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Objecte 

El present Protocol té per objectiu regular la gestió del Canal Ètic que l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt ha habilitat per alertar possibles irregularitats en els procediments de 
contractació pública i d’atorgament de subvencions. 

Aspectes generals del Canal Ètic 

Què és el Canal Ètic? 

És el mitjà que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha habilitat per alertar possibles 
irregularitats en els procediments de contractació pública i d’atorgament de subvencions. 

Concretament, consisteix en una adreça de correu electrònic: canaletic@svmontalt.cat. 

Què es pot comunicar a través del Canal Ètic? 

El Canal Ètic està habilitat per a comunicar possibles situacions de frau, corrupció o 
conflictes d’interès en els procediments de contractació pública i d’atorgament de 
subvencions. A aquests efectes, caldrà tenir en compte les següents definicions: 

Conflicte d’interès: situació en què l'exercici imparcial i objectiu de les funcions d’una 
persona es veu o es pot veure compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política 
o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès 
personal. 

Frau: qualsevol acte o omissió relacionada amb la utilització o la presentació de 
declaracions o de documents falsos, inexactes o incomplets; l'incompliment d'una obligació 
expressa de comunicar una informació; i/o el desviament o l’ús de fons amb finalitats 
diferents d’aquelles per a les quals han estat concebuts. 

Corrupció: rebre o sol·licitar, en profit propi o d'un tercer, per un mateix o mitjançant un 
tercer, un obsequi, favor o retribució de qualsevol classe o acceptar-ne l’oferiment o 
promesa, per tal de realitzar un acte contrari als deures inherents a la posició o càrrec o 
per a no realitzar-lo o retardar injustificadament la seva realització. És a dir, un abús de 
poder d’una posició o càrrec públic per a obtenir un benefici de caràcter privat. 

Qui pot utilitzar el Canal Ètic? 

El Canal Ètic està a disposició dels membres de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
de les persones interessades o afectades en un procediment de contractació pública o 
d’atorgament de subvencions, així com de la ciutadania en general. 

Qui rep i gestiona el Canal Ètic? 

Les comunicacions realitzades mitjançant el Canal Ètic les rep el Comitè Ètic de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que s’encarregarà d’analitzar la pertinença i 
versemblança dels fets comunicats, així com de dur a terme la gestió oportuna.  
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Gestió del Canal Ètic 

Recepció de la comunicació 

En rebre una comunicació mitjançant el Canal Ètic, tots els membres del Comitè Ètic de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt hi tindran accés. 

Si la comunicació afectés un membre del Comitè Ètic, aquesta persona haurà d'abstenir-

se de participar en la gestió i tramitació de la comunicació, així com no rebrà les 

comunicacions i decisions internes que pugui prendre el Comitè Ètic. 

Així mateix, en cas d’estimar-se necessari, es podrà sol·licitar a la persona que hagi emès 

la comunicació l’ampliació de la informació proporcionada, així com la presentació de 

documents o algun altre mitjà de proba. 

En cas de rebre la comunicació o tenir coneixement dels fets per canals o mitjans diferents 
del Canal Ètic, en la mesura del possible caldrà redirigir la comunicació a través del Canal 
Ètic. 

Així mateix, i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 9 b) de la Directiva (UE) 

2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 relativa a la 

protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió 

(Directiva Whistleblowing), abans de set (7) dies hàbils des de la recepció de la 

comunicació, haurà de realitzar-se el corresponent justificant de recepció al denunciant, 

responent a l’adreça de correu electrònic que ha emès la comunicació. 

Anàlisi preliminar 

L’assessor extern expert en matèria d’integritat pública, com a membre del Comitè Ètic, 
durà a terme una primera anàlisi preliminar sobre la pertinença dels fets comunicats que 
compartirà amb la resta de membres del Comitè Ètic.  

En cas que la comunicació recaigui sobre fets o circumstàncies completament 
desvinculades de l’objecte del Canal Ètic, es redirigirà la comunicació als canals oportuns, 
si escau. Així mateix, s’arxivarà i es guardarà un registre de la comunicació en qüestió. 

En cas que la comunicació recaigui sobre fets o circumstàncies que puguin estar 
vinculades amb l’objecte del Canal Ètic, el Comitè Ètic decidirà la necessitat d’emprendre 
posteriors accions per investigar i determinar els fets i, si escau, emetre una valoració al 
respecte per tal que els òrgans oportuns puguin dur a terme les accions sancionadores i 
correctives pertinents. 

Estudi dels fets o circumstàncies comunicades 

Una vegada superat l’anàlisi preliminar, el Comitè Ètic es reunirà o mantindrà una 
comunicació constant per a estudiar la versemblança dels fets i circumstàncies 
comunicades. Per això, si s’estima oportú, es podrà requerir assessorament extern o la 
participació d’altres membres de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
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El Comitè Ètic decidirà per escrit si entén com a possibles i rellevants els fets i 
circumstàncies comunicades, així com la necessitat de realitzar ulteriors investigacions. 
Finalment, es pronunciarà també sobre la necessitat d’adoptar accions sancionadores o 
correctives per part dels òrgans competents en funció de cada cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecció de la persona que emet la comunicació 

Confidencialitat 

La identitat de la persona que emet la comunicació a través del Canal Ètic, així com la 
identitat de les terceres persones mencionades o afectades pels fets i circumstàncies 
comunicades, haurà de ser preservada en tot moment. D’igual forma es protegirà 
qualsevol altra informació a través de la qual es pugui deduir directament o indirectament 
la seva identitat.  

Concretament, només hi podran tenir accés els membres del Comitè Ètic i, si escau, els 
assessors externs que intervinguin en la gestió dels fets i circumstàncies comunicades o 
d’altres persones o òrgans de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que puguin intervenir 
en la gestió, sanció o correcció dels fets i circumstàncies comunicades. Ara bé, en general, 
aquest accés haurà de ser restringit i s’haurà d’optar de forma prioritària per altres fórmules 
que no impliquin la revelació de la identitat. 

Imparcialitat 

Tota persona que conegui o participi en la gestió dels fets i circumstàncies comunicades 
mitjançant el Canal Ètic haurà d’actuar sempre amb imparcialitat i objectivitat. En 
conseqüència, en cas que algun membre del Comitè Ètic estigues directament afectat pels 
fets comunicats, haurà d’abstenir-se de conèixer i participar en la seva gestió i resolució. 

El Comitè Ètic rep les comunicacions realitzades mitjançant el 
Canal Ètic. 

Ha d'informar el comunicant de la recepció de la 
comunicació i la recollida i tractament de les 

dades personals en un període màxim de set (7) 
dies hàbils. 

Podrà sol·licitar al comunicant una ampliació de 
la informació proporcionada. 

Anàlisi preliminar per part de l’assessor extern expert en 
matèria d’integritat pública sobre la pertinença i rellevància 

dels fets i circumstàncies comunicades.  

Comunicació no pertinent o 
sense rellevància = arxiu o 

redirecció. 

Comunicació pertinent i 
rellevant = estudi, 

investigació i pronunciament 
del Comitè Ètic. 
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Termini de resposta 

Caldrà proporcionar una resposta a la persona que hagi realitzat la comunicació en un 
període que no podrà superar els tres (3) mesos des que es va rebre la comunicació. 
Concretament, s’informarà sobre l’estat de la comunicació, si s’ha decidit arxivar, si s’està 
en procés d’investigació, si ja s’ha resolt, i d’altres decisions rellevants que s’hagin pres. 
Ara bé, en cap cas això implica que s’hagi de resoldre i concloure la investigació i gestió 
dels fets comunicats en aquest període de temps. 

Prohibició de represàlies 

Queden expressament prohibides qualsevol classe de represàlia cap a aquelles persones 
que hagin emès una comunicació a través del Canal Ètic de bona fe. Per exemple, es 
prohibeix l’adopció de mesures com ara la suspensió, l’acomiadament, la degradació 
professional, les avaluacions negatives, l’assetjament, les sancions disciplinàries, i 
qualsevol altra conseqüència negativa.  

Protecció de dades personals 

En la gestió del Canal Ètic es respectarà en tot moment el marc legal vigent i, 
específicament, la normativa en matèria de protecció de dades personals. 

 

 


