
OñCINA

Þgc^lÅuwa

Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya al Codi de Conducta dels
Alts càrrecs i de Bon Govern de
lAjuntament de Sitges

L'Ajuntament de Sitges ha sotmès a informació pública, mitjançant edictes
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la
Província, el "Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i de Bon Govern" de
I'Aj untament de Sitges.

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 I'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 règim interior 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 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. Consideracions prèvies

Les nostres primeres paraules han de ser per valorar positivament la iniciativa de
I'Ajuntament de Sitges d'elaborar el Codi que ara s'analitza. També posem en
relleu que, com es fa constar en el document corresponent, I'Ajuntament ha tingut
en compte les consideracions de I'Oficina en la nostra consulta no vinculant núm.
112015, que s'han traslladat a la proposta de Codi de Conducta.
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També s'ha de valorar positivament el fet que l'Ajuntament prevegi la futura
aprovació d'un Codi específic de conducta dels empleats municipals. L'OAC s'ha
manifestat en el sentit que esdevé fonamental que s'articulin diferents codis ètics
en funció del seu l'àmbit subjectiu d'aplicació; d'altra manera resultaria difícilment
comprensible que, al marge del que és substancial i afecta de la mateixa manera
la generalitat dels servidors públics, exactament els mateixos criteris d'actuació
puguin guiar I'actuació de I'activitat diària de subjectes que en el desenvolupament
de les seves tasques es troben davant situacions eminentment diferents d'aquelles
davant les quals es puguitrobar un alt càrrec.

No obstant I'anterior, el codi que ara s'analitza anuncia, sota el títol Principis
orientadors d'aplicacio, que el conjunt de servidors públics de I'Ajuntament han

d'orientar la seva actuació segons "el present Codi"; tret d'error nostre, el Codi no

enuncia a continuació aquests principis orientadors; sí s'enuncien uns principis
generals d'actuació en I'apartat lV i d'altra banda, al preàmbul del text s'enuncien
els valors que articulen el Codi, que són I'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la
prudència, la transparència, I'austeritat iel compromís efectiu amb la ciutadania de
Sitges. Potser en I'apartat tercer el Codi fa en realitat referència als principis
generals d'actuació o a aquells valors, que constitueixen valors exigibles en la

conducta de qualsevol servidor públic.

D'altra banda, també valorem positivament que el Codi prevegi expressament la
difusió del seu contingut i que fins i tot incorpori el concepte d'integritat
institucional; aquest foment de la integritat institucional necessàriament passa,
entre d'altres aspectes, per la formació d'aquells a qui s'adreça (apartat lX).

En relació amb els sistemes d'integritat als qual fa referència el Codi, 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
l'ètica professional pública i treballar per guiar I'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.

C/ R¡bes, 3
0801 3 Barcelona
Tel. 935545555

2
bustiaoac@antif ra u.cat



oñcrM

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.

El Codi ètic és manifestació d'aquesta cultura ètica i s'encabeix en el sistema
d'integritat institucional; possiblement I'aprovació d'aquest Codi ètic pugui ser un
bon punt de partida perquè el consistori 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
ètics tenen el seu encaix en l'àmbit de la cultura ètica organitzativa, com a eina
fonamental per a 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 produit 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. Però el fet de tenir un codi de conducta (o dos si pensem en el codi
adreçat als empleats municipals que es vol aprovar) no institucíonalitza un sistema
d'integritat. Els codis són una peça més d'aquest marc d'integritat institucional.

L'Oficina també ve considerant que un dels elements de la integritat institucional i,
per tant, un element que els codis han de preveure és I'existència d'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 la a la configuració dels canals interns de denúncia, aquests canals han
de reunir necessàriament 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.
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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. Així doncs, l'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.

2. Consideracions sobre l'articulat del text

Suggeriment 1:

Les regles de conducta ocupen una part important del Codi

Enrelacióambel bongoverndel'Ajuntament,el punt1.1 i)estableix: "complirde
forma estricta amb la legislació vigent en matèria d'incompatibilitats no permetent
que e/s seus rnferessos personals entrin en conflicte amb /es seves
re spo n sab i I itats p ú b I iq ue s".

Al fil d'aquest precepte, específicament relatiu al règim d'incompatibilitats, caldria
assenyalar que, com ha posat en relleu I'Oficina, la regulació sobre gestió dels
conflictes d'interès en I'actual panorama normatiu és clarament insuficient. El Codi
que ha d'aprovar I'Ajuntament de Sitges podria ser un punt de partida per
reflexionar sobre quines poden ser, en general, les eines de gestió dels conflictes
d'interès que s'hagi d'aplicarl.

Suggeriment 2:

A I'apartat 1.4, "En relacio amb el món professiona/ i empresarial" es llista un
seguit de situacions que eventualment poden comprometre I'actuació de l'alt
càrrec. Suggerim que es valori si en aquest punt s'hi ha de fer una referència a

l'agenda dels alts càrrecs (art. 55.1 c) de la Llei 1912014) per incloure en I'apartat
el compromís de no rebre ni facilitar I'accés a I'agenda a qui, tenint la condició de
grup d'interès, no s'hagin registrat en el corresponent registre; aquesta és una
recomanació habitual de I'Oficina.

1 
L'estudi del panorama actual i de les propostes d'eines de gestió, l'ha fet I'Oficina a la publicacio "La gestió

dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya" disponible al nostre web.
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Suggeriment 3:

Quant a l'apartat e) d'aquest mateix punt 1.4, determina que: "resulta especialment
reprovable la instrumentalitzacio de /es responsabilitats p(tbliques amb Ia intenció
d'aconseguir posteriorment avantatges privats, un cop abandonat el seruei p(tblic."

El precepte defineix un clar supòsit de "portes giratòries". Aquest fenomen també
conegut com pantouflage o revolving doors, pot comprometre la integritat i

imparcialitat dels servidors públics. El legislador limita durant un període temporal
(que se sol anomenar temps de refredament) les possibles activitats privades de
determinades persones que han ocupat un càrrec o lloc públic. La limitació de les
activitats postcàrrec persegueix dos objectius:

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

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

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

Efectivament, tal i com ve a recollir el Codi de I'Ajuntament de Sitges, la regulació
de les activitats privades postcàrrec esdevé una valuosa eina preventiva en la
gestió dels potencials conflictes d'interès.

Nogensmenys, 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 I'Oficina ve recomanant que, amb I'anàlisi prèvia de
riscos dels diferents perfils dels alts càrrecs, 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, 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 òrgan de
control especialitzat vetlli pel compliment del règim 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 perquè el Codi pugui servir per orientar en
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aquest punt les conductes que en relació amb aquest assumpte seria raonable
esperar dels alts càrrecs.

Suggeriment 4:

Pel que fa a I'adhesió a què fa referència l'apartat Vl del Codi, entenem que del
Codi es desprèn la submissió "automàtica" dels alts càrrecs al Codi (apartat ll,
punt primer de I'apartat Vll relatiu a I'incompliment).

En aquest punt cal dir que l'Oficina ha vingut defensant que els codis ètics o codis
de conducta han de tenir un valor normatiu i s'han d'integrar en I'ordenament
jurídic. En relació amb això, I'acord cinquè resultat del Ple celebrat el dia 27 de
novembre de 2017 recull que "l'acte és un tràmit dins d'un procediment
d'aprovacio de disposicions administratives generals (...)".

Atès el valor normatiu del Codi, entenem que de fet no seria necessària I'adhesió,
tot i que aquesta adhesió, evidentment, pugui ser un element important per fer
palès davant de la ciutadania el compromís real d'aquests servidors públics amb
els principis, valors i regles que es recullen en el Codi.

En tot cas, I'Oficina ha vingut considerant que en aquest àmbit és indispensable
que les persones incloses en l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquests codis
coneguin realment i expressament el Codi i n'integrin els valors i normes en la
seva actuació. lnsistim en la importància de la formació en aquest punt, formació
que constatem, d'altra banda, que ja està expressament prevista al Codi.

Suggeriment 5:

En relació amb el punt Vlll relatiu al Comitè de Coordinació, Seguiment i Revisió,
també hem de valorar positivament el fet que el Codi hagi previst aQuest
mecanisme que s'encarregui de la coordinació, seguiment i revisió del Codi, fins i

tot s'hi avança quins seran els membres del Comitè; potser no restaria
suficientment clar quines són les funcions de coordinació atribuïdes a aquest
Comitè.

Un cop feta aquesta apreciació, a partir de I'anàlisi de la configuració i organitzaciô
del Comitè, podem formular alguns suggeriments perquè el consistori els valori, si
ho considera escaient: no deduïm quina cadència temporal regirà les reunions del
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Comitè, ni tampoc de quina manera s'adoptaran els seus acords, ni la publicitat
que es preveu donar respecte d'aquestes reunions i acords. Suggerim que es
valori si es poden completar les previsions del Codi en aquest punt tenint en
compte els suggeriments anteriors.

D'altra banda, i exclusivament pel que fa a la funció de revisió del Codi, no es
dedueix del redactat proposat cada quan es farà la (important) tasca de revisió del
Codi. Esdevé clau en aquest punt reflexionar sobre l'efectivitat dels codis, ja que
I'eficàcia d'un codi de conducta s'ha de mesurar a través de l'èxit d'aquest
instrument per determinar les conductes que són adients i les conductes que són
impròpies dels servidors públics a qui s'adreça 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.

Finalment, des de l'Oficina Antifrau també venim recomanant que s'estableixin
mecanismes de control del compliment dels codis ètics i que es materialitzin en un
òrgan de caràcter col'legiat integrat per representants de l'Ajuntament amb un
mandat determinat i amb el compromís d'actuar amb independència; una bona
pràctica és la de nodrir l'òrgan de control amb la opinió qualificada d'experts en
ètica pública. Aquest últim suggeriment esdevé rellevant en tant el mecanisme de
control hauria de tenir atribuïda, també i entre d'altres, la funció d'interpretar el
codi.

Barcelona,22 de febrer de 2018

lau

Mar Cardona Martínez
Tècnic Jurista
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