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Assumpte: Notificació acord Ple

El Ple, en sessió ordinária celebrada el dia 19 de marg de 2018, va adoptar el següent
acord:

"REsoluctó AL.LEGAcToNS, ¡ RpRovrctó DEFtNtlvA DEL coDl DE
coNDUcrA I BoN GovERN pER A cAnnecs REpRESENTATIUS DE
L'AJUNTAMENT DE MARTORELLES

El Ple de l'Ajuntament de Martorelles, en sessió ordinária celebrada en data 15 de
maig de 2017, adoptá, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial del Codi de conducta i

bon govern per a cárrecs públics representatius de l'Ajuntament de Martorelles.

L'expedient es va sotmetre a informació pública mitjangant anuncis publicats al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de data 23 de maig de 2017; al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 25 de maig de 2017; al diari El Punt
Avui de data 19 de maig de 2017 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Dins d'aquest termini únicament es va presentar un escrit d'al'legacions per part de
l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb registre d'entrada 304412017, de data 5 de juliol
de 2017.

Vist I'informe jurídic emés en data 14 de marq de 2018, per la secretária accidental de
l'Ajuntament.

Vist l'acord adoptat per la Comissió de Transparéncia celebrada en data 29 de gener
de 201 8.

El Ple de l'Ajuntament, prévia deliberació i per unanimitat, adopta els següents acords

PRIMER. Estimar parcialment les al'legadons formulades per l'Oficina Antifrau de
Catalunya en el sentit que consta a l'acta de la Comissió de Transparéncia celebrada
en data 29 de gener de 2018 i en l'informe jurídic emés en data 14 de marg de 2018
per la secretária accidental.

SEGON. Aprovar definitivament el Codi de conducta i bon govern per a cárrecs públics
representatius de I'Ajuntament de Martorelles, segons el text que s'adjunta als
presents acords, que incorpora el nou redactat producte de les al'legacions estimades.

TERCER. Notificar els presents acords a l'Oficina Antifrau de Catalunya, adjuntant
cdpia de l'informe de secretaria ideltext definitivament aprovat.
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QUART. Publicar els presents acords i el text íntegre del Codi de conducta i bon
govern al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al portal de transparéncia de
l'Ajuntament de Martorelles i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referéncia del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en qué 5e n'hagi publicat
íntegrament el text.

CINQUÉ. Comunicar els presents acords i el text íntegre del Codi de conducta i bon
govern a l'Administració de I'Estat i de la Generalitat de Catalunya."

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'haurá d'interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
amptar des del dia hdbil següent al de la seva notificació.

Altemativament i amb carácter previ, es pot efectuar un requeriment davant I'órgan que l'ha dictada, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hábil següent a la recepció d'aquesta notificació, en els
termes que s'indiquen a l'article 44 de Ia Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Conte nciosa Admin istrativa."

Martorelles, a data de la signatura electrónica

secretária accidental
Montserrat Torrents Pedragosa
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ldentificació de I'expedient

Núm. d'expedient:201 7/81 8
Registre: 201713044
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Antecedents

Primer.- En sessió ordinária del dia 1 5 de m a ig de 2017 el Ple de la Corporació va
aprovar inicialment el Codi de conducte i bon govern per a cárrecs representatius de
I'Ajuntament de Martorelles (en endavant Codi).

Segon.- Sotmés I'expedient a informació pública únicament s'ha presentat un escrit
d'al'legacions, en data 5 de ju lio I de 2017 (registre entrada 201713044), per part de
l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Tercer.- Constitueix l'objecte d'aquest informe la proposta resolució de les al.legacions de
contingut jurídic.

Quart.- Les propostes que aquí es detallen han estat debatudes, recollides i aprovades per la
Comissió de la Transparéncia en sessió celebrada el dia 29 de gener de 20'18.

Fonaments de Dret

Primer.- Normativa aplicable

- L'article 55.3 de la Llei 19/20'1 4, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a
la informació pública i bon govern.

- Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya
(en endavant, TRLMRLC).

- Els articles 58 isegüents del Decret 17911995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (en endavant ROAS).

- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del régim local (en endavant LRBRL).

Segon.- Consideracions jurídiques sobre les observacions i suggeriments formulats
per I'OAG:

2.1. Valor normatíu dels Godis

L'OAC defensa el valor normatiu dels codis étics com a contenidors d'auténtiques
prescripcions imperatives amb capacitat d'innovar l'ordenament jurÍdic, tot aixó amb "ple
respecte al principi de jerarquia normativa". No obstant l'anterior, es planteja la necessitat
d'ampliar els motius de manca d'imparcialitat que ja preveu I'ordenament jurídic o esmenar
les deficiéncies del régim legal relatiu al control de les activitats i interessos post cárrec.
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Amb absolut respecte a I'opinió manifestada per I'OAC es creu que cal tenir en compte que
els drets i deures dels regidors han estat definits tradicionalment com de típica configuració
legal, de forma que només correspon a la llei la seva regulació.

El TC ha denominat aquest nucli essencial com a ius in officium en el qual estan incloses, com
reitera en la senténcia 141120Q7,|'exercici de la funció legislativa o de control de l'acció de
govern, que són indissolubles a I'exercici de les funcions del seu cárrec representatiu.

I recollint aquesta doctrina s'ha pronunciat el Tribunal Suprem, entre d'altres, en la seva
senténcia núm. 6689/2002, de 11 d'octubre de 2002.

Per tant considerem que els supósits d'incompatibilitat o el régim postcárrec, aquesta millora
legal I'ha d'abordar el legislador estatal o autonómic corresponent, sense que sigui un ámbit
on el reglament municipal pugui ampliar o introduir nous supósits no previstos en
aquesta regulació legal, atesa la configuració legal que li ha donat el TC i el TS.

2.2. En relació al context normatiu definit al preámbul

Entenem que tot i que no ho reculli explícitament el preámbul, els principis essencials
reguladors de l'actuació dels poders públics que emanen de la Constitució, de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya i de la resta d'ordenament local formen part implícitament de
qualsevol actuació pública, com no pot ser d'altra forma, en virtut del principi de legalitat i de
jerarquia normativa, és per aixó que s'ha considerat que no era necessari fer un detall de tot el
marc normatiu ja que es pressuposa d'aplicació directa.

El que sí s'ha volgut posar de rplleu és que la redacció i aprovació d'aquest Codi es fa en
compliment del mandat que determina I'article 55.3 de la Llei 1912014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.

A part d'aquestes consideracions no estaria de més, tot i que no es considera estrictament
necessari, incorporar al preámbul els següents antecedents:

"Com a antecedent s'ha pres en consideració del Codi de Bon Govern Local de Ia Federació de
Municipis i Províncies"

2.3. En relació a I'objecte i ámbit d'aplicació

L'OAC proposa que s'incorporin a l'ámbit d'aplicació les entitats privades contractistes, les
prestadores de serveis i les beneficiáries de subvencions, mitjangant la signatura d'un acord
d'adhesió al present codi per tal de facilitar la íntegra subscripció als seus principis i valors.

En relació a l'activitat en matéria de contractació, entitats prestadores de serveis i entitats
beneficiáries de subvenció, es considera que les previsions que ja incorpora el Codi aprovat
inicialment més les afegides en relació als conflictes d'interés ja configuren un marc suficient en
aquest ámbit.

2.4. En relació al decáleg de valors étics i principis de bon govern

Proposa I'OAC que es defineixi la imparcialitat, l'objectivitat i el principi de retiment de
comptes, així com que s'introdueixi el principi de confianga pública. Es considera procedent i per
aquest motiu s'han introduil aquestes propostes en el text del Codi.

Entenent que aquest fet resultará aclaridor pel que fa als principis d'actuació, es proposa
incorporar el següent redactat:
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"LaLUpgrcjelnA! es pot definir com la manca de designi anticipat o de prevenció, a favor o en
contra d'algú o quelcom, que permet jutjar ó procedir amb rectitud, i és una condició prévia per a
I'objectivitat, la qual comporta Ia necessitat d'haver de tenir en compte fofs e/s elements en joc i
haver-los ponderat adequadament, amb independéncia de la própia manera de pensar o sentif'.

"EI retiment de comptes. entés com a conjunt de mecanismes de qué drsposa una institució
pública que permeten explicar, justificadamenf, e/s seus objectius i resultats, responent a les
necesslfafs i als interessos que li han atorgat legitimitat i s'han vist concernits per /es seves
actuacions."

"Pr¡nc¡p¡ de conf¡a

Els alts cárrecs es comportaran sempre de tal manera que la ciutadania pugui confiar en la
integritat, la imparcialitat i I'eficácia en /es seyes actuacions"

2.5. En relació a les normes de conducta ética i normes d'actuació en matéria de bon
govern

2.5.1. Exposa la OAC que troba a faltar un apartat o secció pertal de tractar normativament la
gestió dels conflictes d'interés.

En la mateixa lÍnia que en I'apartat anterior es considera adequada aquesta proposta ien
aquest sentit s'ha introduil un nou article dedicat als conflictes d'interés en la mateixa línia que
la del projecte de Codi de'conducta de I'Ajuntament de Barcelona que defineix el concepte
de conflicte d'interés aixÍ com dels interessos personals en la lÍnia de les causes
d'abstenció de la legislació de régim jurídic del sector públic.

"Normes de conducta relatives als conflictes d'interés

1. Als efectes d'aquest Codi s'entén que existeix, o pot existir, conflicte d'interés quan
concorren rnferessos públics i privats de tal manera que poden afectar negativament I'exercici
de les funcions públiques de manera independent, objectiva, imparcial i honesta.

El conflicte d'interés sorgeix quan les persones suó.¡ecfes a aquest Codi adopten decrslons
vinculades a I'Ajuntament que afecten e/s seus rnferessos persona/s, de naturalesa económica
o professional, per suposar un benefici o perjudici als mateixos.

Es cons ide re n rnferessos p e rso n a I s :

a) els interessos proprs.
b) els interessos familiars, incloent els del cónjuge o persona amb qui convisqui en análoga
relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.
c) els de /es persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent.
d) els de /es persones amb qui tingui amistat íntima o enemistat manifesta.
e) els de /es persones jurídiques o entitats privades a les que /es persones destinatáries del
codi hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al
nomenament.

oE
d

oc
.9
al,

@
o
N
oo

6
@
o
g
oo
fL
o
co
oF
6
o6

o

=
Pot corroborar la validesa del document, fent serv¡r les seqüents dades:

ffi
EilHIHIE

Codi Sequr de Val¡dació 0'l b7 8ad442a5 4b068faa2c452645b5df002

Url de validació h ft p ://seu. m a fto rcl I es. cawa I id a r



oo

E

d

.9a

@

oN
oo

G

og
E
o
IL
o

o
oF
d

o
o

o
E

f) ets de /es persones jurídiques o entitats privades a les que els familiars de Ia lletra b) estiguin
vinculats per una relació laboral o professional, sempre que aquesta impliqui exercici de
funcions de direcció, assessorarnent o administració.

Es consideren decisions vinculades a l'Aiuntament:

a) subscriure una resolució administrativa o un acte equivalent sotmés a dret privat.

b) intervenir, mitjangant vot o la presentació de la proposta corresponent, en sesslons d'órgans
col'legiats en el que s'adopti dita decisió.

2. Ats efectes d'evitar situacions de conflicte d'interés, /es persones subT'ecfes a aquest Codi, en
I'exercici de les funcions i competéncies que li siguin atribui'des, han de respectar les normes
de conducta següenfs:

a) inhibir-se de paücipar en qualsevol assumpfe que pugui considerar-se que hi concorren
rnferessos personals que pequdiquin I'assolimenf dels rnferessos públics que motiva i guia la
seva actuació, o en els qué puguin concórrer qualsevol altra causa d'abstenció o recusació
legalment prevista, i comunicar aquesta situació de manera immediata.

En el cas de les i els cárrecs e/ecfes, han d'inhibir-se d'intervenir i votar en qualsevol assumpte
en el qual hi tinguin un interés personal en els que pugui existir conflicte d'interés.

b) abstenir-se de contractar personal, amb qui pugui haver conflicte d'interés, com a personal
de direcció.

c) abstenir-se d'emprar el cárrec per agilitzar o entorpir procediments o proporcionar algun
benefiei a una tercera persona, amb infracció del principi d'igualtat de tracte.

d) abstenir-se de desenvolupar, o pafticipar de manera indirecta, en qualsevol activitat aliena a

les funcions municipals que pugui confrontar amb e/s rnferessos públics municipals.

e) no fer ús de Ia posició institucional o prerrogatives derlvades del cárrec o lloc de treball per a

obtenir avantatges personals o per a afavorir o per a perjudicar a d'altres persones, físiques o
jurídiques, que puguin relacionar-se amb I'AdministraciÓ.

f abstenir-se d'acceptarfavors o seryels en condicions més favorables que puguin condicionar
el desenvolupament de /es seves funcions.

g) en matéria de viatges, efectuar-los en aquells casos g¿le esdevingui imprescindible per al
desenvolupament de les funcions o competéncies i per /es persones tndlspensaó/es i
di re cta me nt vi n cu I ades a aq ueste s.

Només s'acceptará, per part de terceres persones, el pagament del desplagament, hotel i
manutenció, quan les persones subJ'ecfes a aquest Codi hagin d'assrsfl4 convidats oficialment
per parf d'institucions privades o públiques, a activitats sobre matéries directament
relacionades amb les seves funcions o competéncies.

Et régim d'invitacions a terceres persones per activitats desenvolupades per l'Aiuntament es
regirá, també, per aquestes normes de conducta.

3. Durant e/s dos anys següents a la data de cessament, els destinataris d'aquest Codi que

hagin tingut responsabilitats executives a I'Aiuntament:

a) no poden prestar seryels en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en
qué hagin participat.

b) si abans d'ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que

volen reincorporar-se, no incorren en la limitació de la lletra a) quan I'activitat que vagin a
exercir ho sigui en lloes de treball no directament relacionats amb les competéncies del cárrec
públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest.

Pot corroborar la validesa del document. fent servir les seqüents dades: ffi
HH+ffi

Codi Sequr de Validació

Url de valldació http : //se u. m a fto re I I es. c awa I i d a r



Expedient núm. 2017 1818

Ajuntamont de

il{artorelles

c) els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar serveis
retribuits de carácter privat, també e/s ser¿ aplicable la limitació de la lletra a)."

2.5.2. En relació a I'observació de I'OAC relativa a que podria considerar-se estendre l'obligació
de presentar declaracions d'activitats, béns patrimonials i d'interessos dels alts cárrecs també
amb empleats públics amb major responsabilitats, i alhora adaptar els continguts de les
declaracions per a cada col'lectius d'aquests servidors públics, ampliar l'abast temporal de les
declaracions d'activitats prévies al cárrec o incrementar el nivell de publicitat o transparéncia
dels continguts de les declaracions sempre que aquestes s'esdevinguin, ja sigui al principi, al
final de I'ocupació del cárrec o lloc, o anualment, i sempre que hi hagi modificació de les
circumstáncies declarades.

Pel que fa als models d'aquestes declaracions ja consta al text aprovat inicialment que les
declaracions es presentaran segons el model aprovat per l'Ajuntament.

Finalment, en relació a la publicitat d'aquestes declaracions, s'incorpora al Codi que les
declaracions, segons el model aprovat especÍficament per donar compliment a la Llei de
Transparéncia, es publicaran al portal de transparéncia de forma continuada en el temps
sense que quedin vinculades a la finalització dels mandats dels qui les han formulat, de
forma que siguin consultables de forma histórica.

D'acord amb els raonaments exposats per I'OAC es proposa incorporar el següent redactat:

"lncompatibilitats i declaracions d'activitats i béns

- E/s representants locals i personal directiu formularan, a I'inici i final del mandat, així com
quan es produeixin modificacions, declaració sobre causes de possró/e incompatibilitat i sobre
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econdmics.
- Es faran públiques les declaracions de béns, d'activitats I causes de possrb/e incompatibilitat
dels a/fs cárrecs municipals, conforme als models que seran aprovats pels P/ens.
- Es traslladaran al Registre de béns i rnferessos e/s canyis patrimonials o d'activitats que
tinguin lloc al llarg de la Legislatura.

- Iofes les declaracions formulades segons el model específic per donar compliment a Ia
normativa de transparéncia es publicaran al Portal de transparéncia i es mantindran publicades
per facilitar la seva consulta de forma continuada en el temps sense gue quedin vinculades a la
finalització dels mandats dels qui les han formulat."

2.5.3. L'OAC fa menció també a la necessitat de fer una regulació completa de la política de
regals.

En aquest sentit es considera que la regulació és prou entenedora, i més si es té en compte
qúe qualsevol mostra no venal de cortesia i objectes commemoratius són lliurats pe raó del
cárrec, i es dipositaran a l'alcaldia, per tant s'exclou qualsevol regal que es pugui percebre a
títol personal.

2.5.4. Respecte a la transparéncia I'OAC proposa introduir alguna norma de concreta que faci
la interpretació de la norma és favorable a l'efectiu dret d'accés a la informació, i en aquest
sentit l'apartat d) ja recull que la no admissió de demandes d'informació pública s'interpretaran
amb criteris restrictius, per tant tácitament s'está admetent la utilització del criteri més favorable
possible.
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2.5.5. Respecte I'exigéncia de la publicitat de I'agenda de reunions dels alts cárrecs

S'introduirá el text següent'.'l'agenda de I'alcalde será pública, i es podrá consulta a Ia web
municipal."

2.5.6. Respecte a la proposta de I'OAC de fer menció als grups d'interés, i introduir el
compromís de no rebre ni facilitar l'accés a l'agenda a aquelles entitats o persones que, tenint
la consideració de grup d'interés, no s'hagin registrat en el corresponent registre, es considera
adient introduir aquesta previsió.

2.6. En relació al marc básic per a I'aplicació efectiva del Godi de conducta i Bon govern

L'OAC proposa que s'aclareixi les atribucions orgániques competencials en matéria
sancionadora. En aquest sentit, s'ha incorporat al Codi que en relació als cárrecs electes, sigui
el Ple de la Corporació. En aquest cas, la proposta de sanció o I'axivament, haurá de ser
préviament informat per la Comissió Etica, tal i com prescriu I'art. 89.5 de la Llei de
Transparéncia. També s'ha incorporat que el procediment sancionador aplicable sigui el que

estableix la legislació de régim jurídic i procediment aplicable a les administracions públiques.

Es proposa incorporar:

"Les decisions del comité d'ética seran elevades als órgans executius de Ia Corporació,
Alcaldia, Junta de Govern Local o Ple, segons correspongui en atenció per raÓ de la
competéncia atribulda a cadascun d'aquests órgans.

"El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de régim jurídic i
procediment aplicable a les administracions públiques."

"L'órgan competent per a incoar i resoldre els procediments sancionadors a/s cdrrecs electes
será el Ple de la Corporació. En aquest cas, la proposta de sanció ó I'arxivament, haurá de ser
préviament informada pel comité d'ética".

Gonclusions

S'informa favorablement I'aprovació definitiva del Codi de bon govern de l'Ajuntament de
Martorelles que incorpora les modificacions raonades en el cos d'aquest informe.

Aquesta és I'opinió de la sotasignant que es sotmet a qualsevol altre de millor fonament en
dret. No obstant aixó, l'órgan competent resoldrá el que consideri oportú.

Martorelles, a data de la signatura electrónica

Montserrat Torrents Pedragosa
Secretária accidental
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