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Il'ltre. Sr. Marc Candela i Callado
Alcalde de l'Ajuntament de Martorelles
Plaça Ajuntament 1

08107 Maftorelles

Il'lustre Senyor,

L'escrit adjunt s'emmarca en la fase d'informació pública del Codi de
conducta i bon govern per a càrrecs públics representatius de l'Ajuntament
de Martorelles, aprovat inicialment en la Sessió del Ple de l'Ajuntament
celebrada el dia 15 de maig de 2OL7, que se sotmet a informació pública pel
període de trenta dies per a la formulació d'al.legacions isuggeriments,
d'acord amb la publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7377, de 25 de maig de 20L7, i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona , de 23 de maig de 2OI7 -

Les al.legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text de la norma modificada que,
directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els quals
recauen les funcions generals que la Llei L4/2008, del 5 de novembre,
atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya amb l'objectiu ci'enfortir la

integritat de les institucions i dels servidors públics, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic 9U€, tangencialment,
s'estimi oportú també efectuar.

Finalment, des de l'Oficina Antifrau de Catalunya uS demanem, a l'efecte de
poder efectuar el corresponent seguiment, que tan bon punt uS sigui
possible ens feu partícips del contingut del document incorporat a

l'expedient que contingui l'informe i la valoració que les presents
al.legacions hagin merescut.

Barcelona, 30 de juny de 20L7
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AL.LEcACIONS On I'OFICINA ANrrpnaU On CererUrWe
A L'ApROVeCró INICIAL DEL COOI DE CONDUCTA I BON

GOVERN PER A CÀRRECS PÚBLICS REPRESENTATIUS DE

I,'AJTINTAMENT DE MENTORBLLES

En la Sessió celebrada el dia 15 de maig de 2Ot7, el Ple de l'Ajuntament de
Martorelles va aprovar inicialment el Codi de conducta i bon govern per a

càrrecs públics representatius de l'Ajuntament de Martorelles (en endavant,
el "Ajuntament" i l"'Codi èt¡c", respectivament).

La proposta normativa se sotmet a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de trenta dies hàbils, per a la formulació
d'al.legacions i recomanacions, d'acord amb la publicació de l'edicte
corresþonent tant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7377,
de 25 de maig de 2017, com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
de 23 de maig de 20L7.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, I'OAC) al text del Codi ètic són emesos a l'empara dels aft. 1

i 3 de la Llei L4/2O08, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya,
així com de l'aft. 13.2 d) de les Normes d'actuació i règim intern de l'Oficina
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 I'Oficína 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, les al.legacions que tot seguit passen a formular-se 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 l'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat
de les institucions i dels servidors públics, sens perjudici d'aquelles altres
observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, s'estimi oportú també
efectuar.
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Qüestions preliminars ("Antecedents i justifica ci6")

El significat dels codis ètics

Convé situar els codis ètics dins del sistema d'integritat de què ha d'estar
dotada qualsevol institució pública, entès aquest sistema com el conjunt
d'instruments que l'organització pública ha de gestionar per tal de fomentar
la integritat en el seu funcionament.

Partim de la base que tot sistema d'integritat institucional ha de
comprendre tres àmbits d'actuació: (i) ha d'incloure instruments que
permeten detectar la cultura ètica institucional que ha de guiar l'actuació de
les persones que hi treballen (estàndards de conducta); (ii) ha de comptar
amb la professionalitat en la gestió pública dels recursos humans i

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

Els codis ètics es conceben com a instrument normatiu amb encaix en
l'àmbit de la cultura ètica organitzativa per a la identificació dels estàndards
de conducta exigibles per l'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 destinatàries
en el desenvolupament de les seves tasques a través tant de mandats i

prohibicions que facilitin la resolució dels dilemes ètics més habituals en
funció de les funcions que té encomanades la institució, com també
proporcionant eines per a la resolució d'eventuals dilemes ètics; i (ii) d'altra
banda, facilitar el control social (extern i intern), perquè determinant la

conducta desitjable s'imposa un model de referència per a la consecució de
la bona administració.

Context normatiu

El Codi ètic que es proposa menciona expressament, a mode de norma legal
de referència, la Llei 19/20L4, de 29 de desembre, de Transparència, accés
a la informació pública i bon govern (Llei 79/2014).

Tanmateix, però, convindria addicionalment fer referència a

l'ordenament bàsic 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, així com a
l'ordenament local; alhora en constitueix un ferm antecedent el Codi
de Bon Govern Local de la Federació de Municipis i Províncies'
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Tampoc no es pot oblidar la Recomanació núm, R (2000)10 sobre Codis de
Conducta per al Funcionari Públic, adoptada pel Comitè 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 ètica en el
sector públic (23 d'abril de 1998) o la Convenció de l'Organització de les
Nacions Unides (ONU) contra la Corrupció, signada a New York el 31
d'octubre de 2003, que dedica el seu afticle 8 als codi de conducta per a
funcionaris públics,

Objecte i àmbit d'aplicació

El Codi ètic s'elabora d'acord amb el que estableix el legislador en matèria
de transparència (Llei L9|2OL4), que ha decidit imposar I'elaboració de
codis de conducta per a un col.lectiu determinat: els alts càrrecs, en la
concepció del terme que configura ad hocla norma legal referida. En aquest
sentit, I'afticle 55.3 de la Llei L9/20L4, del 29 de desembre, prescriu que
<<[e]l Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques
inclosos en I'afticle 3.1 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 !, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les
conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador
estableft per aquesta llei.>

Tanmateix, però, i mentre que per a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya
o la resta de subjectes obligats per l'esmentada Llei el sentit i abast del
concepte "alt càrrec" no ofereix dubte, no Succeeix el mateix pel que fa als
ens locals, en relació amb els quals el concepte d'"alt càrrec" haurà de ser
interpretat d'acord amb els criteris que apunta I'article 4.2 b) de
I'esmentada Llei (<.representants locals i els titulars dels òrgans superiors i

directius, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.>>).

Això no obsta la conveniència que l'Ajuntament es plantegi en un futur
preveure un codi ètic també per a la resta d'empleats públics. En

qualsevol cas, es requereix prèviament prendre en consideració ¡

ponderar adequadament els diferents riscs que per a la integritat de la
institució compofta I'exercici de les molt distintes funcions
encomanades a cadascun dels col.lectius de servidors públics, de tal
forma que no es disposi d'un únic règim homogeni que no atengui les
diferenciacions que exigeixen els diferents col'lectius obligats.

En un altre ordre de coses, convindria plantejar-se la possible
subjecció a algunes de les prescripcions del Codi ètic de les entitats
privades contractistes, prestadores de serveis i beneficiàries de
subvencions,
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En aquest sentit convé recordar que l'apaftat 2n de l'article 55 de la Llei
L9/20L4 imposa a les administracions i els organismes compresos en
l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei el deure <<d'incloure, en els plecs de
clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o
ajuts, els principis ètics iles regles de conducta als quals han d'adequar
l'activitat els contractistes iles persones beneficiàries, ihan de determinar
els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.>>. El Codi de bon
Govern Local aprovat per la Federació de Municipis i províncies (FEMP)
recull en aquest sentit una fórmula de vinculació, segons la qual, <<[t]otes
aquelles d'empreses licitadores, entitats prestadores de serveis públics i de
subvencions que es relacionin amb l'Administració local hauran de signar un
acord d'adhesió al present CBG per tal de facilitar la íntegra subscripció de
les empreses licitadores, entitats prestadores de serveis públics ¡

beneficiaris de subvencions als seus principis i valors. L'adequada execució
del CBG exigirà la assignació individualitzada de dita responsabilitat en el
marc de l'organització política i administrativa, a efectes de garantir el
compliment dels seus objectius,>>

Decàleg de valors ètics i principis de bon govern

Consideracion s gene ra I s

El Codi ètic ha de ser necessàriament entès com el conjunt no només de
valors institucionals que una institució identifiqui com a propis, que
serveixin com a fonts d'inspiració i motor de la seva actuació (integritat,
exemplaritat, honestedat, per exemple), sinó també de principis que
articulin i concretin aquests valors i, en darrera instància, i sobretot, de
concretes regles d'actuació o conducta d'obligat compliment que s'imposin
als seus destinataris, tot desenvolupant o inclús innovant els drets i deures
que ja prevegi l'ordenament legal vigent.

Un primer comentari general que pretenem apuntar té a veure amb la
consideració que es desprèn de molts dels principis i compromisos
consignats en el Codi ètic, que acostumen a ser redundants, en la mesura
que ja venen imposats preceptivament per I'ordenament jurídic legal. Així, o
venen a reproduir l'enunciat de principis que es preveuen a l'afticle 55 de la
Llei L9/2Ot4 o a altres normes legals de l'ordenament vigent, o bé pateixen
una formulació en termes tan genèrics, sense definició concreta, que
difícilment tenen aptitud per complir la funció que correspon a un codi.

Per tant, el Codi ètic hauria d'evitar constituir un mer recull o
recordatori de valors, principis o pràctiques que ja poden extreure's de
les normes en vigor, com tampoc ha de significar una formulació
genèrica de principis i regles amb finalitats únicament informatives o
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pedagògiques que, per la seva abstracció, difícilment puguin innovar ni
concretar I'ordenament jurídic.

El Codi ètic representa a més una idònia oportunitat per tal d'explicitar
l'abast i importància d'alguns d'aquests principis.

En aquest sentit convindria fer l'esforç de distingir el principi
d'objectivitat del d'imparcialitat. Constitueixen dos béns jurídics
essencials en la gestió dels conflictes d'interès dels servidors públics
que cal, però, diferenciar:

Mentre que la imparcialitat és entesa com la <<manca de designi anticipat o
de prevenció, a favor o en contra d'algú o quelcom, 9U€ permet jutjar o
procedir amb rectitud.>>, tractant-se doncs d'un estat mental, una condició
necessària i prèvia per a l'objectivitat, aquesta darrera comporta la
necessitat d'haver de tenir en compte tots els elements en joc i haver-los
ponderat adequadament, amb independència de la pròpia manera de pensar
o sentir.

Igualment necessària entenem la determinació d'una definició clara
del principi de retiment de comptes, entès com a conjunt de
mecanismes de què disposa una institució pública que permeten
explicar, justificadament, els seus objectius i resultats, responent a

les necessitats i als interessos que li han atorgat legitimitat i s'han
vist concernits per les seves actuacions.

Convé adveftir igualment que en la relació de principis es troben a

faltar alguns d'especial rellevància per a la consecució de la integritat
desitjable en la conducta dels servidors públics i, per tant, de la bona
administració en darrera instància. Per exemple, el principi de
confiança oública que els ciutadans han dipositat en els servidors
públics, particularment rellevant i estretament vinculat als altres dos
principis que poden posar-se en perill si no es gestionen
adequadament les situacions de conflictes d'interès (imparcialitat i

I'objectivitat).

Normes de conducta ètica i normes d'actuació en matèria de bon
govern

Des d'un punt de vista merament formal, de tècnica reguladora,
recomanem que els diversos apartats o seccions que integren les
diferents normes de conducta i d'actuació, siguin numerats, per a una
fàcil i entenedora comprensió i citació.
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El caràcter normatiu o vinculant que aquesta Oficina ha vingut defensant
que haurien de tenir els codis de conducta imposaria haver d'incloure també
en el seu text regles de compoftament o conducta, que no compromisos,
que estableixen mandats prescriptius per tal de guiar la conducta esperada
de les persones que treballen en o per a una organització, amb voluntat de
ser aplicat amb caràcter general,

Trobem en falta la dedicació en el Codi ètic d'una secció o apartat per
tal de tractar normativament i sistemàtica la problemàtica sobre la
gestió dels conflictes d'interès en què poden veure's afectats els
servidors públics de l'Ajuntament. Aquest desenvolupament normatiu
resulta necessari i idoni per tal de detallar i completar el règim legal,
de vegades insuficient, en matèria de conflictes d'interès.

Ceftament el Codi ètic, en la 4a norma de conducta (pà9. 10), lletra b), ens
aproxima primerament a un concepte sobre què ha d'entendre's per
"confl icte d'interès".

Tanmateix, posteriorment segueix apuntant tan sols el deure de comunicar
la situació de conflicte, o el d'abstenir-se, en cas de dubte, però les eines de
gestió dels conflictes d'interès no s'esgoten ni molt menys en aquestes
someres previsions.

Es troba a faltar doncs que el Codi ètic estableixi pautes i regles
necessàries per a regular i detallar quines han de ser i com han
d'operar la totalitat de les eines i instruments disponibles per a una
adequada gestió dels conflictes d'interès, tot desenvolupant ¡

concretant les previsions que ofereix l'ordenament legal.

En aquest sentit, per exemple, podria considerar-se estendre
l'obligació de presentar declaracions d'activitats, béns patrimonials i

d'inteiessos dels alts càrrecs també als empleats públics amb majors
responsabilitats, alhora que adaptar els continguts de les declaracions
per a cada col.lectiu d'aquests servidors públics, ampliar l'abast
temporal de les declaracions d'activitats prèvies al càrrec o
incrementar el nivell de publicitat o transparència dels continguts de
les declaracions sempre que aquestes s'esdevinguin, ja sigui al
principi, al final de l'ocupació del càrrec o lloc, o anualment, i sempre
que hi hagi modificació de les circumstàncies declarades.

Pel que fa a la menció que el Codi ètic fa de l'abstenció, convindria
concretar i ampliar amb major grau els motius de manca
d'imparcialitat que ja preveu l'ordenament jurídici fóra bo, a més,
preveure'n un procediment ad hoc per a la comunicació de la

concurrència d'un motiu d'abstenció, així com I'atribució de
competències per resoldre I'incident o les conseqüències que es
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@
prevegin en cas d'incompliment del deure d'abstenir-se (inhibició ¡

recusació), o preveure un règim de publicitat per a les decisions
d'apartament del servidor públic afectat.

El Codi ètic esdevé una idònia ocasió per recordar el règim
d'incompatibilitats i segones ocupacions que regeix legalment per a
cadascun dels col'lectius de servidors públics, tot ique, en el cas dels
electes locals, aquesta Oficina (IGCI) ja s'ha pronunciat respecte de
la necessitat d'ampliar els supòsits d'incompatibilitat més enllà de les
causes d'inelegibilitat que actualment preveu la Llei Orgànica de
Règim Electoral General. Alhora, podrien introduir-se al respecte
previsions complementàries al règim, com ara la necessitat que els
superiors jeràrquics adoptin un rol proactiu en la detecció i gestió de
les segones ocupacions, el deure d'efectuar-ne un segu¡ment
periòdic, o preveure la renúncia a percebre retribucions per la
presència, compareixença o ass¡stènc¡a a actes duts a terme en
exercic¡ de les funcions pròpies inherents a les responsabilitats del
càrrec o lloc que s'ocupa en l'organització, sempre que s'actuï en la
seva representac¡ó.

La política de regals (que es preveu a la lletra d) de la Norma de
Conducta 4a, pàg. 10), que constitueix una de les eines de gestió
dels conflictes, alhora qUe en representa una de les fonts clàssiques,
requeriria d'una regulació completa, que passa per donar una
definició clara de regal que abasti de forma prou amplia qualsevol
tracte de favor o situació que impliqui un privilegi o avantatge
injustificat que pugui comprometre la imparcialitat o independència,
així com procurar comptar amb un límit quantitatiu o definicions
acurades que atorguín ceftesa i objectivitat a l'excepció a la prohibició
d'acceptar regals (es refereix tan sols a "mostres no venals de
cortesia" o "objectes commemoratius, oficials o protocol'laris");
alhora, fóra bo identificar llocs o càrrecs que per les seves funcions o

característiques puguín tenir restr¡cc¡ons diferents, i preveure algun
mecanisme de constància mitjançant registre de les acceptacions de
regals. Aquesta política tan sols serà completa quan es prevegin
alhora deures de formació als servidors públics, canals de consulta i

assessorament i mecanismes de revisió periòdica de la política de
regals.

Volem posar èmfasi igualment en la necessitat que el Codi ètic es
refereixi al règim legal relatiu al control de les activitats i interessos
postcàrrec, règim que eS caracteritza per presentar buits o

deficiències que podrien ser esmenats amb diferents previsions en el

Codi ètic. Aquesta matèria ve a preservar la imparcialitat del servidor
públic davant el biaix en el seu judici professional que pot suposar el

fet d'afavorir una empresa o indústria amb I'expectativa d'obtenir
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avantatges professionals després de cessar en la seva posició pública,
per la qual cosa el legislador ha optat per prohibir o limitar, durant un
període posterior "de refredament", possibles activitats privades de
determinades persones que han ocupat alguns càrrecs públics.
Tanmateix, el règim legal vigent al respecte tan sols preveu
limitacions postcàrrec en relació amb els càrrecs electes i personal
directiu local, però no considera altres col.lectius de servidors públics
que exerceixen funcions públiques rellevants o que tenen accés a

informació privilegiada. Alhora, aquesta Oficina, en el seu IGCI, ha
palesat la manca d'un òrgan de control específic que vetlli pel
compliment d'aquest règim en l'àmbit local, la qual cosa caldria
esmenar des de l'exercici de l'autonomia local,

Per la seva banda, la transparència, Çu€ es consigna al Codi ètic a mode de
primera Norma d'actuació (pà9. 12), constitueix igualment una de les eines
per a la gestió preventiva dels conflictes d'interès, per la qual cosa
recomanem, al respecte :

Referir-se al deure d'incorporar en les seves campanyes institucionals,
el coneixement, promoció i difusió entre la ciutadania del dret d'accés
a la informació pública i els seus mecanismes de garantia, la qual cosa
facilitaria el control social d'interessos declarats. En aquest sentit, fóra
bo preveure en el Codi ètic alguna regla de conducta concreta que
incidís més directament en el tractament del dret d'accés a la
informació pública, com ara valorar la inclusió d'una regla de conducta
consistent a optar per aquella de les possibles interpretacions de la

norma que resulti més favorable a l'efectiu dret d'accés a la
informació, o establir el nivell màxim de transparència exigible per als
col.lectius de servidors públics amb major risc de conflictes d'interès
atesa les seves responsabilitats i capacitats de decisió,

En un vessant de major concreció, recomanem exigir expressament la
publicitat de l'agenda de reunions dels alts càrrecs i màxims
responsables de l'organització, o incrementar el nivell de publicitat o
transparència dels continguts de les declaracions.

Pel que fa als grups d'interès, als quals el Codi ètic no fa al'lusió, entenem
convenient dedicar-los alguna previsió i, en aquest sentit, introduir el
compromís de no rebre ni facilitar I'accés a I'agenda a aquelles entitats o
persones que, tenint la consideració de grup d'interès, no s'hagin registrat
en el corresponent registre. Aquesta mesura contribuiria a reforçar el
compromís dels alts càrrecs amb la transparència en els processos de presa
de decisió i a fomentar la inscripció en el registre.

En darrer terme, i per la seva importància pràctica, observem que es troben
a faltar en el Codi èt¡c proposat la previsió de normes de conducta
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específ¡ques relatives a processos de selecció i Drovis¡ó, definitius o
provisionals, així com relacionades amb l'activitat de contractació, essent
aquest dos àmbits materials particularment sensibles als riscos per a la
integritat.

Marc bàsic per a l'aplicació efectiva del Codi de conducta i Bon
govern

Comitè d'ètica

El Codi ètic preveu un Comitè d'ètica com a òrgan necessari per a garantir
I'eficàcia orientadora que ha de tenir tot codi ètic, que cobra el seu veritable
sentit en formar part d'un sistema d'integritat institucional on s'alticulen
altres instruments importants per a fomentar la integritat institucional ¡

garantir que aquests instruments constitueixin autèntiques guies de
conducta. Aquest requisit orgànic, que incideix en I'estructura
administrativa de la Corporació local, s'esdevé doncs un argument més en
suport de la naturalesa normativa que ha de tenir un codi ètic.

Tanmateix, i en relació amb la previsió d'aquest òrgan, aquesta Oficina
entén necessari apuntar les següents observacions i suggeriments:

Convindria desenvolupar amb major mesura el seu règim específic de
funcionament i tenir present de forma explícita que, en tot allò que no es
prevegi expressament, li seran d'aplicació les regles de funcionament
previstes al règim jurídic legal que el dret administratiu preveu amb
caràcter general per als òrgans administratius col'legiats.

Pel que fa a les funcions consultives, d'assessorament i proposta que és
cridat a desenvolupar aquest òrgan, totes elles tendents, en darrera
instància, a procurar l'efectiu compliment i eficàcia de les seves
prescripcions:

Podria afegir-se la concreta facultat d'aprovar informes periòdics, als
efectes de dur a terme l'avaluació sobre el grau de compliment del
Codi ètic;

Convindria fer l'esforç d'identificar els instruments i canals de detecció
d'incompliments del Codi ètic, així com aquells que es prevegin per a

posar en coneixement dels òrgans competents els eventuals
incom pl iments detectats ;

El Comitè podria tenir a més encomanades altres funcions de
destacada utilitat o importància, moltes d'elles relacionades amb la

gestió dels conflictes d'interès abans al'ludits: rebre les comunicacions
dels conflictes d'interès que es produeixin o es puguin produir; rebre i
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ver¡f¡car les comunicacions d'abstenció i, si escau, elevar la
corresponent proposta de resolució; elevar proposta de recusació en
cas d'incompliment del deure d'abstenció; 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 ètic; o rebre
les comunicacions relatives a ocupacions o càrrecs després del
cessament.

En darrer terme, suggerim la conveniència que el propi precepte del Codi
ètic prevegi el mandat d'elaborar un reglament de règim intern del Comitè
en el qual es concretin les seves funcions i la seva dinàmica de
funcionament, i que alhora garanteixi els mecanismes de participació i

consulta i defineixi els indicadors que, dins de cada àmbit funcional, han de
servir per a l'avaluació interna del nivell de compliment de les obligacions
de transparència, en connexió amb el principi de retiment de comptes.
Aquest reglament de funcionament haurà de fer-se públic al portal de
transparència de l'Ajuntament.

Respo n sa b i I itats sa n c i o n a d o res

Els darrers paràgrafs relatius a les mesures que es poden adoptar pels
òrgans de garantia és relacionat amb les responsabilitats sancionadores a
què es refereix el 4t i darrer punt de les "Normes generals" del Codi ètic, és
a dir, amb les sancions de la Llei t9/20L4, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Llei t9/20L4 està pensada per a l'incompliment dels deures i obligacions
establertes en la pròpia Llei de Transparència. Per tant, entenem que la
remissió al règim sancionador de la pròpia Llei de Transparència podria
deixar el règim sancionador incomplert, en la mesura que el projecte de
Codi ètic contempla regles que estan fora de l'àmbit material de la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tot i això, aquesta inconveniència o manca de completesa pot quedar
salvada pel significat del mandat exprés contingut a la lletra g) de I'apartat
3 de I'aft. 78 de al llei L9/20L4 (infraccions greus en matèria de bon
govern), segons el qual els codÍs ètics 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 i els codis
de conducta, sempre que no constitueixin una infracció molt greu>>. Cal
tenir en compte a aquests efectes que, d'acord tant amb l'article4 com amb
l'article 80 de la mateixa Llei L9/2014, els responsables del compliment dels
deures i les obligacions establerts per aquesta llei són els alts càrrecs i

també el personal al servei de l'Administració pública, Els Codis de
conducta, en el cas dels servidors públics que no tenen la condició d'alt
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càrrec, són cridats igualment a completar, desenvolupar iconcretar
determinades infraccions disciplinàries ja existents, així com altra normativa
legal.

En darrera instància, suggerim que el Codi ètic hauria d'aclarir les
atribucions orgàniques competencials en matèria sancionadora, en el
sentit de definir quins són els òrgans competents per a la iniciació, per
a la instrucció i per a la resolució del procediment sancionador, d'acord
tant amb els criteris d'atribució competencial en l'exerciii d'aquesta
potestat sancionadora que s'estableixen als articles 86 a 89 de la Llei
L9/2OL4 com amb l'article t03.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, gu€ estableix amb caràcter imperatiu que <<[l]es

competències d'instrucció i de resolució del procediment sancionador
no es poden atribuir a un mateix òrgan.>

Barcelona, 30 de juny de 20t7
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