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Al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

a l’aprovació inicial del Codi ètic i de bon 

govern de l’Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres  
 

 

 

 

  
 

En la Sessió ordinària celebrada el dia 23 de maig de 2019 el Ple de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va aprovar inicialment el Codi 

ètic i de bon govern. 

 

El text se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb 

la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (en endavant BOPB) de 5 de juny de 2019. La Corporació també va 

donar publicitat al termini d’exposició pública mitjançant publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC), núm. 7892, de 7 

de juny de 2019. 

 

Les observacions i els suggeriments de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 

endavant OAC) al text proposat s’emeten a l’empara dels articles 1 i 3 de la 

Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 

endavant LOAC), així com de l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim 

intern de l’OAC segons el qual correspon a la Direcció de Prevenció formular 

al director o directora de l’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 formulem a continuació pretenen incidir particularment 

en aquells aspectes de la disposició normativa projectada que, directament o 

indirectament, 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 els servidors públics. 
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En aquest sentit, tal i com posa de manifest el projecte de Codi en l’apartat 

titulat “objectiu i finalitat”, l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en 

endavant LTAIBG) estableix que els ens compresos en el seu àmbit 

d’aplicació tenen l’obligació d’elaborar un Codi de conducta per als alts 

càrrecs. Aquests instruments no només són imperatius per a l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya, les entitats locals i una part important de la 

resta del sector públic, sinó que també suposen una oportunitat per gestionar 

els conflictes d'interès i prevenir possibles conductes fraudulentes. 

 

En aquest marc, les consideracions que expressem tot seguit són 

essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes 

previsions del projecte de Codi que, al nostre judici, podrien no resultar 

suficientment clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a 

l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en aquest tràmit d’informació 

pública sobre una norma que estableix, en el segon paràgraf del text, que té 

per objectiu: “recollir el conjunt de principis i compromisos que ha d’assumir 

la corporació en relació a les parts interessades i orientar les pautes de 

comportament de tot el personal al servei de la corporació, amb la finalitat 

d’incrementar els nivells de transparència en la gestió pública i potenciar el 

comportament ètic i socialment responsable.” 

 

1. Consideracions prèvies 

Abans d’analitzar l’articulat del projecte de Codi, voldríem formular algunes 

consideracions sobre la publicitat i l’accessibilitat del text, sens dubte 

elements centrals per garantir l’eficàcia real de l’exposició pública i donar 

compliment al principi de transparència recollit a l’article 129.5 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (en endavant LPAC), el qual es concreta en 

l’obligació per part de les administracions públiques de possibilitar que els 

potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració de les 

normes.    

 

1.1. Transparència  

La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter 

general al DOGC, el BOP i el tauler d’edictes municipal, que sovint es produeix 

en moments diferents, pot donar peu a confusió a l’hora de determinar l’inici 

del còmput del termini d’informació pública. En aquest sentit, considerem una 

bona pràctica que en els anuncis s’especifiqui, tal i com fa l’Ajuntament de 

Sant Andreu de Llavaneres, a partir de la data de quina de les publicacions 

començarà a córrer el termini. 

 

Des de l’OAC hem constatat que, en aplicació del principi de seguretat 

jurídica, el mateix edicte de publicació informa dels diferents instruments de 

publicació, així com a partir de quina data començarà a comptar el termini 

d’informació pública, fixant a aquests efectes i de manera expressa “la data 

de la darrera publicació.”     
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Així mateix, al nostre entendre, la decisió d’agafar com a referència l’endemà 

de l’última publicació als butlletins oficials és l’opció que es troba en més 

consonància amb la normativa, atès que l’article 63 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals (en endavant ROAS), utilitza una conjunció copulativa en el seu 

enunciat, per la qual cosa s’ha d’entendre que el termini d’informació pública 

no pot iniciar el seu còmput fins que s’ha donat compliment, en la seva 

totalitat, a la condició fixada per la norma; és a dir, fins que l’anunci està 

publicat “al butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 

d’anuncis de la corporació”. De manera similar, i pel que fa a les ordenances 

fiscals, s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en diverses ocasions, entre d’altres 

en Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de 27 de juny de 2006. 

 

D’altra banda, tot i que la regla general en relació amb el còmput de terminis 

és la de computar dies hàbils, per a major claredat en relació amb la 

ciutadania, que en principi no ha de tenir coneixements jurídics, considerem 

una bona pràctica el fet que en l’anunci publicat per l’Ajuntament 

s’especifiqui que el còmput ho és de dies hàbils. Aquesta pràctica contribueix 

a reforçar la seguretat jurídica i la transparència, ambdós principis de bona 

regulació recollits a l’article 129 de la LPAC. 

 

1.2. Accessibilitat 

Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats cal posar de manifest que cap 

dels dos no conté el text íntegre del projecte de codi aprovat inicialment pel 

Ple.  

 

Si bé, a diferència del que succeeix amb l’aprovació definitiva, ni l’article 178.1 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), ni els 

articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local (en endavant LRBRL), no especifiquen la necessitat de publicar 

conjuntament amb l’edicte el text aprovat inicialment, és una pràctica 

recomanable, en la mesura que reforça la publicitat activa i facilita l’accés al 

document.   

 

Destaca també que, en compliment del que determinen els articles 83.2 i 133 

de la LPAC, així com el 10 de la LTAIPBG, els edictes indicaven el lloc de 

consulta del text, tant en suport paper com en format electrònic.  

 

Des de l’Oficina hem constatat que el text es trobava disponible al web 

municipal, de forma fàcilment accessible, en el moment de redactar aquestes 

al·legacions. Pel que fa a aquest assumpte cal tenir sempre presents les 

previsions de l’article 6 de la LTAIPBG que, per tal de fer efectiu el principi de 

transparència, afegeix el deure d’organitzar la informació pública de manera 

que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en 

faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instruments de cerca dotats de 

les característiques tècniques que ho garanteixin. 
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2. Àmbit d’aplicació 

L’apartat titulat “àmbit d’aplicació” del text projectat determina que l’àmbit 

subjectiu d’aplicació seran els alts càrrecs i el personal directiu de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

 

D’altra banda, especifica que aquesta definició comprèn els membres de la 

Corporació, així com els titulars dels òrgans superiors o directius. En un esforç 

de concreció també defineix què s’entén per “titulars d’òrgans superiors” i 

“titulars d’òrgans directius”.  

 

Des de l’OAC valorem positivament la voluntat de concretar en l’àmbit 

municipal les previsions dels articles 4.2 b) i 54 de la LTAIPBG, no obstant 

això, recomanem que es valori la possibilitat de concretar, especialment en 

relació amb els òrgans directius a quines figures o posicions en l’organigrama 

o estructura organitzativa municipal correspondrien. 

 

Pel que fa als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, el projecte de 

codi determina que seran titulars d’òrgans directius sempre i quan l’ens local 

ho reconegui expressament. En relació amb aquesta qüestió aconsellem 

replantejar el redactat de manera que es refereixi a qualsevol persona que 

ocupi un lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter 

nacional, en la mesura que el que determina la naturalesa directiva d’un lloc 

de treball són les funcions que te atribuïdes i no la manera mitjançant la qual 

es cobreix. Cal tenir present que d’acord amb el Reial Decret 128/2018, de 16 

de març, mitjançant el qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 

l’Administració Local amb habilitació de caràcter, les places reservades a 

aquest cos funcionarial també es podrien cobrir per persones que no 

pertanyin al cos d’habilitats nacionals.  

 

Aprofitem per recordar que l’article 55.2 de la LTAIPBG estableix una altra 

obligació en relació amb la matèria que ara ens ocupa, en determinar que: 

“les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació 

d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les 

bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de 

conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les persones 

beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un eventual incompliment 

d’aquests principis.” 

 

3. Conflictes d’interès 

Considerem una bona pràctica la introducció al projecte del Codi ètic de 

previsions relatives als conflictes d’interès, en la mesura que la regulació del 

conflicte d’interès s’ha identificat com un element clau per a detectar i 

prevenir possibles conductes irregulars, fraudulentes o corruptes. L’aprovació 

d’aquest Codi pot ser un punt de partida per a l’organització i una oportunitat 

per començar un treball més extens i integral en matèria de conflictes 

d’interès. Cal tenir presents les distorsions que aquestes situacions poden 

provocar en la presa de decisions públiques, la qual cosa les converteix en un 

factor de risc important. 
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A més, l’absència o l’inadequat tractament dels conflictes d’interès pot 

desembocar en conductes de mala administració. Recordarem en aquest 

punt que l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix el dret a 

una bona administració com un principi de dret públic i dret subjectiu de 

totes les persones. En la mateixa línia i recollint en part la jurisprudència del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es pronuncia l’article 41 de la Carta 

dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.  

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya va tractar a bastament aquesta matèria a 

l’informe “La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya”, 

emès el 2016 i disponible al nostre lloc web, en el qual es proposava la 

definició següent: “Un conflicte d’interès és tota situació de risc en què 

l’interès particular d’una persona podria interferir en l’exercici adient del seu 

discerniment professional en nom d’una altra que legítimament confien aquell 

judici”; podem citar també, com a definició continguda en una norma de rang 

legal la recollida a l’article 64.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic: “A aquests efectes el concepte de conflicte 

d’interessos abastarà, com a mínim, qualsevol situació en la qual el personal 

al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el 

desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir-ne en el resultat, 

tingui directament o indirecta un interès financer, econòmic o personal que 

pogués semblar que en compromet la imparcialitat i independència en el 

context del procediment de licitació”.   

 

3.1 Declaracions de béns i interessos 

El text proposat dedica un epígraf a regular les declaracions d’interessos. Des 

de l’Oficina hem identificat aquestes declaracions com l’eina principal per 

detectar els interessos susceptibles d’originar situacions de conflictes 

d’interès en qualsevol de les seves modalitats: real, potencial o aparent.  

 

És per això que, per potenciar la seva màxima eficàcia, recomanem preveure 

de manera detallada quin contingut hauran de tenir aquestes declaracions 

per tal de poder recollir, no només totes les potencials incompatibilitats, sinó 

també les fonts d’ingressos econòmics, béns patrimonials i participacions en 

societats. En aquest sentit del tenor literal del aparat dedicat a declaracions 

en el projecte de Codi es podria arribar a deduir que el contingut de la 

declaració es circumscriu només a “causes de possibles incompatibilitats”. 

 

De la mateixa manera abans de dissenyar el model normalitzat de declaració, 

seria recomanable detectar els riscos contrets per a la integritat, agafant 

com a punt de partida una acurada definició de la naturalesa de les funcions 

públiques del col·lectiu professional i el nivell de responsabilitat respectiu.  

 

En definitiva es tracta de configurar un sistema de declaracions el més ampli i 

acurat possible, dins dels límits del marc legal fixat pels articles 163 del 

TRLMRLC i 75.7 de la LRBRL.  

 

En aquest sentit és pertinent recordar que l’article 75.7 de la LRBRL estableix 

que correspon al Ple municipal aprovar el model de declaracions de possibles 
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incompatibilitats, ingressos econòmics, béns patrimonials i participació en 

societats de tota mena. En conseqüència l’aprovació del Codi ètic pot ser 

també una oportunitat per revisar el contingut dels models de declaració i 

assegurar-ne la completesa.   

 

Per últim, des de l’OAC hem advertit en diverses ocasions de la necessitat 

d’assignar funcions específiques de supervisió en aquest àmbit. L’absència de 

l’atribució a un òrgan o unitat administrativa d’un rol proactiu en el 

seguiment i l’actualització de les declaracions d’interessos, així com en la 

detecció i gestió dels eventuals conflictes d’interès, incrementa el risc que 

aquestes no assoleixin la finalitat preventiva perseguida.  

 

3.2 Deure d’abstenció  

El compromís titulat “abstenir-se de participar” es dedica al deure 

d’abstenció en determinades situacions com a eina de prevenció i gestió dels 

conflictes d’interès.  

 

En aquest àmbit cal posar de manifest que l’article 76 de la LRBRL estableix 

que: “els membres de les Corporacions locals s’hauran d’abstenir de 

participar en la deliberació, votació, decisió i execució de qualsevol assumpte, 

sempre que concorri alguna de les causes a que es refereix la legislació de 

procediment administratiu i de contractes de les administracions públiques.”  

 

Per a major claredat, en aquesta matèria recomanem posar en relació el 

redactat previst pel projecte de Codi amb el de l’article 23 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic dedicat al deure d’abstenció. 

Des del nostre punt de vista, per tal de reforçar la seguretat jurídica, seria 

més acurat relacionar el conjunt de motius d’abstenció en comptes de 

limitar-ho només al supòsit dels “assumptes en els quals tinguin un interès 

personal”.  

 

4. Grups d’interès  

En el mateix subapartat dedicat als conflictes d’interès s’incorpora una 

menció específica a la necessitat de donar publicitat a qualsevol entrevista o 

reunió que es mantingui amb grups d’interès; des de l’Oficina considerem 

aquesta una bona pràctica, en la mesura que hem senyalat en diverses 

ocasions la necessitat de reforçar les obligacions de publicitat activa en 

aquest àmbit.   

 

Addicionalment, suggerim incloure com a deure no rebre a qui, tenint la 

condició de grup d’interès, no estigui inscrit al Registre de grups d’interès de 

Catalunya, o eventualment, al registre municipal que es creï a aquests 

efectes, ambdós regulats al Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es 

crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.      

 

5. Mecanismes de control intern 

L’OAC ve defensant que l’existència de mecanismes de control intern és una 

peça indispensable de qualsevol Codi ètic. 
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5.1 Canals de denúncies 

L’apartat que porta per títol “mecanismes de control” regula la creació d’una 

Comissió ètica a la qual el projecte de Codi atribueix, entre d’altres, les 

funcions de: resoldre els dubtes referents a la interpretació i aplicació del 

Codi; i rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs. 

 

Aquesta previsió s’alinea amb les recomanacions de l’Oficina, en la mesura 

que hem vingut senyalant que és crucial distingir dos dissenys procedimentals 

clarament diferenciats: la bústia de consultes o dilemes per un costat, i el 

canal de denúncies per l’altre. Mentre que la primera està pensada per 

atendre els dubtes o dilemes dels destinataris del Codi en relació amb el seu 

compliment, els quals s’han d’anar resolent per l’òrgan encarregat mitjançant 

propostes, recomanacions o informes que estableixin criteri, el segon està 

destinat a avaluar i canalitzar les denúncies de possibles incompliments, 

denúncies que poden venir tant per part dels obligats pel Codi com de la 

resta de personal al servei de l’administració o el conjunt de la ciutadania.        

 

És important tenir també present que aquests canals interns de denúncia han 

d’aportar garanties estrictes de confidencialitat i protecció de la persona que 

comunica els fets, per tal d’afavorir la revelació de situacions que d’altra 

manera continuarien ocultes, en moltes ocasions, per por a les represàlies. És 

també imprescindible establir el mecanisme o instrument que articularà les 

respostes a les denúncies, així com dotar-lo de la màxima independència i 

capacitat investigadora.  

 

En relació amb aquestes qüestions pot servir de referència la regulació 

continguda al text de la Directiva per a la protecció dels alertadors sobre 

infraccions del Dret de la Unió, adoptat en plenari del Parlament Europeu el 

16 d’abril de 2019b (pendent d’aprovació definitiva).  

 

5.2 Òrgan de control 

D’acord amb el redactat proposat la composició de la Comissió d’ètica serà 

determinada pel Ple en un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del 

Codi.  

 

En relació amb aquesta qüestió des de l’Oficina suggerim que els mecanismes 

de control dels codis ètics es concretin en un òrgan de caràcter col·legiat,; el 

qual per assegurar una major independència i preparació tècnica s’hauria de 

nodrir com a mínim d’una persona externa a l’organització, experta en ètica 

pública, de reconegut prestigi. 

 

Així mateix, en la regulació de l’òrgan de control és també convenient 

introduir mesures encaminades a assegurar que aquests òrgans actuaran 

amb la màxima independència en l’exercici de les seves funcions.   

 

Per tot això plantegem si no fora més idoni regular en el projecte de Codi, 

encara que sigui de manera bàsica, les característiques que haurà de tenir la 

Comissió d’ètica, per les majors garanties procedimentals en matèria de 

transparència i de participació que ofereix un reglament.    
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5.3 Revisió i actualització del Codi 

Pel que fa a la revisió i actualització del Codi l’apartat titulat “Aprovació, 

vigència, difusió i adhesió” preveu la possibilitat que el contingut del Codi 

sigui revisat i actualitzat periòdicament pel Ple municipal “segons les 

necessitats, les propostes i els suggeriments de totes les parts implicades.” 

 

Des de l’OAC considerem una bona pràctica preveure, de manera imperativa, 

revisions periòdiques del Codi, per a les quals habitualment recomanem una 

periodicitat d’entre dos i tres anys. Al nostre entendre aquesta previsió és una 

bona forma de mostrar que el Codi continua essent rellevant malgrat el 

transcurs del temps, així com d’adaptar-lo a les necessitats i problemàtiques 

que pugui posar sobre la taula la seva aplicació.  

 

Així mateix recomanem vincular aquesta revisió a un sistema d’avaluació de 

l’eficiència basat en indicadors que la doti de contingut. En aquesta tasca és 

interessant tenir en compte les previsions de l’article 130 de la LPAC sobre 

l’informe públic d’avaluació normativa i adaptació. 

 

5.4  Difusió i formació 

En opinió de l’Oficina és també molt positiu que el projecte prevegi la 

promoció de la “difusió i el coneixement del Codi” per part de la Comissió 

d’ètica. La formació i sensibilització en aquests àmbits són essencials per a la 

implementació i consolidació d’una nova cultura ètica a les administracions 

públiques.  

 

És per això que és recomanable ampliar aquestes previsions amb la inclusió 

de programes de formació i sensibilització adreçats tant al destinataris del 

Codi com a la ciutadania en general, la qual cosa ha de permetre vincular i 

implicar tots els agents en el compliment del Codi.   

 

6. Règim sancionador 

El règim sancionador de la Llei de transparència està pensat per a 

l'incompliment dels deures i obligacions establerts en la pròpia LTAIPBG. Per 

tant, entenem que la remissió a aquesta llei que fa l’article 8 pot deixar 

incomplerta la informació sobre el règim sancionador, en la mesura que el 

projecte de Codi ètic recull deures que queden fora de l'àmbit material de la 

LTAIPBG. 

 

D’altra banda cal tenir present que les vulneracions en algunes de les 

matèries tractades pel text projectat poden donar peu a diverses classes de 

responsabilitats per part dels destinataris del Codi, com són la patrimonial, la 

disciplinària o fins i tot la penal. 

 

7. Aprovació, vigència i revisió del codi 

A judici de l’OAC els codis que es formulen en compliment de les previsions de 

l’article 55.3 de la LTAIBG han de tenir naturalesa jurídica d’ordenança o 

reglament municipal en la mesura que suposen el desenvolupament 

reglamentari d’una norma amb rang de llei. És per això que, com hem 
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defensat en nombroses ocasions, la seva elaboració i aprovació s’ha d’ajustar 

a les previsions normatives corresponents.  

 

Si el Codi és una norma jurídica, no seria necessari incorporar cap declaració 

d’adhesió, més propia de mecanismes voluntaris o de soft law, en la mesura 

que la disposició normativa és directament imperativa des de la seva entrada 

en vigor.     

 

Entenem, però, que es vulgui preveure una adhesió al Codi com a element per 

demostrar i reafirmar, també davant de la ciutadania, el compromís 

inequívoc dels destinataris del Codi amb els valors i principis que el Codi 

recull; en tot cas, com dèiem, al nostre entendre aquesta adhesió no 

esdevindria estrictament necessària.  

 

 

 

 

 

 

 

        

Vist i plau 

Mercè Pidemont Pujol    Rosa María Pérez Pablo 

Tècnica de Prevenció    Cap de l’Àrea de Legislació 

i Assumptes Jurídics 

Barcelona, 12 de juliol de 2019 
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