Pla d'Acció OGP Catalunya
Grup de treball Eix 1. Integritat pública, anticorrupció i bon govern
Sessió de treball 1. 13 de juliol de 2021
Paraules i conceptes clau de l'eix

Compromisos
Els compromisos són projectes o iniciatives concretes a través de les quals avançar cap a la consecució de
resultats de mig termini identificats a la visió, les quals hauran de ser executades per AAPP Catalanes.
- D’acció i operatius - Transformadors, suposant un salt qualitatiu en el
seu camp
- Útils i rellevants per la ciutadania
- Replicables i integrables entre ells
- Contribuir a l’assoliment d’algun dels ODS
- Implicar el desplegament de polítiques públiques
- No suposar major burocratització als ajuntaments, sinó que els
permetin tenir eines i recursos per complir amb el govern obert

- Ser triats per consens en el grup de treball
- Comprometre a les AAPP presents a la seva execució
- Implicar, al mateix temps, a la Generalitat de Catalunya i al món local (en
part o totalment)
- Ser específics
- Ser avaluables i verificables
- Tenir factibilitat de ser implementats en un període de 2-3 anys

Preguntes guia
Quin compromís podem acordar per tal de millorar el grau d’integritat
professional de les persones treballadores públiques?

Com podem fomentar que les persones ciutadanes s’impliquin en la lluita
contra la corrupció a les administracions públiques catalanes?

Com garantir que les persones ciutadanes coneixen i saben utilitzar les
eines anticorrupció disponibles?

Quins mecanismes de govern obert podem impulsar per tal de millorar el
sistema de contractació pública a Catalunya?

Quines accions concretes vinculades al govern obert poden ajudar a fer
més transparent i just el sistema de contractació d’entitats privades
proveïdores de serveis públics?

Pluja d'idees
Formació,
capacitació,
conscienciació

Quin compromís podem impulsar per millorar les eines i espais existents
per afavorir el bon govern (bústies ètiques, codis ètics, comitès d’ètica
pública, etc.)? Quins altres mecanismes caldria generar per assegurar el
bon govern?

Mecanismes d'alerta
per corrupció, bústies
ètiques

Donar formació a les
persones en el rol de
aletadores de la
corrupció (proposta
de Jonatan Rodríguez
de SVS - Acció en
Blau)

Formació i
sensibilització a
les AAPP en
l'àmbit de l'ètica i
la integritat
pública

establir espais
que garanteixin
la rendició de
comptes de les
polítiques
públiques

Pla de formació en
matèria d'integritat i
ètica pública basat en
una prèvia anàlisi de
riscos per detectar
necessitats, perfils,
objectius...

Concienciació
dels servidors
públics

Transparència,
informació,
publicació, i rendició
de comptes

Reforçar el suport
als ens locals en
polítiques de
transparència i
compliment de la
Llei 19/2014
(LTAIBG)

Simplificar al
màxim els
mecanismes
d'alerta

Comunicació i
trasllat de
idees

fomentar la
creació
d'observatoris
ciutadans

Traslladant
la
aldria dissenyar plans
de formació obligatòris
informació
Protocols
en matèria d'integritat
per vies
tant per als seridors
proteccio´alertadors
públics com per als alts
obertes
i
càrrecs
anonimes

Caldria fer una
valuació continua
de la integritat en la
pressa de decisions
dels directius i
personal funcionari

Aprofitar a la
EAPC per
capacitar al
funcionariat en
ètica
professional

accions que
ajudin a millorar
la cinfiança de la
ciutadania en
les AAPP

Posar en marxa
plans d'integritat
a les
administracions
públiques

Promoure
coneixement
bústies ètiques i
òrgans de
control entre la
ciutadania

Caldria no només
disposar d'eines
d'integritat sino també
que aquestes siguin
amplament conegudes
per la ciutadania i pels
servidors públics

Sistema de publicació
unificat de contractes,
establint IA per el
control o "segell" de
qualitat, avaluant
nombre contractes
menors, respectar
limitacions imports, ...

generar
mecanismes de
control i segukment
ciutadà en els
procesos de
licitació

Implementar
canals interns
d'alerta a les
administracions
públiques

Quines accions concretes permetrien assegurar la integritat i
transparència en el marc del procediment de selecció de persones
treballadores de les administracions públiques?

Altres idees envers compromisos a impulsar

- Integritat professional
- Reciclatge professional de les persones
treballadores públiques
- Reforma AAPP
- Mecanismes de presa de decisions polítiques
- Bústia i comitès d’ètica i de bon govern
- Quadres de comandaments compartits i públics
- Pressupostos oberts
- Contractació pública
- Relacions público-privades en el marc de la
contractació administrativa
- Transparència

- Divulgació i formació sobre integritat, cultura de
l'esforç, canvi cultural-Eines de govern obert i
tecnologies de la informació per a contrastar
processos de contractació entre diferents AAPP
- Interoperabilitat de les dades obertes per a la
millora de la integritat pública
- Plans d’integritat amb valors comuns
- Avaluació clara i transparent de les polítiques
públiques
- Mecanismes de control del frau

Unic punt
d'accés a la
funció pública
(EAPC?)

fer extensives
les bústies
ètiques a totes
les AAPP

professionalitzar
les persones
seleccionadores
(no cos propi sino
formar als
treballadors que
seleccionen)

Solucions
tecnològiques
"as a service"
per a d'altres
entitats (ex:
Bustia Ètica)

Utilitzar la bustia
anònima i donar-li
més difusió

estandarditzar
els processos
de selecció en
quant a fases,
dinàmiques, ...
Us de
transparència
finançera per
defecte (open
banking/ Open
Collective)

Campanyes de
sensiblització
ciutadana sobre
corrupció i els
seus efectes

Formació

Plans d'integritat

Aplicacions i
tecnologies

Fomentar
una cultura
precoç de la
integritat

Transparència
total
econòmica
simple i
accessible

Realitzar una
enquesta de
clima ètic

Desenvolupar un
model de bústia
ètica i solucions
tecnològiques
comunes per als
ens locals

afrontar la integritat
pública com una eina
estratègica i
incorporar-hi tota la
comunitat a qui va
dirigida (país,
municipi...)

Formar i capacitar
tècnics i experts
públics en l'àmbit de
la transparència, la
participació ciutadana
i la integritat pública

Incorporar als
curriculums
educatius
continguts
sobre integritat
(nens i joves)

Suport de les
administracions
supralocals als
ens locals en la
implantació de
plans d'integritat

incorporació de la
integritat en els
procesos d'acollida
de les persones
que s'incorporen a
les administracions

Direcció
Pública
Professional

Coordinació
mecanismes
de controls
intens

Donar pautes de relació
dels servidors públics
(electes i tècnics) amb els
mitjans de comunicació
per evitar usos
partidistes/personals que
puguin perjudicar la
reputació institucional

espais ciutadans
per al debat i
definició de les
necessitats
col.lectives i
l'interés general

Dur a terme campanyes
de difusió en mitjans de
comunicació i xarxes
socials per posar en
coneixement de la
ciutadania dels recursos
de transparència al seu
abast

Incorporar als
temaris
d'oposicions
temes sobre
integritat i ètica
pública

realització del mapa
d'agents socials i
ciutadans que permeti
crear comunitats
estables
d'acompanyament i
cooperació amb les
administracions
públiques

Incorporar els
mitjans de
comunicació en
l'estratègia de
país i de
municipi

Enquesta de
clima ètic a les
administracions
com a punt de
partida

Capacitació en
ètica i integritat
per al conjunt
de servidros
públics

Implicació ciutadania

Impulsar plans de
transparència i
informació
pública dels
procediments
admnistraius

Crear un panell
d'avaluació de
la integritat
pública

Cercar eines que
permetin el
creixement de la
confiança en la
gestió pública

Autoavaluació
dels
compromisos
de bon gover

Fomenten
aplicacions
fàcils i fent
una bona
difusió

Positivitzar el
llenguatge

Incorporar la
formació
continuada en
tots els àmbits
de treball

Direcció
publica
professional
i estable
contar amb
informació detallada
sobre qui forma part
de l'empresa i
establir limitacions
per vincles personals
o altres

Incorporar els electes
de tots els nivells en
l'estratègia d'integritat
i de manera
transversal a totes les
vessants de la
prevenció

Avaluacions

Contractació i
selecció

Foemntra
l'automatització
de part dels
procediments i
de la seva
publicació

DIfusió i
formació
constant
envers la
ciutadania
Mecanismes
d'avaluació
dels
treballadors
públics

Homogeneització i
automatització de
les dades de
transparència

