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Qüestions prèvies

• Mantenir el micròfon apagat mentre altres persones parlen – obrir-lo al moment de 

fer aportacions 

• Aportacions de màxim 1,5 minuts, per tal de permetre l’ús de la paraula a totes i 

per fomentar la deliberació

• Possibilitat de fer consultes o demanar suport, al llarg de la sessió, a través del xat 

del Zoom

• Nom al Zoom: nom de la persona i nom de l’entitat a la que representem
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Guia de la sessió

Objectius de la sessió: 

• Concretar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya

Agenda i metodologia:

• 5’ Benvinguda
• 5’ Presentació de la sessió: objectius, agenda i dinàmiques 
• 10’ Ronda de presentacions de persones participants
• 10’ Presentació del resum dels resultats de les sessions anteriors
• 45’ Dinàmica 1. Debat per consensuar l’acció, objectius, institució responsable i terminis
• 40’ Dinàmica 2. Concreció d’agents col·laboradors, problemática, status quo, recursos i altres

5’ Tancament: properes passes i enquesta d’avaluació
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Presentacions i persona portaveu

a. Ronda de presentacions

Cada persona participant comparteix amb la resta, en 1 minut : 

• Nom i els dos cognoms

• Càrrec i entitat a la que representa

Al finalitzar, la persona que té el torn de paraula li passa a una altre persona participant

b. Persona portaveu

• Maria Javierre, Feliu Madaula, Silvia Pérez

• Cal que la persona designada assisteixi a les diferents sessions del grup de treball, així com a la 

sessió de l’Àgora III (27 d’octubre, 15h30)
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Resultats de la sessió 2 del grup de treball

• Treballar en el projecte pilot que està promovent l’ACM, juntament amb l’AOC i l’Oficina Antifrau, el qual té com a objectiu que els ens 

locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, plans d’integritat a partir d’una proposta metodològica i d’un conjunt d’eines 

(https://www.acm.cat/fundacions/fundacio-la-transparencia-i-el-bon-govern-local/projectes/plans-integritat); per tal que derivi en una 

política de país. 

• Es proposen dues alternatives: que el compromís del Pla d’Acció OGP sigui el projecte complet; o bé que el compromís es centri en 

col·laborar en una àrea determinada d’aquest projecte. En aquest darrer cas, una opció seria col·laborar per garantir que els plans 

d’integritat incorporin la participació ciutadana en tot el seu cicle (disseny, seguiment, millora), establint una cogovernança d’aquests.

Plans d’Integritat a l’administració pública local de Catalunya

a) Agrupació d’accions prioritzada

b) Acció consensuada

1. Implantació de plans d’integritat a 

les administracions públiques

• Accions per promoure la implantació i posada en marxa de plans d’integritat a les diverses

administracions públiques de Catalunya = 25 vots

https://www.acm.cat/fundacions/fundacio-la-transparencia-i-el-bon-govern-local/projectes/plans-integritat


Font: https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/transparencia/plans_integritat_ftbg.pdf

Projecte orientat a prestar suport a les administracions locals de Catalunya en l’aprovació i implementació de Plans d’Integritat.

1. Metodologia per a la implementació de Plans d’Integritat a l’administració local: elaboració d’una memòria metodològica per a la

implementació de plans d’integritat als ens locals de més de 5.000 habitants. Contindrà tots aquells instruments i mesures que ha d’implementar

un ajuntament en la seva organització per crear un marc d’integritat en l’exercici de les seves funcions públiques, destacant:

• Mapa de riscos tipus d’un ens local

• Proposta de Codi ètic i de conducta

• Bústia ètica

• Pla de formació en integritat

• Propostes de mesures i recomanacions d’actuació en àmbits com el conflicte d’interès, la contractació pública, i els grups d’interès

2. Guia d’autoavaluació en integritat pública als ens locals: elaboració d’una guia d’autoavaluació que permeti a qualsevol ens local de

Catalunya de menys de 5.000 habitants dur a terme una avaluació del compliment d’uns estàndards mínims d’integritat en base a uns indicadors

comuns; la qual anirà acompanyada d’un conjunt de recomanacions de mesures i instruments. La metodologia incorporarà, entre altres:

• Mapa de riscos interns i externs

• Proposta de Codi ètic i de conducta

• Bústia ètica

• Recomanacions en integritat pública

Es desenvoluparà una plataforma de suport en què els ens locals podran fer l’avaluació per mitjans digitals.

Fases: 1. Selecció de municipis (2019), 2. Contractació consultores especialitzades, 3. Formació i sensibilització a servidors/es públics/ques

ajuntaments participants, 4. Treball de camp en els municipis per obtenir la informació necessària per dissenyar la memòria i la guia, 5. Publicació.

Col·laboradors: 1. Oficina Antifrau de Catalunya (assessorament permanent, validació de fases i documents, formació i sensibilització en la prova

pilot), 2. Consorci Administració Oberta de Catalunya (disseny plataforma digital), 3. Consultora especialitzada (licitació púlblica)

https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/transparencia/plans_integritat_ftbg.pdf


Punts a tenir en compte de cara al projecte (debat sessió 2): 

• Suports per fomentar la implantació a tots els ajuntaments: consultories d’aplicació, formació, ajut per part d’entitats supramunicipals com 

diputacions i/o subvencions. Buscar mecanismes perquè s’apliquin i tinguin continuïtat. 

• Idees pel control de la integritat i de la correcta aplicació dels plans d’integritat: 

o Segell de qualitat envers el nivell d’integritat a través d’indicadors

o Sistemes de control de qualitat centralitzats

o Eines de gestió i control de la integritat externes o fora de l’organització (p.e. Observatori). 

o Incorporar la metodologia d’anàlisi i avaluació de la corrupció dins dels mecanismes interns.

o Incorporar mecanismes per tenir una actualització periòdica dels plans d’integritat. 

• Debat envers obligatorietat en la generació dels plans: 

o Obligatorietat: tot i que la voluntat política és imprescindible, sol dissoldre’s amb el temps. Possibilitat d’un Decret de la Generalitat.

o Incentius: incorporar-ho com una acció transformadora; dificultat per municipis petits per la falta de recursos. 

o Caldria que el govern inclogui aquest compromís en la nova estratègia anticorrupció

• Incorporar al govern, l’oposició i la societat civil en els plans d’integritat. Importància d’implicar a líders polític, accions de sensibilització i 

formació (formació obligatòria per càrrecs electes)

• Utilitzar llenguatge clar i dir a les coses pel seu nom, evitant eufemismes. 

• Assegurar un paper proactiu, actiu i vigilant a la ciutadania, en tot el seu cicle (disseny, compliment i definició de millores). Propostes:  

o Participació ciutadana en l’avaluació del compliment del pla.

o Realització conjunta del pla.

o Existència d’espais de cogovernança i cogestió que impliquin relacions transversals i no jeràrquiques.

o Assegurar la rendició de comptes.

o Possibilitat de crear consells ciutadans.

• Realitzar una avaluació dels elements que funcionen i aquells que les eines que ja estan en marxa, de forma prèvia nous plans. 

• A llarg termini, podria fer-se extensiu el projecte a diverses administracions públiques (Generalitat, diputacions, etc.)

Plans d’Integritat a l’administració pública local de Catalunya

Pla d’Acció OGP Catalunya
Resultats de la sessió 2 del grup de treball
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Dinàmiques 1 i 2. Concreció de la fitxa de l’acció

Fitxa per cada compromís

Elements a consensuar a la dinàmica 1 (plenària): 

• Acció (concreció)

• AAPP responsable de la seva implementació i principals agents 

col·laboradors

• Objectiu i principals resultats/fites a aconseguir

• Terminis: inici i final

Elements a concretar a la dinàmica 2 (grups):

• Altres agents involucrats i rol

• Recursos necessaris

• Recursos disponibles

• Problemàtica que busca atendre

• Status quo (estat actual de la temàtica/problemàtica)

• Perspectiva de gènere
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Dinàmica 1. Consens dels principals elements de l’acció

Acció (concreció)

AAPP responsable de la seva 

implementació i principals agents 

col·laboradors

Objectiu i principals 

resultats/fites a aconseguir

Terminis

• Descripció de què implica el compromís.

• Institució responsable, departament/àrea i concreció del rol

• Principals agents col·laboradors i rol

• Objectiu principal i principals resultats o fites esperades un cop

implementat el compromís. 

• Data d’inici i de finalització
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Dinàmica 2. Concreció de variables per la fitxa

Actors involucrats i rol

Problemàtica que busca atendre

Status quo

• Altres administracions públiques: departament/àrea i rol

• Altres entitats (societat civil, acadèmia, etc.) i rol

• Descripció del problema econòmic, social o ambiental que el 

compromís busca atendre

• Descripció de l’estat actual de la temàtica de política a l’inici del pla 

d’acció, així com altres accions vinculades que s’estiguin realitzant

Grup 1

Grup 2

Recursos necessaris • Pressupost, personal, temps, contribucions de la societat civil i altres 

organitzacions, experiències referents, eines tecnològiques, etc.

Recursos disponibles
• Pressupost, personal, temps, contribucions de la societat civil i altres 

organitzacions, experiències referents, eines tecnològiques, etc.

Perspectiva de gènere

• La problemática afecta de forma diferenciada a dones i homes? 

• Quins elements es tindran en compte per abordar les desigualtats 

estructurals existents en raó de gènere?



Per entrar a Mural, només cal clicar a l’enllaç que posarem al 

xat (millor amb ordinador i navegador Chrome o Firefox).

Opció d’entrada anònima o amb registre (nom i correu 

electrònic)

Ampliar/reduir el mural per veure tota la pantalla o una 

secció determinada, fent lliscar el cercle entre els signes 

menys i més o bé utilitzant la roda del ratolí.
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Dinàmica 3. Eina

Clicant sobre qualsevol post it buit, es pot escriure i fer-lo 

més gran; també  apareixerà un panell a través del qual 

canviar el format de la lletra.

Es deixarà obert el Mural, posterior a la sessió, perquè tothom pugui fer 

aportacions a totes les variables de la dinàmica 2. 
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Quin és el calendari del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP?

Agost 2021 Setembre 2021 Octubre 2021

• 4/10 – 17/10. 2ª deliberació al Participa

• 27/10. 3ª Sessió de l’Àgora

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 3030

• 28 – 29/10. Introducció del Pla al web OGP

31

• 6/9 – 1/10. Tallers dels grups de treball:           

sessions 2 i 3

Properes passes. Calendari
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Properes passes

• Correu amb informe de la sessió – possibilitat de fer esmenes

• Resultats de tot el procés al participacatalunya.cat

• Consulta ciutadana al participa.gencat.cat – possibilitat de fer aportacions

Per acabar, volem saber la teva opinió: 

contesta l’enquesta de la sessió al participa.catalunya!

https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/29/
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