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Il.lm. Sr. Salvador Bonjoch i Guim
Alcalde de Bellpuig
Homenatge a la Vellesa, 6
2S2So Bellpuig
(Lleida)

Il.lustre Senyor,

L'escrit adjunt s'emmarca en la fase d'informació pública de l'aprovació
inicial del codi de conducta dels alts cárrecs i de bon govern de
l'Ajuntament de Bellpuig, aprovat inicialment en la sessió ordinária del Ple
de l'Ajuntament celebrada el dia 3r de gener de zor8, que se sotmet a
informació pública pel període de trenta dies hábils des de l'endemá de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la
formulació d'al.legacions i suggeriments.

Les al.legacions que es formulen pretenen incidir en aquells aspectes del
text de la norma projectada que, directament o indirecta, guarden relació
amb els ámbits sobre els qual recauen les funcions generals que la Llei
t4f zoo8, del 5 de novembre, atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya,
amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels servidors
públics.

Finalment, a l'efecte de poder fer el corresponent seguiment, des de
l'Oficina Antifrau de Catalunya us demanem que ens feu partícips de la
valoració que hagin merescut les nostres al.legacions.

Barcelona, z6 de marq de zorS

Miguel
Director

lmeno Jubero

Ribes, 3
08013 Barcelona
bustiaoac@antifrau.cat
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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya al Codi de conducta dels alts
cárrecs i de bon govern de l'Ajuntament
de Bellpuig
En sessió celebrada el dia 31 de gener de 2018 el Ple de l'Ajuntament de Bellpuig
va aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts cárrecs i de bon govern de
l'Ajuntament de Bellpuig.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies
hábils, per a la formulació d'al'legacions i recomanacions, d'acord amb la publicació
de I'edicte corresponent tant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7558, de 14 de febrer de 2018, com al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm.
29, de 9 de febrer de 2018.

Dins d'aquest període d'informació pública l'Oficina Antifrau de Catalunya (en
endavant, I'OAC o I'Oficina) formula diverses consideracions en relació amb el text
projectat, consideracions que s'emeten a l'empara dels articles 1 i 3 de la Llei
1412008, del 5 de novembre, de I'OAC (LOAC), així com de l'article 13.2.d) de les
Normes d'Actuació i Régim lnterior de I'OAC, 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 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 i internacionals.

Les al'legacions que es formulen pretenen incidir 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.

1. Consideracions prévies

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

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



O€ CATALUNYA

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; aquests instruments es relacionen amb tres ámbits:

La cultura ética de la institució: aquís'inclouen tots els mecanismes que permeten
detectar la cultura organitzativa real, identificar desviacions respecte l'ética
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 imprópies d'un servidor públic,
així com els de resposta a aquestes conductes.

En aquest marc I'Oficina ha de valorar molt positivament la iniciativa d'elaborar codis
de conducta, que possiblement puguin ser un bon punt de partida perqué es pugui
reflexionar sobre el desenvolupament de 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 étics
tenen el seu encaix en l'ámbit de la cultura ética organitzativa, com a eina
fonamental per a identificar els estándards 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 són les responsabilitats i quines les obligacions, s'está
indicant quan es considera que s'ha produit una situació de mala administració.

En definitiva, els codis s'han d'entendre com una pega 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. Peró el fet de tenir un codi de conducta no institucionalitza un sistema
d'integritat, els codis són una pega més d'aquest marc d'integritat institucional.

:Es per aixó que, abans de formular algunes consideracions sobre el contingut
concret del Codi, l'Oficina voldria fer algunes recomanacions per completar el
contingut del codi de conducta sotmés a informació pública, d'una banda amb la
finalitat que s'hi puguin incorporar altres elements del sistema d'integritat
institucional, i de l'altra, per reforgar-ne l'eficácia:
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En primer lloc, voldríem centrar la nostra atenció en un aspecte fonamental que
entenem que hauria d'estar previst en qualsevol codi étic, un canal intern de
denúncies.

Els canals interns de denúncia serveixen per vehicular, dins de les mateixes
institucions públiques, l'alerta davant d'actes o conductes que puguin implicar
incompliments dels codis. 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 faala 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 comunicacions que d'altra manera
restarien ocultes, moltes vegades per por a les represálies.

S'ha trobat a faltar en el codi sotmés 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.

D'altra banda, 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.
És més, aquestes unitats, també anomenades comités d'ética o comités de
compliment del codi de conducta, haurien de gaudir de la máxima
independéncia respecte de l'órgan de govern i haurien de tenir capacitat
investigadora i d'elaboració d'informes i recomanacions suficients per garantir
l'éxit del codi.

En el marc d'una ámplia 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'unitats habilitades per donar compliment
a aquestes funcions.
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Finalment, l'Oficina ve considerant que aquests codis també han de preveure una
tasca que considerem molt important i que és Ia de revisió del propi Codi;
efectivament, esdevé clau reflexionar sobre I'efectivitat dels codis, ja que
l'eficácia d'un codi de conducta s'ha de mesurar a través de l'éxit d'aquest
instrument per determinar les conductes que són adients i les conductes que són
imprópies dels servidors públics a qui s'adrega el Codi. Per poder mesurar el
compliment efectiu del codi cal tenir present com funciona dins del sistema
d'integritat institucional; a aquest efecte sol ser recomanable preveure una revisió
del codi, preferentment, bianual.

Al marge d'aixó, al fil d'alguna previsió del Codi considerem que es pot reflexionar,
en general, sobre la gestió dels conflictes d'interés. Així, en relació amb el bon
govern de l'Ajuntament, l'apartat 1.1 i) del Codi estableix la regla de conducta
següent:

"Complir de forma estricta amb la legislació vigent en matéria d'incompatibititats no
permetent que e/s seus rnferessos personals entrin en conflicte amb /es seyes
re spo n sa bi I itats p ú b I iq ue s".

Tot i que, com ha posat en relleu I'Oficina, la regulació sobre gestió dels conflictes
d'interés en I'actual panorama normatiu és clarament insuficient, entenem que
I'aprovació dels codis de conducta pot ser un bon punt de partida per reflexionar
sobre quines poden ser, en general i a banda de la normativa sobre incompatibilitats,
les eines de gestió dels conflictes d'interés que s'hagin d'aplicarl.

Al marge de les consideracions anteriors, a continuació formulem algunes reflexions
sobre el contingut del Codi de conducta aprovat inicialment per l'Ajuntament de
Bellpuig.

2. Consideracions sobre el preámbul i l'articulat del text

En general

De manera general hauríem de fer les observacions següents:

En el preámbul del codi es fa referéncia a la Llei7l2O07, de 12 d'abril, de l'Estatut
básic de I'empleat públic; recordem que la referéncia que correspon en aquesta

1 L'estudi del panorama actual i de les propostes d'eines de gestió, I'ha fet l'Oficina a la publica ció "La gestió
dels conflictes d'interés en el sector públic de catalunya" disponible al nostre web.

C/ Ribes, 3
08013 Barcelona
Tel. 935545555
bustiaoac@antifrau.cat

4



OFICINA

OE

data a I'Estatut básic de I'empleat públic és el Reial decret legislatiu 512015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de I'Estatut básic de
l'empleat públic.

Quant a les regles de conducta que es recullen a l'apartat lV del Codi, suggerim
que es revisi l'encapgalament de l'apartat 1.6, "en relació amb la contractació
pública i I'activitat subvencionaf', ja que el contingut d'aquest apartat no es
refereix únicament a les matéries esmentades, sinó també a d'altres, com el
planejament, o la selecció de personal.

En relació amb aquest mateix apartat, entenem que el contingut de la lletra d)
podria induir a confusió quan es determina que els procediments de
subvencions i ajuts municipals s'han de publicar en els termes establerts a
l'article 15 de la Llei 1912014, de 28 de desembre (sic), ja que, al marge de les
obligacions de la normativa sobre transparéncia, també cal tenir en compte i

donar compliment a les previsions recollides en aquest punt en la normativa sobre
subvencions.

Es pot fer una consideració similar en relació amb l'apartat Vl i concretament
sobre la segona previsió d'aquest apartat, quan es preveu que I'incompliment de
les disposicions establertes en aquest Codi determinará I'aplicació del régim
sancionador establert al Títol Vll de Llei 1912014, de 29 de desembre; atesos els
principis i les regles de conducta recollits al Codi entenem que l'incompliment del
Codi pot ser constitutiu d'infraccions tipificades en altres lleis.

En relació amb les regles de conducta establertes al Codi:

A l'apartat 1.4 .En relació amb el món professlona/ i empresarial" es llista un seguit
de situacions que eventualment poden comprometre I'actuació de I'alt cárrec.

Suggerim que es valori si en aquest punt s'hi hauria de fer una referéncia a l'agenda
dels a/fs cárrecs (art.55.1 c) de la Llei 1912014, del 29 de desembre) per incloure
en aquest apartat el compromís de no rebre nifacilitar I'accés a I'agenda a qui, tenint
la condició de grup d'interés, no s'hagi registrat en el corresponent registre (Decret
Llei 112017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interés
de Catalunya).

Quant a I'apartat e) d'aquest mateix punt 1.4, determina que

C/ R¡bes, 3
08013 Barcelona
Tel. 935545555
bustiaoac@antifrau.cat

5



oFlc

oe

"Resulta especialment reprovable la instrumentalització de les responsabilitats públiques
amb la intenció d'aconseguir posteriorment avantatges privats, un cop abandonat el servei
públic."

El precepte defineix un clar supósit de 'podes giratóries". Aquest fenomen també
conegut com revolving doors, pot comprometre la integritat i imparcialitat dels
servidors públics. El legislador limita durant un període temporal (anomenat
habitualment com "temps de refredament") les possibles activitats privades de
determinades persones que han ocupat un cárrec o lloc públic.

La limitació de les activitats postcárrec persegueix dos objectius:

Evitar que durant Ia seva ocupació els servidors públics resultin influits en les
seves decisions per les eventuals possibilitats d'obtenir beneficis privats en el
futur com a conseqüéncia de l'exercici previ de llurs funcions públiques.

Protegir la institució de l'ús, per part de les persones que han ocupat cárrecs i

llocs públics, d'informació adquirida durant el temps en qué van prestar els
serveis públics, a favor d'interessos privats i en detriment de I'interés públic.

Efectivament, tal i com entenem que ve a recollir el Codi de conducta dels alts
cárrecs i de bon govern de I'Ajuntament de Bellpuig, la regulació de les activitats
privades postcárrec esdevé una valuosa eina preventiva en la gestió dels potencials
conflictes d'interés. En tot cas suggerim que es revisi la redacció "resulta
especialment reprovable (...)',ja que semblaria que amb aquesta redacció no es
determina una norma de conducta.

D'altra banda, cal dir que l'Oficina ve recomanant que, amb l'análisi prévia de riscos
dels diferents perfils dels alts cárrecs, es determinin, entre d'altres, els tipus
d'activitat privada que s'hagi de limitar, el període de refredament en el qual
aquestes activitats estiguin limitades o el tipus d'informacions que no es puguin
utilitzar o transmetre amb posterioritat a la desvinculació de les funcions públiques.
L'Oficina fins i tot planteja la possibilitat que es valori I'oportunitat que un órgan de
control especialitzat vetlli pel compliment del régim de prohibicions o limitacions
d'intervenir en activitats privades.

Encara que el Codi no és I'instrument adequat per abordar la regulació esmentada,
entenem que res no obsta perqué el Codi pugui servir per orientar en aquest punt
les conductes que en relació amb aquest assumpte seria raonable esperar dels alts
cárrecs.
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Sobre l'adhesió prevista al Codi i les activitats de difusió:

Pel que fa a l'adhesió a qué fa referéncia el Codi en el seu apartat V, cal dir que
l'Oficina ha vingut defensant que els codis étics o codis de conducta han de tenir un
valor normatiu i s'han d'integrar en l'ordenament jurídic.

A partir de la remissió del Codi a l'article 196.2 del Reial decret 256811986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització funcionament i régim
jurídic de les entitats locals deduim que, efectivament, en aquest cas, el codi
gaudeix de valor normatiu.

Atés el valor normatiu del codi entenem que de fet no seria necessária l'adhesió, tot
i que aquesta adhesió, evidentment, pugui ser un element important per fer palés
davant de la ciutadania el compromís real d'aquests servidors públics amb els
principis, valors i regles que es recullen en el codi objecte d'análisi.

En qualsevol cas, l'Oficina ha vingut considerant que el que esdevé indispensable
en aquest ámbit és que les persones incloses en l'ámbit subjectiu d'aplicació
d'aquests codis coneguin realment i expressament el codi i n'integrin els valors i

normes en la seva actuació. En relació amb aixó es presenten com a indispensables
les activitats de formació adregades als destinataris del Codi.

Finalment, recomanem que es valori quins haurien de ser els mitjans per garantir el
més ampli coneixement del Codi.

Barcelona , 26 de marg de 2018
plau

Susan i Olmos

Pablo
Técnica d de'Legislació

iAssu Jurídics

María
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