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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya al Codi de Conducta dels alts
cárrecs de l'Ajuntament de Montcada i
Reixac

En la Sessió celebrada el dia 19 de juliol de zor8 el PIe de l'Ajuntament de Montcada
i Reixac va aprovar inicialment del Codi de conducta dels alts cárrecs de
l'Ajuntament.

La proposta normativa se sotmet a informació pública i audiéncia dels interessats
pel termini de trenta dies hábils, per a la formulació d'al.legacions i recomanacions,
d'acord amb la publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 7674, de 3o de juliol de zor8.

Les observacions i els suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant,
I'OAC) al text del Codi són emesos a I'empara dels art. r i 3 de la Lleir4lzooS, del s
de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, així com de l'article t3.z.d) de les
Normes d'actuació i régim 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 ügents o en trámit
d'aprovació perqué les eleü 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
i internacionals.

Així, les al.legacions que tot seguit passem a formular 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, tangencialment, també s'estimi oportú de fer.

Com a consideració prévia hem d'apuntar que l'Oficina Antifrau considera que els
codis étics tenen naturalesa normativa; els codis 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 l'organització als seus membres o
empleats. Concretament són cridats a complir una doble funció: d'una banda
determinen la conducta esperada de les persones que en són destinatáries en el
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desenvolupament de les seves tasques a través de mandats i prohibicions que
facilitin la resolució dels dilemes étics més habituals, i d'altra banda, faciliten el
control social perqué en posar de manifest quina és la conducta desitjable, quines
són les responsabilitats i quines les obligacions, s'está indicant quan es produeix
mala administració.

D'altra banda, també com a apreciació preliminar, cal dir que entenem que el títol
del document és, tal i com es desprén de l'edicte d'informació pública, "Codi de
conducta dels alts cárrecs de I'Ajuntament" en lloc de "Codi de conducta dels alts
cárrecs dels ens locals" com pel contrari consta al text projectat, també caldria
reüsar aquest possible error en alguns apartats del Codi (5. Ambit subjecüu).

Al marge d'aquestes consideracions, formulem algunes altres de més concretes en
relació amb el text del Codi, seguint l'ordre del text sotmés a informació pública.

t. Normes de conducta dels alts cñrrecs

En relació amb les normes de conducta dels alts cárrecs, hem trobat en el Codi
algunes eines de detecció i gestió dels conflictes d'interés, que es defineix de la
manera següent:

"Existeix conflicte d'interessos quan concorren interessos públics i priuats de tal menera
que poden afectar I'actuació independent, objecüua, imparcial i honesta en I'exercici de les
funcions i en la presa de decisions públiques."

Volem cridar l'atenció sobre el fet que el conflicte d'interés és un situació de risc, i
que de fet es pot produir un conflicte d'interés real, aparent o potencial. L'Oficina
Antifrau defineix el concepte de conflicte d'interés com una situació de risc en qué
I'interés particular d'una persona podria interferir en I'exercici adient del seu
discerniment professional en nom d'une altra que legítimament confia en aquell
judici.

No podem obviar el fet que la societat és cada vegada més conscient de les distorsions
que els conflictes d'interés poden provocar en la presa de decisions dels professionals
i, en el cas que ens ocupa, en la presa de decisions públiques. L'abséncia de gestió o
el tractament inadequat dels conflictes d'interés poden tenir conseqüéncies
immediates en l'organització com ara la deslleialtat o la traició a la confianqa
dipositada en aquella persona o el risc que l'interés esbiaixi efectivament el
discerniment professional i la situació de conflicte d'interés esdeüngui un acte de
corrupció. A més, l'abséncia o inadequat tractament dels conflictes d'interés poden
ser contemplats des d'una altra perspectiva com una manifestació de mala
administració. Cal tenir present que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix a
l'art.3o.z el dret a una bona administració com a principi del dret públic catalá i
també com a auténtic dret subjectiu de totes les persones a que els poders públics els
hi donin un tracte imparcial i objectiu. Aquest deure de bona administració trasllada

)

C/ Ribes, 3
08013 Barcelona
Tel. 935545555
bust¡aoac@ant¡frau.cat



oFrcrNA

Og CATALUNYA

als poders públics la cárrega d'establir un marc regulatori idoni per tal de preservar
la imparcialitat dels servidors públics en l'exercici de les seves funcions.
Atés aixó, i en la línia positiva ja iniciada, suggerim que l'aprovació d'aquest Codi de
conducta pugui ser el punt de partida perqué la corporació local pugui reflexionar
sobre com fer un tractament més integral dels conflictes d'interés, i preveure i
desenvolupar en un futur la totalitat de les eines que permeten detectar i gestionar
els conflictes d'interést.

El darrer compromís en aquest apartat és relatiu a la transparéncia de les entreüstes,
reunions o similars que es mantinguin amb grups d'interés; addicionalment hem de
recomanar que es valori incloure en I'apartat el compromís de no rebre ni facilitar
l'accés a l'agenda a qui, tenint la condició de grup d'interés, no s'hagi registrat en el
corresponent registre.

Mecanisme de control intern

1.1. Entenem que I'existéncia d'aquest mecanisme de control intern és una peqa
indispensable de qualsevol codi étic, i que en els codis étics és recomanable, doncs,
que a més de preveure'n clarament I'existéncia, també s'estableixi clarament
l'estructura d'aquest "mecanisme de control" del qual es vol dotar l'{juntament, i
que s'aprofiti per concretar al máxim la seva composició i funcionament.

En relació amb aixd, des de I'Oficina Antifrau recomanem que els mecanismes de
control dels codis étics es reflecteixin en un drgan de carácter col.legiat integrat per
representants de I'Ajuntament amb un mandat determinat i amb el compromís
d'actuar amb independéncia. Una bona práctica és la de nodrir l'drgan de control
amb la opinió qualificada d'experts en ética pública; aquest últim suggeriment
esdevé rellevant en tant el mecanisme de control ha de tenir atribuida, entre d'altres,
la funció d'interpretar el codi.

1.2. D'altra banda, en relació amb les funcions que s'atribueixen a l'anomenat
mecanisme de control, l'Oficina ve suggerint que una de les funcions básiques que
haurien de tenir atribuides aquestes unitats hauria de ser la de rebre denúncies en
relació amb I'incompliment del codi. Si be és cert que el Codi que s'analitza preveu
la funció de rebre queixes, entenem que aquestes queixes no són, per la seva
naturalesa, equiparables a les denúncies.

1 L'estudi del panorama actual i de les propostes d'eines de gestió, l'ha fet I'Oficina a la publicació "La gestió
dels conflictes d'interés en el sector públic de Catalunya" disponible al nostre web.
https://www.antifrau.cat/imases/web/docs/publicacions/estudis integricat/la-sestio-dels-conflictes-
dinteres-en-el-sector-pu blic-de-catalu nva-informe-oac-cat. pdf
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Cal dir que els canals interns de denúncia serveixen per a vehicular, dins de les
mateixes institucions, les alertes sobre actes o conductes que puguin implicar 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 represálies.

Recomanem, doncs, que també s'aprofiti I'aprovació del codi per a establir el canal
de denúncies segur que garanteixi la reserva d'identitat de la persona que denuncia.
En Ia mateixa línia caldria dir que esdeündria convenient establir el mecanisme o
instrument que articuli les respostes a les denúncies.

1.3. Precisament s'hauria de preveure aquest mecanisme de control intern com a
part de I'estructura orgánica de l'organització. D'aquesta manera el codi passaria a
formar part d'un veritable sistema d'integritat institucional. Aquest requisit orgánic
que incideix en l'estructura administrativa de la Corporació Local, esdevé un
argument més en suport de la naturalesa normativa que ha de tenir un codi étic.

1.4. És, d'altra banda, imprescindible que el mecanisme de control es doti de la
máxima independéncia, que tingui capacitat investigadora i d'elaboració de
consultes i recomanacions, la qual cosa considerem fonamental per a l'éxit del codi.

1.S. Pel que fa a Ia funció de "uetllar per I'actualitzo.ció del codi i efectuar
propostes de modificació del seu conüngut" considerem que s'hauria de completar
amb un mandat temporal, és a dir, que cada dos o tres anys es preveiés actualitzar el
Codi. Des de l'Oficina Antifrau considerem que les revisions periódiques són una
bona forma de mostrar que el Codi continua essent rellevant malgrat el transcurs del
temps. Així mateix, tant el mecanisme com les persones responsables d'aquesta
reüsió haurien de quedar identificades.

1.6. Finalment, quant a Ia funció relativa a"promottre Ia difusió i el coneíxement
del codi", seria convenient concretar la necessária formació i actualització que
haurien de rebre els destinataris del Codi.

z. Régim sancionador

La Llei t9f zot4, de z9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública
i bon govern, está pensada per a I'incompliment per part dels alts cárrecs dels deures
i obligacions establertes en la prdpia Llei de transparéncia.

Per tant, entenem que la remissió al régim sancionador de la própia Llei de
transparéncia pot deixar el régim sancionador incomplert, en la mesura que el
projecte de Codi étic estableix, d'una banda, regles que estan fora de l'ámbit material
de la Llei de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.
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En darrera instáncia, suggerim que es reflexioni sobre si el Codi étic hauria d'aclarir,
de forma específica, totes les atribucions orgániques competencials en matéria
sancionadora, en el sentit de definir explícitament els órgans competents per a la
instrucció del procediment sancionador, i 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 t9lzor4, del zg de
desembre, i a l'article 103.2 de la Llei z6f zoto, del 3 d'agost, de régim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix amb
carácter imperatiu que <[]es competéncies d'instrucció i de resolució del
procediment sancionador no es poden atribuir a un mateix drgan.r,

g. Aprovació, ügéncia i revisió del codi

En la línia del que hem apuntat anteriorment caldria dir que, tot i que l'apartat vuité
del text preveu que el codi estará vigent mentre no se n'aprovi expressament la
modificació o derogació, seria recomanable que s'hi preveiés un sistema d'avaluació
de I'eficácia que eventualment pogués donar lloc a la seva modificació; també seria
aconsellable preveure-hi la revisió del Codi, en tot cas, un cop passat un període de
temps raonable. En la reüsió del Codi s'haurien de tenir en compte les consultes,
denúncies i comunicacions que s'haguessin rebut, entre d'altres, d'aquí la
importáncia de l'drgan de garantia més amunt esmentat.

Barcelona, 4 de setembre de zorS
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Mar Cardona Martínez

Técnic Jurista

Vist i plau

Óscar Roca Safont

Director de Prevenció
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