització de les
Nacions Unides (ONU) contra la Corrupció, signada a Nova York el 31
d'octubre de 2003, que dedica el seu arlicle 8 als codis de conducta per a

funcionarÍs públics.
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g. Ambit d'aplicació

Ám b it su bj ecti u d'a pt icaci ó

D'acord amb el text proposat, el Codi étic és d'aplicació <<a tots i cadascun
dels membres electes de la Corporació i a tot el personal>>, inclosos els
eventuals i el personal directiu.

Fóra bo que el Codi étic aclareixi l'abast i significat dels diversos
conceptes relatius al personal emprats al llarg del seu text, ja que s'hi
fa referéncia a membres electes, alts cárrecs, destinataris del Codi
que hagin tingut responsabilitats executives. La definició és del tot
rellevant per tal de determinar a qui s'adrecen les disposicions del
Codi, en cada cas.

El Codi étíc proposat estén el seu ámbit subjectiu d'aplicacíó a tot el
personal de l'entitat. De la Llei t9/2014 no es desprén un mandat exprés de
preveure un codi étic per als servidors públics que no trobin encaix en el
concepte d"'alt cárrec" establert a la Llei referida; així doncs, cada institució
pública decidirá, en darrera instáncia, sobre la possibilitat de preveure o no
un codi de conducta per a servidors que no tinguin la condició d'alt cárrec.

Ara bé, la decisió de preveure un codi étic també per a empleats
públics requereix préviament prendre en consíderació i ponderar
adequadament els díferents riscs que per a la integritat de la institució
comporta I'exercici de les molt distintes funcions encomanades a
cadascun dels col.lectius de servidors públics. I en la mesura que el
Codi étic proposat no distingeix entre les seves previsions i mandats
cap diferenciació a raó de la diferent naturalesa de cárrecs i funcions
que ostenten els seus subjectes obligats, entenem que disposa un únic
régim homogeni que no atén a les diferenciacions que exigeixen els
diferents col' lectius obligats.

Al seu torn, el darrer par'ágraf d'aquest apartat 3r det Codi étic estén la seva
aplicació als grups d'interés que intervinguin en els ámbits de competéncia
del Consell Comarcal del Maresme.

Entenem que aquesta inclusió té a veure amb les mencions que els
afticles 49 c) i 50 c) de fa Llei L9/2014 fan al Codi de conducta que
han de complir les entitats declarants que han d'inscriure's al registre
de grups d'interés, Tanmateix, peró, ien la mateixa línia argumental,
entenem que els riscos que per a la integritat de la institució pot
comportar I'activitat d'influéncia dels grups són prou divergents de la
resta de riscos a qué pretén donar resposta el Codi étic, per la qual
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cosa convíndria fer-ne una regulació diferenciada. Citem en aquest
punt, a títol d'exemple, les previsions dels art. L7 i 18 del Decret
fi712AI5, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interés de
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i l'Acord
GOV/82/2016, de 21 de juny.

En un altre ordre de coses, convindria plantejar-se la possible
subjecció a algunes de les prescrípcions del Codi étic de les entitats
privades contractistes, prestadores de serveis i beneficiáries de
subvencions, d'acord amb el contingut de l'apartat 5,8 del Codi étic,

En aquest sentit convé recordar que l'apartat 2n de l'article 55 de la Llei
19/2AL4 imposa a les administracions i els organismes compresos en
l'ámbit d'aplicació d'aquesta llei el deure <<d'incloure, en els plecs de
cláusules contractuals i en les bases de convocatória de subvencions o
ajuts, els principis étics i les regles de conducta als quals han d'adequar
I'activitat els contractistes i les persones beneficiáries, i han de determinar
els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.>>.

Valor normatiu

També en aquest apartat del Codi étic titulat "Ambit d'aplicació" s'inclou un
tercer parágraf que exigeix als "cárrecs electes i eventuals" la signatura
d'un "document de compromís de compliment" del Codi étic, en el moment
de la seva presa de possessió.

Noti's que aquesta exigéncia no només manca d'una explícita
justificació, sinó que, a més, s'imposa tan sols a algun dels col.lectius
de servidors públics als quals va adregat el Codi étic: els cárrecs
electes i el personal eventual, Pertant, deduim que per a la resta dels
destinataris obligats no s'exigeix la signatura del compromís o
adhesió i que, per tant, el Codi étic els és d'aplicació directa.

Aquests efectes de vinculació directa respondrien al parer que
aquesta Oficina ha vingut argumentant i defensant en favor de la
consideració de la naturalesa jurídica normativa gu€, segons els
nostre criteri, seria convenient que tinguessin en tot cas els codis
étics, amb les conseqüéncies inherents que aquest carácter normatiu
implicaria, entre les quals es trobaria la manca de necessitat d'haver
de signar, cap dels destinataris de la norma, cap document de
compromís o adhesió ad hoc individualitzat.

Han estat diversos els arguments que fonamenten la consideració del valor
normatiu que, a criteri d'aquesta oficina, haurien de significar els cod¡s
étics. En primer lloc, perqué han de ser contenidors d'auténtiques
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prescripcions imperatives, mandats o prohibicíons, que venen a guiar la
conducta dels subjectes destinataris mitjangant la creació i reconeixement
de drets i deures, per la qual cosa innoven l'ordenament jurídic. D'altra
banda, les lleis de transparéncia han suposat, en aquest sentit, el pas de
l'ética al dret, de la persuasió a la coerció: l'article 55.3 Llei t9/2014 imposa
el mandat als subjectes obligats, d'elaborar un codi de conducta que
concreti i desenvolupi els principis d'actuació a qué fa referéncia I'apartat 1

de l'afticle i n'estableixi altres d'addicionals, a I'hora que determini les
conseqüéncies d'incomplir-los, per la qual cosa el Codi étic s'esdevé
l'instrument normatiu més idoni per permetre la coercibilitat del seu
contingut, és a dir, la possibilitat d'imposar coactivament el seu compliment
o, en el seu cas, una sanció, de tal forma que el seu contingut hagi de
representar un desenvolupament de principis consagrats legalment amb un
nivell de detall reservat a les disposicions de carácter reglamentari, amb ple
respecte al principi de jerarquia normativa, Alhora, per mandat exprés de la
lletra g) de I'apaftat 3 de I'art. 78 de la Llei 19/2014 (infraccions greus en
matéria de bon govern), els codis étics adopten el paper de norma de
remissió (norma en blanc), en la mesura que serveixen a la definició i

concreció del contingut de la infracció consistent en la conducta d'
<[i]ncomplir els principis de bona conducta establerts per les lleis iels codis
de conducta, sempre que no constitueixin una infracció molt greu>>.

5.2. Sobre la relació entre els grups comarcals

Entenem convenient introduir-hi, en aquesta secció, el compromís dels
destinataris del Codi étic de no rebre nÍ facilitar I'accés a I'agenda a aquelles
entitats o persones que, tenint la consideració de grup d'interés, no s'hagin
registrat en el corresponent registre. Aquesta mesura contribuiria a reforgar
el compromís dels alts cárrecs amb la transparéncia en els processos de
presa de decisió i a fomentar la inscripció en el registre.

S.6. Sobre les retribucions económiques dels electes i les
declaracions d'activitats i béns dels alts cárrecs

Lletra a.

Recomanem que la publicitat s'exigeixi no només de les declaracions
de béns (i participació en societats), sinó també de les declaracions
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
els proporcioni o pugui proporcionar ingressos económics.

Caldria especificar que es tracta aquesta d'una publicítat no només
registral, sinó també al poftal de transparéncia.

Tot i que la normativa preveu també per als cárrecs electes, personal
directiu i funcionaris d'habilitació nacional una declaració post-cárrec,
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entenem que aquesta no és en realitat un tipus de declaració
d'interessos, sinó més aviat d'una sol.licitud d'autorització de les
activitats que es pretenguin dur a terme durant els dos anys següents
a l'acabament del mandat.

La resta de personal no és obligat per I'ordenament jurídic a presentar
cap declaració,

Lletres b i c

En aquesta lletra es preveu el compromís de "no tenir cap altra
retribució que l'única que correspongui oficialment segons les
funcions".

Des d'aquesta Oficina entenem que la redacció proposada és ambigua
o excessivament genérica. En primer lloc, perqué potser no resta
suficientment clar a quina retribució es fa referéncia; d'altra banda,
tampoc no resta clara la previsió en relació amb els diferents régims
jurídics que entenem que es preveuen en relació amb els electes i alts
cá rrecs.

Una opció alternativa més aclaridora podria passar per remetre's o
desenvolupar les previsions que respecte el régim retributiu i

indemnítzacions es contenen al Reglament orgánic del Consell
Comarcal.

5.7. Sobre el régim d'incompatibilitats

Amb carácter general, convé apuntar que el Codi étic s'esdevé una
idónia ocasió per recordar el régim d'incompatibilitats i segones
ocupacions que regeix legalment per a cadascun dels col.lectius de
servidors públics, tot i que, en el cas dels electes locals, aquesta
Oficina ja s'ha pronunciat respecte de la necessitat d'ampliar els
supósits d'incompatibílitat més enllá de les causes d'ínelegibilitat que
actualment preveu la Llei Orgánica de Régim Electoral General.

Alhora, podrien introduir-se al respecte previsions complementáries al
régim, com ara la necessitat que els superiors jerárquics adoptin un
rol proactiu en la detecció i gestió de les segones ocupacions, el
deure d'efectuar-ne un seguiment periódic, o preveure la renúncia a
percebre retribucions per la preséncia, compareixenga o assisténcia a

actes duts a terme en exercici de les funcions prdpíes inherents a les
responsabilitats del cárrec o lloc que s'ocupa en l'organització,
sempre que s'actui en la seva representació.
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Lletra a

En aquesta seccíó el Codi étic es fa ressó de les recomanacions d'aquesta
Oficina en relació amb la conveniéncia d'estendre l'obligació de presentar
declaracions d'activitats, béns patrimonials i d'interessos dels alts cárrecs
(d'acord amb l'art. 75.8 LRBRL) també als empleats públics amb majors
responsa bilitats.

Tanmateix convíndria fer l'esforg d'adaptar els continguts de les
declaracíons per a cada col.lectiu de servidor públic iamplíar l'abast
temporal de ies declaracions d'activitats prévíes al cárrec.

Lletra c.

En l'ámbit de l'abstenció, seria convenient poder concretar í ampliar amb
major grau els motius de manca d'imparcialitat, així com preveure un
procediment ad hoc per a la comunicació de la concurréncia d'un motiu
d'abstenció, l'atribució de competéncies per resoldre l'incident o les
conseqüéncies que es prevegin en cas d'incompliment del deure d'abstenir-
se (inhibició i recusació), i un régim de publicitat per a les decisions
d'apartament del servidor públic afectat,

Lletra d,

Pel que fa a la previsió del deure de renúncia o cessament davant un judici
oral de la judicatura, constatem que el projecte segueix en aquest punt la
línia marcada en altres codis étics, resultat d'un amplí debat sobre quin
hauria de ser "el moment processal" adequat per exigir aquesta renúncia o
cessament. Recomanaríem que es revisés el redactat de l'apartat per
adequar l'expressió transcrita als termes de la Llei d'enjudiciament criminal,

D'altra banda, per raons de seguretat jurídica i de claredat del Codi, també
recomanem revisar la redacció pel que fa a l'enumeració de conductes,
tenint en compte les previsions del Codi penal, ja que tot i que en alguns
casos es fa referéncía a tipus concrets del Codi penal, també s'utilitzen
algunes expressions genériques o indeterminades, com la relativa als
"delictes relacionats amb la corrupció", gu€ podrien provocar problemes
interpretatius,

Lletra e.

Aquest apartat del Codi étic ve a corregir les deficiéncies del régim legal
vigent, que tan sols preveu limitacions postcárrec en relació amb els cárrecs
electes ipersonal directiu local (art.75.8 iDA 15a LRBRL), peró no
considera altres col.lectius de servidors públics que exerceixen funcions
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públiques rellevants o que tenen accés a informació privilegiada. En aquest
sentit, el Codi étic es refereix als "destinataris d'aquest Codi que hagin
tingut responsabilitats executives al Consell Comarcal".

La Comissió d'ética que es preveu a l'apaftat 7é hauria de tenir
funcions rellevants com a órgan de control específic que vetlli pel
compliment d'aquest régim d'incompatibilitat posterior al cárrec en
l'ámbit local.

Pel que fa al contíngut, I'art. 75.8 de la LRBRL es remet a les causes
d'incompatibilitat i limitacions a l'exercici d'activitats privades per als
membres del Govern i als cárrecs de I'Administració General de l'Estat
(previstes i regulades a l'article 15 de fa Llei 3/2A15, de 30 de marg)
per a determinar quines són les limitacions postcárrec (durant els dos
anys posterior al cessament) aplicables als membres de les
corporacions locals i al personal directiu quan hagin ostentat
responsabilitats executives.

La lletra e) ve a recollir els supósits regulats als apartats 1, 4 i 8 del
referít article 15 de la Llei 3/2AI5, de 30 de marg, tot ique en el
primer supósit, relatiu a la prohibició de prestar serveis en entitats
afectades per les seves decisions, oblida estendre també la prohibició
a les entitats privades que formin part del mateix grup societari,

Caldria determinar en quins termes s'entén que un alt cárrec participa
en l'adopció d'una decisió que afecta a una entitat, o bé recollir la
interpretació que en fa l'apartat 3r de l'art. 15 de la Llei 3/20t5.

7. Seguiment i avaluació del Codi ütic

Es preveu aquí I'organització necessária pel' a garantir l'eficácia orientadora
que ha de tenir tot codi étic, la "Comíssió Etica", que cobra el seu veritable
sentit en formar part d'un sistema d'integritat institucional on s'articulen
altres instruments importants per a fomentar la integritat institucional i

garantir que aquests instruments constitueixin auténtiques guies de
cond ucta.

Ara bé, la designació d'aquest órgan de control, seguiment i avaluació
és prevista en el Punt 7é a mode d'una potestat del Consell Comarcal,
que haurá de decidir-ne la creació, Entenem peró que la previsió
d'aquesta estructura orgánica hauria de ser imperativa, en la mesura
que constitueix un requisit orgánic, amb incidéncia en l'estructura
administrativa, que s'esdevé alhora un argument més en suport de la
naturalesa normativa que ha de tenir un codi étic.
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En qualsevol cas, és ímprescindible garantir que la Comissió Ética es
doti de la máxima independéncia possible del govern corresponent,
amb capacitat investigadora i d'elaboració de consultes ¡

recomanacions, el que és fonamental per a l'éxit del codi,

Tampoc es fa cap referéncia al seu régim específic de funcionament,
En aquest darrer sentit, convé tenir present que, en tot alló que no es
prevegi expressament, li seran d'aplicacíó les regles de funcionament
previstes al régim jurídic legal que el dret administratiu preveu amb
carácter general per als órgans administratius col.legiats.

En darrer.terme, trobem a faltar, entre les funcions assignades a la
Comissió Etica, algunes de rellevants com:

Resolució de consultes i dubtes concrets sobre I'aplicació del
Codi étic;

Establiment de directrius i fixació de criteris interpretatius per a
l'aplicació del Codi étic i, en general, per al bon funcionament
global del sistema;

Identificar els instruments de detecció d'incompliments del Codi
ét¡c i posar en coneixement dels órgans competents els
eventua ls incom pliments detectats ;

Cal íncidir a preveure mecanismes de revisió per ser capag
d'actualitzar-se a mesura que s'identifiquin noves situacions de dilema
étic que no siguin puntuals sinó reiterades o bé quan s'identifiqui la
necessitat de revisar la redacció d'alguna regla d'actuació que la
práctíca ha revelat massa ambigua o que dóna peu a altres
interpretacions diferents de la que inicialment és pretenia. Per tant, els
mecanismes i les persones responsables d'aquesta revisió haurien de
quedar especificats dins el propi codi.

La Comissió o órgan de seguiment pot tenir a més encomanades altres
funcions de destacada utilitat o importáncia, moltes d'elles
relacionades amb la gestió dels conflictes d'interés abans al.ludits:
rebre les comunicacions dels conflictes d'interés que es produeixin o es
puguin produir; rebre i verificar les comunicacions d'abstenció i, si
escau, elevar la corresponent proposta de resolució; elevar proposta
de recusació en cas d'incompliment del deure d'abstencíó; rebre les
declaracions que estan obligats a presentar els servidors públics;
determinar el valor i la destinació dels regals als efectes del previst en
el Codi étíc; o rebre les comunicacions relatives a ocupacions o cárrecs
després del cessament.
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En aquest punt suggerim la conveniéncia que el propi precepte del
Codi étic prevegi el mandat d'elaborar un reglament de régim intern de
la Comissió Etica en el qual es concretin les seves funcions i la seva
dinámica de funcionament, i que alhora garanteixi els mecanismes de
pafticipació i consulta i defineixi els indicadors que, dins de cada ámbít
funcional, han de servir per a l'avaluació interna del nivell de
compliment de les obligacions de transparéncia, en connexió amb el
principi de retiment de comptes, Aquest reglament de funcionament
haurá de fer-se públic al portal de transparéncia del Consell Comarcal.

8. Régim de sancions

La Llei Lg/20L4, de 29 de desembre, está pensada per a I'incompliment per
part dels alts cárrecs dels deures i oblígacions establertes en la própia Llei
de transparéncia. Per tant, entenem que la remissió al régim sancionador
de la própia Llei de transparéncia pot deixar el régim sancionador
incompleft, en la mesura que el projecte de Codi étic contempla, d'una
banda, regles que estan fora de l'ámbit material de la Llei de transparéncia,
accés a la informació pública i bon govern, i de l'altra, deures imposables al
personal del Consell comarcal sense condició d'alt cárrec.

En darrera ínstáncia, suggerim que el Codi étic hauria d'aclarir, de forma
específica, totes les atribucions orgániques competencials en matéria
sancionadora, en el sentit de definir explícitament no només els órgans
competents per a la instrucció del procediment sancionador sinó també per
a la seva iniciació i 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 L9/2074, de 29 de desembre, com amb
l'article 103.2 de la Lfei 26/2OIO, del 3 d'agost, de régim jurídic ide
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix
amb carácter imperatiu que <flles competéncies d'instrucció i de resolució
del procediment sancionador no es poden atribuir a un mateix órgan.r,

Barcelona, 10 de juliol de 2017

Oliver G lo
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