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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya al Codi de Conducta dels alts
càrrecs de lAjuntament de Malgrat de
Mar
Mitjançant anunci de 06.10.2017 publicat al BOPB, I'Ajuntament de Malgrat de Mar
ha sotmès a informació pública el codi de conducta dels alts càrrecs de
l'Ajuntament de Malgrat de Mar per un període de trenta dies hàbils.

En aquest marc I'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, I'OAC) formula
diverses consideracions en relació amb el text projectat, consideracions que
s'emeten a I'empara dels articles 1 i 3 de la Llei 1412008, del 5 de novembre, de
I'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC), així com de l'article 13.2.d) de
les Normes d'actuació i règim interior de I'Oficina Antifrau de Catalunya, segons el
qual correspon a la Direcció de Prevenció formular al director o directora de
I'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.

Les al'legacions que es formulen pretenen incidir particularment en aquells
aspectes del text projectat que, directament o indirecta, guarden relació amb els
àmbits sobre els quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a I'OAC.

1. Qtiestió preliminar

Abans de formular algunes reflexions sobre les concretes previsions del Codi
caldria exposar que, segons el criteri d'aquesta Oficina, els codis ètics o de
conducta, amb independència de la seva denominació, s'han de situar
necessàriament dins del sistema d'integritat del qual s'hauria de dotar qualsevol
institució pública.

Un sistema d'integritat s'ha d'entendre com el conjunt d'instruments que una
organització pública ha de gestionar per tal de fomentar la integritat en el seu
funcionament; aquest instruments es relacionen amb tres àmbits:

La cultura ètica de la institució: aquí s'inclouen tots els mecanismes que
permeten detectar la cultura organitzativa real, identificar desviacions respecte
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l'ètica professional pública i treballar per guiar l'actuació de totes les persones
que treballen al servei de la institució.

La professionalitat en la gestió pública: aquí s'encabeixen els instruments propis
de la gestió de persones i també de la gestió de les funcions i els béns i serveis
públics.

La gestió de riscos contra 'la integritat: aquí es troben els instruments de
detecció de conductes il'legals, corruptes o senzillament impròpies d'un servidor
públic així com els de resposta a aquestes conductes

La nostra primera reflexió ho és per constatar que I'actuació aïllada sobre un sol
instrument en principi esdevindrà ineficaç per garantir la integritat d'una institució.
En relació amb això, quant als principis de bon govern (apartat quart), el darrer
dels principis enumerats pel Codi és el següent:

"Desenvolupament d'una cultura ètica en I'organització de l'ens local, que incorpori el
yessanf ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestacio
dels servels."

Com hem dit, el codi ètic és manifestació d'aquesta cultura ètica i's'encabeix en
el sistema d'integritat institucional; considerem que I'aprovació d'aquest codi
ètic pot ser un bon punt de partida perquè el consistori reflexioni sobre la
necessitat de desenvolupar la resta d'elements que composarien aquest sistema
d'integritat.

Pel que fa al que ara interessa especialment, cal posar en relleu que els codis
ètics tenen el seu encaix en l'àmbit de la cultura ètica organitzativa, com a eina
fonamental per identificar els estàndards de conducta que la institució espera
d'aquells que treballen al seu servei, tot i que alhora han de poder funcionar com a
eina que faciliti el control social, ja que, en posar-se de manifest al codi quina és la
conducta desitjable, quines son les responsabilitats i quines les obligacions, s'està
indicant quan es considera que s'ha produït una situació de mala administració.

En definitiva, els codis s'han d'entendre com una peça del marc d'integritat local
amb una funció orientadora dels decisors públics alhora que estableixen límits al
comportament dels servidors públics que han d'assolir i fer efectiva una bona
administració.

Específicament en aquest marc aquesta Oficina voldria fer algunes recomanacions
per completar el contingut del Codi sotmès a informació pública, d'una banda amb
la finalitat que s'hi puguin incorporar altres elements del sistema d'integritat
institucional, i de I'altra, per reforçar-ne I'eficàcia:
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Canal intern de denúncies

En primer lloc voldríem centrar la nostra atenció en un aspecte fonamental que
entenem que hauria d'estar previst en qualsevol codi ètic, un canal intern de
denúncies.

Els canals interns de denúncia serveixen per vehicular, dins les mateixes
institucions públiques, I'alerta davant d'actes o conductes que puguin implicar
un incompliment de les eines preventives dels conflictes d'interès dels servidors
públics. Aquests canals proporcionen -o haurien de proporcionar- una
alternativa segura al silenci, orientada tant als servidors públics com a la
ciutadania que de bona fe vulguin comunicar possibles contravencions del codi.

Pel que fa a la configuració del canals interns de denúncia, aquests canals han
de reunir unes garanties de confidencialitat i de protecció de la persona que
informa sobre els fets als efectes de promoure les comunicacions que d'altra
manera restarien ocultes, moltes vegades per por a les represàlies.

S'ha trobat a faltar en el codi sotmès a informació pública la previsió d'un canal
intern de denúncies o altrament dit, un canal intern de comunicació de les
possibles infraccions del codi. Aquesta Oficina recomana que es valori la
possibilitat de preveure aquest canal intern de denúncies amb els requisits
esmentats, previsió que sens dubte hauria de coadjuvar a aconseguir
I'efectivitat plena del codi.

òrgan de garantia del codi

Addicionalment al que s'acaba d'exposar, cal posar en relleu que, en general,
sembla que els codis requereixen d'unitats de coordinació del sistema que
siguin capaces de resoldre consultes així com d'establir directrius i fixar criteris
per al seu bon funcionament.

Es més, aquestes unitats, també anomenades comitès d'ètica, haurien de
gaudir de la màxima independència respecte de l'òrgan de govern i haurien de
tenir capacitat investigadora i d'elaboració d'informes i recomanacions suficients
per garantir l'èxit del codi.

En el marc d'una àmplia llibertat configurativa i de la possibilitat d'optar per
diversos models amb funcions diferents, sotmetem a la consideració de la
corporació local la previsió en el codi d'aquelles unitats habilitades per donar
compliment a aquestes funcions.
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Difusió del codi i adhesió individual

Tot i que a I'apartat sisè del codi hi ha previsions relatives a la difusió del codi,
recomanem que es valorin altres mitjans per garantir el més ampli coneixement
del codi. L'òrgan de garantia a què acabem de fer referència podria tenir entre
les seves funcions la de difusió activa del codi; en aquest àmbit esdevé també
essencial la previsió de la tasca de formació dels destinataris del codi.

Avaluació de l'eficàcia i revisió del codi

Finalment, tot i que I'apartat vuitè del text preveu que el codi estarà vigent
mentre no se n'aprovi expressament la modificació o derogació, seria
recomanable que s'hi preveiés un sistema d'avaluació de l'eficàcia 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 revisió del codi s'haurien de tenir en compte les consultes, denúncies i

comunicacions que s'haguessin rebut; entre d'altres d'aquí la importància de
l'òrgan de garantia més amunt esmentat.

2. Sobre les concretes previsions del Codi

Quant a l'àmbit subiectiu fapartat tercer)

Tot i que el text sotmès a informació pública porta per títol Codi de conducta dels
alts càrrecs de I'Ajuntament de Malgrat de Mar, als efectes del codi s'opta per una
definició "extensiva" dels alts càrrecs que va més enllà de les previsions de la Llei
1912014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern, ja que, segons preveu I'apartat tercer, als efectes del codi es consideren
alts càrrecs el personal que ocupi llocs de treball reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional quan aquells llocs de treball hagin estat proveÏts
per lliure designació, i el personal eventual.

Per tant, no és únicament que es defineixi un determinat àmbit subjectiu
d'aplicació del Codi que inclogui alts càrrecs i altres col'lectius de personal que no
tenen aquesta consideració, sinó que es determina que als efectes del codi tenen
la condició d'alts càrrecs col'lectius que no la tenen d'acord amb el Text legal
esmentat.
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En relació amb això, volem advertir dels dubtes que es pot produir arran de la
definició en el codi com a alt càrrec de qui no té aquesta condició en el Text legal
esmentat. Cridem específicament l'atenció sobre les previsions de l'apartat setè
del Codi, règim sancionado4 que determina, textualment, el següent:

"El règim sancionador aplicable al alts càrrecs, en cas d'incompliment de les normes
d'aquest codi, és el que s'estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern."

No obstant això, caldrà posar en relleu que, per exigències del principi de legalitat,
quan la Llei 1912014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern es refereix específicament als alts càrrecs, ho està fent en els
termes específicament definits en aquell text legal.

Quant a les normes de conducta dels alts càrrecs (apartat cinquè)

Sota aquest títol es regulen tant e/s compromisos generals com els compromisos
en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès.

En aquest punt cal posar en relleu que I'Oficina Antifrau de Catalunya ha treballat
els darrers anys en un informe sobre la gestió dels conflictes d'interès, un dels
resultats del qual va ser precisament una definició del concepte de "conflictes
d'interès", amb preferència a "conflicte d'interessos"l.

Es considera conflicte d'interès tota situació de risc en què l'interès particular d'una
persona podria interferir en I'exercici adient del seu discerniment professional en
nom d'una altra que legítimament confia en aquell judici. D'aquesta definició, es
deriven un seguit de consideracions, entre elles el fet que aquest tipus de
situacions es caracteritzen per confrontar el deure professional amb l'interès
particular. És precisament per emfasitzar aquesta confrontació deure yersus
interès que aquesta Oficina opta pel terme conflicte d'interès, que no d'interessos.

D'altra banda, un dels compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i

grups d'interès s'enuncia de la manera següent, fent-hi referència expressa a
I'acceptació de "donacions":

"No acceptar regals, donacions de particulars i d'entitats públiques o privades, fora
d'aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests
supösifs es faran públics, a través del portal de la transparència, e/s béns acceptats com a
regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l'entitat o particular que l'ha lliurat i la
seva destinació final. En cap cas podrà ser per a (ts personal de I'alt càrrec."

t https://www.antifra u.catlcalconflictes-d-i nteres.htm I
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Tot i que entenem que la referència a I'acceptació de donacions ho és en relació
amb donacions que eventualment es poguessin oferir "a títol particular", entenem
que la formulació de la previsió podria induir a confusió; en aquest punt cal tenir en
compte les previsions de la normativa de règim local sobre I'adquisició de béns a
títol lucratiu i específicament les de I'article 32 del Decret 33611988, del 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

La redacció de la previsió del codi hauria de deixar clar que la prohibició del codi
no entra en contradicció amb les previsions de la normativa local sobre I'adquisició
de béns per part de la corporació local a títol lucratiu, adquisició possible sempre
que es faci en els termes previstos per la normativa de règim local.

Finalment, atès que es permet explícitament l'acceptació de regals de cortesia,
aquesta Oficina considera que s'hauria de definir en el codi què s'entén per regals
de cortesia.

Un altre d'aquests compromisos resta definit en els termes següents:

"Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que
mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d'interès
d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon
govern i la normativa de desplegament."

Aquesta Oficina ve recomanant que s'inclogui en els codis el compromís de no
rebre ni facilitar accés a I'agenda a aquelles entitats que no s'hagin registrat en el
corresponent registre de grups d'interès.

Quant a la difusió del codi i l'adhesió individual

En relació amb les adhesions individuals, entre d'altres en el codi es determina el
següent:

"Qualsevol nou nomenament o designació exigirà per a la seva pressa de possessró
l'adhesio prèvia i individualitzada al contingut íntegre d'aquest instrument, que s'ha de fer
de forma expressa i formalitzada per escrit."

6



onclN

ÞC CAIALUWA

Aquesta Oficina valora molt positivament que el consistori tingui la voluntat'que el
codi de conducta sigui d'obligatori i inexcusable compliment, no obstant això, des
del punt de vista de coherència de les previsions del Codi amb la totalitat de
l'ordenament jurídic i específicament amb la normativa de rang legal, recomanem
que es valori fins a quin punt es pot condicionar qualsevol presa de possessió al
compliment d'un requisit que no estigui previst per la normativa d'aplicació.

Barcelona,2l de novembre de 2017

Mar Cardona Martínez
Rosa Ma a Pablo

Tècnica jurista
Cap d'Àrea de
Assumptes Juríd

Legislació i
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