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Codi document: ORG115006

AJUNTAMENT DE VIC

Bå9'3Iãu=,o"1ï',ffi'u
Núm. 10.096

Assumpte: Notificació de Resoluciól\cord. Resoldre les al.legacions al Codi ètic de conducta i

a prova r-f o defin itiva ment

NOTTFTCACTÓ

Us notifico que el Ple Municipal, en la sessió del dia 26 de juliol de 2OL7, va adoptar el
següent acord:

En el ple de data 07 de desembre de 2016 es va aprovar inicialment el Codide conducta dels
alts càrrecs i bon govern.

Posteriorment, es va publicar al BOP en data L4.O2.2OL7, i en el termini d'exposició pública
s'han presentat al'legacions per l'Oficina Antifrau, en compliment del que disposa l'article
179 delText Refós de la Llei Municipal de Catalunya i disposicions concordants.

I vist l'informe de secretaria deltenor literal següent:

,AL.LEGACIÓ Et PU¡'IT il. ÀMBIT D'APLICAC'Ó

Punt ll.7 del Codi: En síntesi, l'al.legoció preten que el Codi es refereixi no només o
l'Ajuntament sino tombé als seus organismes dependents; de conformitat omb els articles 3.7
i 55.2 i 3 de la Llei 19/2014 es proposo estimar parcialment l'al.leqøció i redoctar el punt It.7

del Codi en els termes seguents:

"El present Codi, d'ocord omb el que estableix I'article 3 i4.2.b) de la Llei 79/2074, de 29 de
desembre, és d'oplicoció ols alts cùrrecs ol servei de:

/ l'Ajuntament de vic
r' Hs seus Organismes autònoms

Les societats omb participoció majoritùria o vinculades a l'ajuntament, houran d'aprovar el
seu propi codi ètic, i publicor-lo en el seu Portal de Transporència. Tonmateix, així ho houran
de fer les Fundacions vinculodes o I'Ajuntament que percebin subvencions o ajuts públics de
més de 100.000 € anuols. "

Punt ll.2 del Codi: En síntesi, I'al.legació efectuado en aquest punt pretén uno interpretació
"amplo" delterme d'òrgon superior i directiu" i pressuposa que l'Ajuntoment de Vic en té.

En primer lloc cal monifestar que elTítol X de|TRLBRL regula el règim un regim específic per
als municipis de gran pobloció; dins d'aquest títol, I'article 730 enumera quins són els
"òrgøns superiors i directius dels munîcîpis de gran pobloció", que són exclusivoment els
municipis de I'article 727 de la pròpia llei, i que tenen un regim organitzatiu ijurídic diferent
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al del municipis de règim comú del Títol V. t to LRBRL no contempla lo possibilitot d'aplicar
oquest règim orgonitzatiu delTítol X ols municipis no inclosos en l'article 721.

En segon lloc, pel que fa ol personal hobilitat estatol de lliure designoció que l'Oficino
antifrau ossimilo a "òrgan superior i directiu", I'Ajuntoment de Vic no en té, per què la
legislació vigent, no ho permet (article 92.bis. 6 de ta LRBRL obtiga o lo coberturo per
concurso de mèrits). D'altro bando, el personol d'hobititació estotol i la resta del personal de
I'Aiuntament ia estù sotmès o les lleis de funció púbtico outonòmiques i estatals que regulen
la seva relació omb I'Administració. En concret, et Capítot Vt de fEBEp, regula ùmplioment
els deures dels empleots públics i el Codi de Conducta dels mateixos. concretoment en els
seus articles 52, 53, 54, que regulen els deures dels empleats públics, codi de conducto, els
principis ètics i principis de conducto que hauron de seguir tots els empleats púbtic, els quals
es classifiquen, d'ocord o I'ort. 8.2 de f EBEP, en funcionoris de carrero, funcionaris interins,
personal loboral i personal eventual. Així doncs, els empleots públics ia tenen el seu propi
Codi de conducta reoulat per I'EBEP. i per tant, oquest Codi ètic que oprovo l'Ajuntament, tol
i com estobleix I'ort. 4 de lo LIei 79/2074, de 29 de desembre, només serù d'oplicació ols alts
cùrrecs, no als empleots ptiblics, inclosos ets habititats designats per concurs de mèrits.

Pel que fa a la pretesa subjecció al Codi Èt¡c de les entitots privades controctistes,
prestødores de serveis i beneficiùries de subvencions, ta ttei no imposa aquesto subjecció,
sense periudici de que hùgim de complir els principis ètics i les regles de conducto que
s'incloguin ols plecs de clùusules controctuols i o les bases de convocotòrio de subvencions o
øjuts, segons estobleix I'art. SS.2 de la Llei 19/2014.

AL-LEGACIO AL PUNT III. PRINC/IPIS GENERAL D'ACTTIACIO

El Codi io recull els principis d'octuació previstos o I'ort. 55.7 de la Llei, i pet que fa a
I'obligoció d'imposor-ne d'oltres d'addicionals, la Llei no imposo oquesto obtigació.

D'oltra bonda, es considera que el Copítot tt, detTítotVtl de to LIei de Tronsporèncio ja regulo
ùmpliament un règim soncionador oplicable a I'incompliment dels deures i actuocions
establertes en aquesta Llei, incloent doncs, incomplir els principis de bono conducta
estoblerts per les lleis i els codis ètics.

AL-LEGACIO AL PTINT IV. REGLES DE CONDUCTA

Les regles de conducta establertes en aquest Codisón compromisos que estableixen mandats
per tal de guior la conducta esperado per les persones incloses en l'ùmbit d'aplicació det Codi
Ètic, i no es considera iurídicament possible modificar o regular, via aquest instrument, regles
de conductø específiques relotives als conflictes d'interès, el deure d'obstenció, les
declaracions de béns i activitats, les couses d'incompotibilitat, activitats de contractació i
subvencionals, etc... atès que són matèries regulats per disposicions legals que, llevot lo llei
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de subvencions, no hon cridat a les corporacions legals al desenvolupdment reglamentari per
a d'uno forma clara i directo desenvolupar i completor lo llei.

AL-LEGACIÓ AL PIJNTV. ADHESIÓ

Es proposa estimor oquesta al.leooció. de manera que el redoctat de I'apartat 7 d'aquest
article queditali com segueix:

'7. Els olts cùrrecs, en el moment del seu nomenament o designació, quedaron subjectes ol
contingut íntegre d'aquest codi".

AL-LEGACIÓ AL qUNT Vt. \NCOMqL\MENT (RÈGIM SANC/IONADOR)

Segons estableix el Codi ètic, quan s'incompleixin les disposicions establertes en oquest Codi,

s'aplicorà el règim sancionador regulat ol Títol Vll de la Llei 79/2074, lo quol ja determina
que els òrgons competenciols en motèrio sancionodora són I'Alcalde i el Ple.

AL.LEGACIÓ AL PUNT SOBRE LA MANCA DE PREVISIó O'U¡UA ESTRUCTURA ORGÀNICA

Respecte o la petició de creor i regular un necessari òrgan col.legiot de control del Codi ètic
(en paraules de I'escrit d'al.legacions), cal dir que lo "creació d'òrgons" és una qüestió

d'organització de lo corporació, i per tant, serù aquesta qui decideixi lo sevo creació o en el
seu cos altro forma de control. De fet, en el ple de 7 de desembre de 2076 ja es va acordar
que, como mesurq de control, el servei de transparència municipal elabororù un informe
onuolsobre elcompliment de les regles de conducto estoblertes en aquest Codiètic.
En qualsevol cas, tal i com preveu el Copítol ll de la LBRL, estaríem dovant d'un possible

òrgan complementari als que fa referènciø I'article 20.3 de lo LBRL, que pot esser regulat en

els reglaments orgùnics, o per acord de ple, si es considera oportú. Es o dir, no estarien
davont d'un òrgan necessorisinó dovant un possible òrgon complementori, potestatiu."

Dictamínada la proposta per la Comissió lnformativa de l'Àrea d'Alcaldia isocial

Per tot això, S'ACORDA:

PRIMER. Estimar parcialment les al.legacions en el sentit que hi consta a la part expositiva
d'aquest acord.

SEGON. Aprovar definitivament el Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern amb la
incorporació de les al.legacions estimades.

TERCER. Publicar el text íntegre de la mateixa en el BOP. Tanmateix, s'anunciarà al DOGC la

referència del BOP on s'hagifet la publicació.
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QUART. Donar trasllat de l'acord i del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern a

l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat, als efectes oportuns.

ONqUÈ. El Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern entrarà en vigor segons

estableix l'article 7O.2 de la Llei 7 /7985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

SISÈ. Facultar l'Excma. Sra. Alcaldessa o el regidors en qui delegui, per a la signatura de tots
els documents que calguin per a l'efectivitat del present acord.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de

la província de Barcelona. També podeu formular requeriment davant del mateix òrgan
autor de l'acte, en el termini de dos mesos, comptador des del dia següent al de la

notificació d'aquest acte. El termini per resoldre el requeriment és d'un mes, transcorregut
el qual, es pot entendre rebutjat; i, en aquest supòsit, es pot interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini de 6 mesos des de la data de l'acte presumpte de desestimació.
No obstant això, podreu interposar ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Firmat electrònicament per:
La secretària; p.s. el vicesecretari
Joan Costa Rosell
08-08-2017 13:28
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