
AL.LBcACroNs oB l'OFrcrNA ANrrpneu on Cerertnwe
A L'ApRovecró rNrcrAL DE t'OnonNANÇA DE
Tner.uspenÈNcrA, AccÉs A LA rNronrvrecró r GovnnN
Oennr on I'A;UNTAMENT nn Vrc

En la sessió celebrada el dia 7 de desembre de 2016, el Ple municipal de
l,Ajuntament de Vic va acordar aprovar inicialment l'Ordenança de
Transparència, Accés a la informació i Govern Obert (en endavant, l'
"Ajuntament" i l' "Ordena lÇâi' , respectivament),

La proposta normativa es sotmet a informació pública pel període de 30 dies
hàbils des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, per a la formulació d'al'legacions isuggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte corresponent tant al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7270, de 20 de desembre de 20L6, com al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, de 23 de desembre de 2016.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, l'OAC) al text de I'Ordenança són emesos a l'empara dels art.
1 i 3 de la Llei L4/20O8, de 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau de
Catalunya, així com de I'art. 13.2 d) de les Normes d'actuació i règim intern
de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI,
respectivament), segons el qual, correspon a la Direcció de prevenció
formular al dírector o directora de l'Oficina propostes i recomanacions sobre
disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al
Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho
permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i

internacionals.

Així, aquestes al.legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen
incidir particularment en aquells aspectes del text projectat QU€,
directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que
recauen les funcions que la LOAC atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfoftir
la integritat de les institucions i dels servidors públics, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic QU€, tangencialment,
s'estimi oportú també efectuar.
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Article z. Àmbit d'aplicació

Apartat 2n. Aquest precepte de l'Ordenança copsa el contingut establert a
l'art, 3.2 de la Llei L9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació i bon govern (en endavant, la Llei 19/2014). Tanmateix, però,
convé fer-ne alguna observació:

L'objecte d'aquesta informació a subministrar ha de concretar-se tan
sols a <<les activitats directament relacionades amb l'exercici de
funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons
públics, i de les activitats que restin dins la supervisió i el control de
l,Administració en el cas de serveis d'interès general o universal, així
com de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el <<volum
de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte
de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del
volum general de l'empresa.>> o, en el cas dels beneficiaris de fons
públics, en <<subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un
impoft superior a 10.000 euros>> (art. 15.2 Llei L9/2OL4).

Alhora seria oportú que l'Ordenança concretés el règim o condicions
exigibles al subministrament (lliurament) d'aquesta informació, per
part d'aquests subjectes beneficiaris o contractistes a l'Administració
responsable amb la que es vinculen, ja sigui determinant un règim
específic que reguli el llíurament, ja sigui establint mínimes
exigències o criteris a l'efecte (v.gr. pràctica del requeriment a
l'efecte, termini per a lliurar la informació requerida).

En coherència amb la resta de preceptes legals, la informació a

subministrar, cal que es presenti en formats oberts, reutilitzables i

amb la major desagregació possible i inclusió de metadades.

Igualment convindria fer palesa la previsió relativa al deure de fer
constar en els contractes, convenis o bases de convocatòries les
condicions de lliurament d'informació dels contractistes o beneficiaris,
en compliment del que disposa l'aft. 3,5 de la Llei L9/20L4.

Apartat 3r. Aquest precepte incorpora els subjectes obligats que contempla
l'art. 3.4 de la Llei L9/20L4 -partits polítics, associacions i fundacions
vinculades, organitzacions sindicals i empresarials i entitats prívades que, o
bé percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals, o
bé el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixi de subvencions
o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui superior a 5.000 euros-.
Al respecte, convé fer alguns suggeriments al redactat proposat:
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Tot i la remissió legal que s'hi conté, fóra bo que expressament el
precepte de l'Ordenança fes constar que a aquests subjectes tan sols
se'ls exigeixen les obligacions de transparència activa i reutilització
de la informació, establertes en el Títol II de la Llei t9/2014.

No estaria de més de preveure l'Ordenança igualment que, per als
còmputs d'aquests imports, és indiferent la procedència dels ajuts
públics percebuts, Çu€, per tant, poden ser europeus, estatals,
autonòmics o locals, tal i com apunta la doctrina.

Article 7. Objecte i finalitat de la publicitat activa

Aquest afticle els refereix al deure de l'Ajuntament de publicar
proactivament determinats continguts mínims d'informació, als que s'hi
refereix per remissió tot citant els posteriors articles 11 a 18 de
l'Ordenança.

D'acord amb l'article 6.2 de la Llei L9/20L4, les obligacions legals de
transparència són mínimes i generals, i s'entenen sens perjudici de les que
pugui establir d'una manera més detallada i específica la legislació aplicable,
en cada cas.

En aquest sentit, observem que el llistat de continguts d'informació a
difondre que relacionen els articles 11 a 18 de l'Ordenança es limita a
reproduir enunciats d'informacions la difusió de les quals ja és prevista,
amb caràcter de mínims, en la norma legal citada, sense que, per tant, en
cap cas l'Ordenança proposada en concreti, desenvolupi o ampliT el seu
abast, com podria haver fet i hagués estat desitjable.

Recomanem, per tant, que en lloc de reproduir els continguts mínims a
difondre imposats per la Llei t9/2OL4, convindria fer un esforç en el
redactat de l'Ordenança per tal d'ampliar-los a d'altres informacions
d'interès general per a la ciutadania que convindria fer públiques de forma
proactiva, i a les que aquesta Oficina ja s'ha referit en nombroses ocasions
com a continguts mereixedors de publicitat activa. Així, per exemple, la
publicitat de les agendes dels representants locals i responsables o
directius, o la difusió de resolucions sobre activitats i incompatibilitats de tot
el personal públic municipal, i no només dels alts càrrecs, entre d'altres.

En aquest sentit, si finalment s'optés per no oferir un major detall de les
dades i informacions a difondre, convindria que el llistat de continguts
mínims proposat per l'Ordenança fos substituït per una mera remissió als
continguts mínims d'informació previstos al Capítol II del Títol II de la Llei
L9/2014 (articles B a 15), la difusió dels quals, per tant, és ja exigible
legalment.
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Tampoc res no afegeix l'article en relació amb la previsió legal continguda a
I'article 8.1 m) de la Llei t9/2014, segons la qual, l'Ajuntament ha de fer
públiques <<les informacions que siguin demanades amb més freqüència per
via de l'exercici del dret d'accés a la informació pública.>. En aquest punt,
fóra oportú que l'Ordenança fes l'esforç de concretar acuradament i deguda
la previsió legal, en el sentit de determinar quina ha de ser la freqüència
exigible a aquest efecte.

Article 8. Lloc de publicació

A banda de no recollir I'article els principis, requeriments i condicionants
tècnics relatius a la transparència activa o difusió d'informació pública que
la Llei t9/20L4 prescriu al llarg dels seus articles 5 i 6, que cal entendre de
totes formes aplicables, tal i com expressa l'art. L.2 de l'Ordenança, sí que
convindria que aquest article 8 proporcionés una regulació més acurada pel
que fa a la previsió d'un "portal específic de transparència", que el precepte
de l'Ordenança esmenta només de passada.

En aquest sentit, a més del deure de difondre informacions a la seu
electrònica, d'acord amb l'article 5.5 de la Llei L9/2014 les administracions
tenen la facultat de crear llurs propis portals de transparència, I'accés al
contingut dels quals s'ha de facilitar des del Portal de la Transparència de la
Generalitat, d'una manera interconnectada i que faciliti la integració, havent
de disposar d'un cercador que permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a
la informació i que incorpori mecanismes d'alerta sobre les dades que s'han
actualitzat, havent de contenir l'enllaç de la seu electrònica i havent de
complir les recomanacions de la Iniciativa d'Accessibilitat Web per a
facilitar-hi I'accés a les persones amb discapacitat. Fent ús d'aquesta
facultat, l'Ordenança sembla optar per crear el propi portal a l'Ajuntament,
tot i que caldria aclarir-ho i detallar-ne la regulació.

Article 10. Terminis de publicació i actualització

D'acord amb el mandat contingut a I'article 6.1 b) de la Llei L9/20L4, cal
garantir que la informació es difon de manera constant i s'actualitza
permanentment, <<amb la indicació expressa de la data en què s'ha
actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la data en què s'ha de
tornar a actualitzar.>>

Per tant, atès que en la norma legal.en cap moment s'estableixen terminis
màxims que assegurin una adequada actualització dels continguts,
distingint segons les matèries, i atès que la norma local que es proposa tan
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sols introdueix, en relació amb el deure d'actualització de continguts,
termes imprecisos o indeterminats (<<atenent les peculiaritats pròpies de la
informació de què es tracti>>, o <<d'acord amb les característiques de la
informació, les possibilitats tècniques i els mitjans disponibles>>),
l'Ordenança proposada hauria de fer un pas més enllà i desenvolupar les
previsions legals per tal d'evitar, en darrera instància, que es pugui incórrer
en una decisió discrecional respecte del compliment del deure
d'actualització d'informacions.

En el sentit, l'Ordenança significa, doncs, l'oportunitat de complementar
l'ordenament legal, en el sentit de, primer, fixar terminis generals o criteris
d'actualització de les informacions publicades per tal d'evitar fer dependre la
freqüència de I'actualització de la discreció administrativa (tal i com sembla
fer I'actual text proposat, quan al.ludeix a <<la freqüència que es consideri
adequadarr); i, en segon lloc, exigir informar, en tot cas, de la data, de la
propera actualització de cadascun dels continguts publicats, en benefici
d'una major informació i coneixement de la ciutadania.

Articles u a 18. Informació subjecta al règim de transparència

Donem aquí per reproduits l'observació i el suggeriment copsats als primers
paràgrafs dels comentaris a I'article 7 anterior de l'Ordenanç4.

Alhora, cal afegir que, en relació amb el contingut del segon apartat de
l'article 18 de l'Ordenança, creiem que en compliment de la literalitat d'allò
disposat a I'art. L5.2 in fine de la Llei L9/2OL4, en la primera línia del
paràgraf de l'Ordenança caldria contemplar, juntament amb les bases
reguladores, la possibilitat que la subvenció o ajut públic siguin concedits de
forma directa, casos en els quals cal fer referència a l' "acte o conveni" de
concessió. D'altra banda, cal ser cursos en la definició de I'objecte que cal
incloure-hi, que d'acord amb el precepte legal assenyalat ha de referir-se,
no a la <<informació sobre I'activitat subvencional>> (com diu el text
proposat), sinó a <<l'obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de
comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de
llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques>>.

Article zr. Límits al dret d'accés a la informació pública

Entenem que el contingut d'aquest article és redundant respecte del que ja
disposa l'article 4 de la mateixa Ordenança, en la mesura que aquest darrer
conté una remissió als límits legals aplicables en matèria de transparència i

dret d'accés a la informació pública, i cap dels dos articles de l'Ordenança
afegeixen res de nou en relació amb el que disposa el règim legal.
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Article zz. Protecció de dades personals

El mateix comentari anterior, referent a la redundància amb l'ordenament
legal, pot fer-se en relació amb aquest article,

Alhora, a l'apartat segon de l'article s'observa una discrepància amb
l'ordenament legal vigent: en afirmar-se que les dades personals no
suposaran un límit quan el titular de les dades "hagi mort", es pot
entendre's vulnerat el mandat contingut a l'article 36 de la Llei 10/2001, de
13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, segons el qual, <<els documents
que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l'honor, la
intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la
legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta
pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc
anys d'ençà de la seva mort o, si no se'n coneix la data, cinquanta anys
d'ençà de la producció del document.>>

Certament l'apartat 2n de l'article 36 referit admet que <[p]er reglament es
poden establir, respecte a classes determinades de documents, terminis de
vigència diferents dels previstos per l'apartat 1.>>. Tanmateix, però, dubtem
que la genèrica previsió continguda en aquest art. 22.2 de l'Ordenança
pugui tenir aquesta habilitació legal.

Article z+. Sol.licitud

Apartat 1r. (Requisits. En especial, la identificació)

L'afticle no fa esment complet als requisits que segons l'article 26.1 de la
Llei L9/2014 han de reunir les sol.licituds d'accés a la informació pública,
que no només han de permetre acreditar la identitat del sol.licitant, sinó
també la identificació de la informació precisa a la qual es vol tenir accés, la
constància de la forma o el format en què es prefereix tenir accés a la
informació, i d'una adreça de contacte, preferentment electrònica, que
serveixi per a les comunicacions entre el sol.licitant i l'Administració.

En relació amb el requisit de la identificació de la persona sol'licitant,
l'apartat 1r de I'article 24 de I'Ordenança es limita a prescriure la manca de
necessitat de requerir als sol.licitants de més dades sobre la seva identitat
que <<les imprescindibles per poder resoldre i notificar>> les sol.licituds.
Aquesta expressió denota certa ambigüitat i laxitud que hauria de ser
esmenada, tenint en compte els següents comentaris al respecte:

En la mesura que la Llei L9/20L4 (art. 26.L i 27.t) exigeix que
qualsevol mitjà a través del qual es presenti la sol.licitud ha de
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permetre, en tot cas, "tenir constància" de la identitat del sol'licitant,
entenem que no hi ha prou amb requerir a la persona sol'licitant la

consigna dels seu nom i cognoms o raó social i del DNI, NIE o NIF,
sinó que cal a més procurar l'acreditació o verificació de la seva
autenticitat i correspondència amb la persona sol'licitant. Per aquest
motíu, cal preveure'n els canals de comunicació adients per tal d'oferir
les garanties adequades per a comprovar la identitat del sol'licitant.

Aquest defecte de regulació ha de posar-se necessàriament en relació
amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu de
les Administracions Públiques (en endavant, Llei 39/20L5), Çu€ al seu
art. 9 és explícita en prescriure que les administracions públiques
estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el
procediment administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i

cognoms o denominació o raó social, segons que correspongui, que
constin al document nacional d'identitat o document identificatiu
equivalent.

Al seu torn l'article 11 de la Llei 39/2015 exigeix dels interessats, per a
realitzar qualsevol actuació prevista en el procediment administratiu,
que acreditin prèviament la seva identitat, mentre que l'apartat segon
de l'article reitera en qualsevol cas l'ús obligatori de la signatura per a

la formulació de sol.licituds, entre d'altres tràmits administratius.

Al seu apartat 2n I'art. 9 admet que els interessats puguin identificar-
se electrònicament davant les administracions públiques, però sempre
<<a través de qualsevol sistema que disposi d'un registre previ com a

usuari que permeti garantir-ne la identitat>> i a condició que s'emprin a

aquest efecte, o bé sistemes basats en certificats electrònics
reconeguts o qualificats de signatura electrònica, de segell electrònic, o
bé sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema que les
administracions públiques considerin vàlid, en els termes i condicions
que s'estableixin.

En un altre ordre de coses, fóra convenient que l'article prevegi i reguli, en
compliment del mandat contingut a I'article 27.2 de la Llei t9/2OL4, el
<<formulari electrònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la

Transparència ha de posar a disposició dels ciutadans>> a fi i efecte de poder
presentar sol.licituds per mitjans electrònics, o bé en prevegi el mitjà
alternatiu que es consideri oportú per a aquesta finalitat.

Caldria alhora aclarir a quin òrgan o unitat han de ser adreçades les
sol.licituds. A aquest efecte, fora bo aclarir l'oportunitat que les sol.licituds
hagin de ser adreçades a les "unitats responsables" a les que es refereix
l'article 6 de l'Ordenança. No cal perdre de vista el que prescriu I'art. 27.3
Llei L9/2O14, segons el qual, <<[]es sol'licituds s'han d'adreçar a l'entitat o
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l'òrgan administratiu que disposi de la informació.>> En qualsevol cas, en
compliment de l'article 66.1 Ð de la Llei 39/20L5, la sol.licitud haurà
d'indicar el codi d'identificació de l'òrgan o unitat administrativa a la que
s'adreça, tenint en compte que la Seu electrònica de la corporació ha de
contenir un llistat amb els codis d'identificació vigents. Tot això passa per
tenir en compte, d'altra banda, que aquesta exigència no pot impedir en cap
cas el dret que assisteix la ciutadania de presentar la sol.licitud en el
registre de qualsevol dels subjectes que integren el "sector públic", definit a
l'article 2.1 de l'esmentada Llei 39/20L5, en consonància amb l'establert al
respecte a l'article 30 de la Llei t9/20L4 (relatiu a la "derivació de les
sol. licituds").

Apartat 2n. (Esmena de la sol.licitud)

En cas de ser formulada la sol.licitud en termes imprecisos o massa
genèrics, cal donar-ne tràmit d'esmena a la persona sol.licitant. Tanmateix,
l'Ordenança no preveu a aquest efecte cap termini, per la qual cosa hauria
de ser més precisa i fixar-ne un termini concret, tenint en compte la
previsió legal segons la qual aquest termini no pot ser inferior a 10 dies
(hàbils) -ari. 28.3 Llei 19/2OL4-.

Apartat 3r. (Comunicació de recepció de la sol.licitud)

La comunicació que ha de notificar-se a la persona sol.licitant, un cop
presentada la seva sol'licitud, hauria de contenir l'objecte complet que a
aquest efecte prescriu I'article 27.5 de la Llei L9/20L4, és a dir, que cal
també fer-hi constar: el dia de la recepció de la sol.licitud, l'òrgan
responsable per a resoldre-la i la persona responsable de la seva tramitació.

Article 25. fnadrnissió

Tenint en compte el deure de donar una interpretació restrictiva a les
causes d'inadmissió de sol.licituds d'accés, ialhora la imprecisió ¡

ambigüitat que en aquest punt presenten les disposicions legals vigents,
fóra bo i necessari que l'Ordenança fes l'esforç de matisar i aclarir,
mitjançant pautes orientatives o criteris interpretatius, el significat i abast
d'alguna d'aquestes causes d'inadmissió, per tal de concretar-ne el seu
abast i, d'aquesta manera, facilitar-ne l'aplicació. Ens referim sobretot a les
tasques d"'elaboració i reelaboració", o al "caràcter abusiu" de la sol.licitud,

Article 27. Resolució

No s'acaba d'entendre el significat i abast del precepte contingut a l'apartat
2n d'aquest article, el tenor literal del qual disposa que <[]'accés es podrà
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condic¡onar al transcurs d'un termini determinat quan la causa de denegació
estigui vinculada a un interès que afecti exclusivament a l'ens obligat
competent.>>, facultat que caldria aclarir, atesa la manca de precedents
normatius d'una previsió com aquesta.

En una altra consideració, es troba en falta l'atribució en l'Ordenança de la
competència per resoldre les sol.licituds:

L'article 6 de l'Ordenança, quan es refereix a les "unitats
responsables", els atribueix explícitament la competència per a

tramitar les sol.licituds d'accés (lletra b), tot responent al mandat
genèric contingut a l'article L9.2 de la Llei L9/20I4, per tal que els
subjectes obligats adoptin les mesures organitzatives per al
compliment del dret d'accés.

Tanmateix, però, l'Ordenança oblida fer cap referència a l'atribució
específica de la competència per a "resoldre" les sol'licituds d'accés.
Tenint en compte Çu€, en el cas de les sol'licituds adreçades a

l'Administració local, I'article 32 b) de la Llei 1"9/2OL4 atribueix la
competència per a resoldre les sol.licituds d'accés <<als òrgans que
determinen les normes organitzatives pròpies i, si no n'hi ha, a

l'alcalde o el president, o l'òrgan en què aquests deleguin.>, convindria
que I'Ordenança preveiés expressament l'atribució de la competència
resolutòria, sempre que es tingui la intenció d'evitar que aquesta
competència recaigui, ex lege, en la persona titular de la Corporació.
Pel que fa als organismes autònoms i resta d'entitats i societats de de
dret públic, la Llei referida és més concisa, quan atribueix la
competència als seus "òrgans de direcció i de govern".

L'anterior recomanació ha de completar-se amb diversos mandats
continguts a la Llei estatal bàsica L9/2OL3, com ara el de l'art.2L.3
Llei 19/2013, que imposa amb caràcter bàsic un clar mandat a tots els
subjectes obligats d' <<identificar clarament l'òrgan competent per a

conèixer les sol.licituds d'accés>>; o el de l'art. 19.4 de la referida llei,
que igualment amb caràcter bàsic determina quer quan la informació
hagi estat elaborada total o essencialment per un altre subjecte, serà
aquest el competent per resoldre la sol'licitud, encara que en el
moment actual ja no detingui la informació.

Article 29. Notificació i publicitat de la resolueió

El segon paràgraf del primer apartat de I'article exigeix que la notificació de
la resolució indiqui "les vies específiques de recurs i reclamació", d'acord
amb el mandat de l'art. 34.7 de la Llei L9/2OL4; tanmateix, aquesta
exigència hauria de ser completada amb la requerida per I'article 40.2 dela
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Llei 39/2015, que determina com contingut preceptiu de les notificacions <<el

text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via
administrativa, l'expressió dels recursos que siguin procedents, si s'escau,
en via administrativa i judicial, l'òrgan davant el qual s'hagin de presentar i

el termini per interposar-los >>

Articles g2 a 94. Avaluació (de les obligacions de transparència)

Resulta d'interès tenir present que, al marge de l'avaluació del compliment
de la Llei L9/2014 encomanat al Síndic de Greuges -objecte de regulació al
Títol VIII de la norma-, l'article 6.3 de la mateixa Llei imposa alhora, a
cadascun dels subjectes obligats, el deure <<d'establir procediments basats
en indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de
transparència.>>. El precepte es limita a exigir al respecte que <[e]n els
procediments d'avaluació s'ha de garantir la participació d'experts
independents i dels ciutadans.>>

Per tal de donar compliment a aquesta exigència d'avaluació interna en
aquesta concreta matèria -el compliment dels deures que imposa la Llei
L9/2OI4-, seria oportú que l'Ordenança proposada dediqués part del seu
articulat a regular concretament el procediment i condicions d'exigibilitat i

exercici d'aquesta específica funció avaluadora en el si de la Corporació
municipal, tot identificant els procediments d'avaluació i indicadors
objectius, així com explicitant la cabuda i les condicions que en els mateixos
tindran els experts i els ciutadans.

Article 37. Règim sancionador (òrgans competents)

L'atribució i determinació per aquest precepte de l'Ordenança de sengles
competències per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors
que puguin ser tramitats per incompliments en matèria de transparència, no
fan més que reproduir literalment les previsions contingudes, en relació
amb els ens locals, en els articles 86, 88 c) i 89.4 de la Llei L9/2014, sense
que l'Ordenança aporti cap major definició o concreció al respecte.

És per aquest motiu que resultaria convenient que l'Ordenança dugués a
terme aquí una tasca de concreció dels òrgans competents en la Corporació
local en l'exercici de la potestat sancionadora en matèria de transparència i

bon govern, tot distingint, com ja fa, entre les potestats d'incoar el
procediment sancionador, d'instruir-lo i finalment de resoldre'|.
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Codi de conducta dels alts càrrecs

En darrer terme, id'acord amb el mandat establert a l'art. 55.1 de la Llei
t9/2Ot4, convé també recordar que els ens locals <<han d'elaborar un codi
de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis
d'actuació a què fa referència l'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals, si
escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del
règim sancionador establert per aquesta llei.>>

Aquest Codi de Conducta, l'aprovació del qual és ja exigible a data d'avui,
en atenció a la DF 4a de la llei de referència, esdevé una eina normativa
essencial, entre d'altres raons, per la seva funció de norma "en blanc"
cridada a integrar el contingut punible de la infracció greu en matèria de
bon govern continguda a l'aft.78.3 g) de la Llei L4/2OL9, relativa a

l'incompliment dels <<principis de bona conducta establerts per les lleis i els
codis de conducta, sempre que no constitueixin una infracció molt greu.>>

Barcelona, 30 de gener de 2OL7

Vistiplau

Oliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Àrea de legislació i assumptes jurídics

Òscar Roca Safont
Director de prevenció

Pàgina 11 de 11


