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1. Introducció 
El present document recull l’acta de la tercera sessió del grup de treball envers l’eix 2. Integritat 

pública, anticorrupció i bon govern, en el marc del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya. 

1.1. Antecedents i context 

L’octubre de 2020, Catalunya entra a formar part de l’Open Government Partnership (OGP), l’Aliança 

Mundial de Governs Oberts que engloba més de 200 territoris dels cinc continents amb l’objectiu 

d’assegurar compromisos concrets per promoure el govern obert, apoderar la ciutadania, lluitar 

contra la corrupció i enfortir la governança amb la incorporació de noves tecnologies. 

Catalunya entra a l’OGP després d’aprovar-se la candidatura presentada per la Generalitat en nom 

de tots els membres de la Xarxa de Governs Transparents i també per Iniciativa Barcelona Open Data 

en nom d’un conjunt d’entitats de la societat civil. Una candidatura que, a més, va rebre el suport de 

moltes altres entitats i ciutats catalanes. 

La incorporació de Catalunya a l’OGP comporta la cocreació d’un pla d’acció entre administracions 

públiques i societat civil, en diferents àmbits de debat, emfatitzant la transparència, les dades obertes, 

la participació ciutadana i la lluita contra la corrupció i amb l’objectiu de millorar la democràcia i 

aprofundir en la bona governança. Aquest pla d’acció estarà format per diversos compromisos 

concrets que hauran de ser aplicats per les administracions catalanes (Generalitat i administració 

local) durant els pròxims anys.  

La present sessió és un dels espais de debat generats per cocrear el pla d’acció mencionat. 

Concretament, els grups de treball són els espais encarregats de consensuar i concretar els 5 

compromisos del pla. En el marc del procés, es constitueix un grup de treball per cada eix de debat:  

 Eix de debat 1. Ecosistema de participació ciutadana 

 Eix de debat 2. Integritat pública, anticorrupció i bon govern 

 Eix de debat 3. Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública 

 Eix de debat 4. Drets de les dones i perspectiva de gènere 

 Eix de debat 5. Qualitat de vida social, solidària i sostenible 

Cada un dels grups està format per aproximadament 15 a 20 persones vinculades amb l’eix específic 

de treball de cada grup i que  representen als següents col·lectius:  

 Persones representants de les administracions públiques que formen part de la Xarxa de 

governs transparents, amb presència directa de municipis. 

 Entitats especialitzades en govern obert, específicament en la temàtica del grup 

 Entitats generalistes de referència (ambiental, social, cultural...) que tinguin experiència en la 

temàtica del grup  

 Persones acadèmiques expertes en govern obert, específicament en la temàtica del grup 

concret 

 Societat civil organitzada 

https://www.opengovpartnership.org/es/


Procés participatiu Pla d’Acció OGP Catalunya 

participa.gencat.cat | 5 

1.2 Objectius del procés de cocreació i de la sessió 

El procés de cocreació té els següents objectius:  

 Elaborar el Pla d’Acció OGP Catalunya pels propers anys 

 Fomentar les sinergies i la col·laboració entre agents i entitats que treballen pel govern obert 

a Catalunya 

Per altra banda, la tercera sessió de cada un dels grups de treball té els següents objectius:  

 Consensuar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya  (en cas que no 

s’hagués definit a la segona sessió) 

 Concretar l’acció/compromís, consensuant les diferents variables de la fitxa a incorporar al Pla 

d’Acció OGP  

En els següents enllaços es pot consultar la fitxa prèvia envers l’eix de treball, així com la presentació 

guia de la sessió al participacatalunya.cat.  

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/111/Eix_Integritat_publica__anticorrupcio_i_bon_govern.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/210/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_3_Eix_2._Integritat.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/210/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_3_Eix_2._Integritat.pdf
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2. Assistència i participació 
A la sessió del grup de treball hi participen un total de 17 persones, de les quals el 29% són dones i 

el 71% són homes. Així mateix, el 76% són persones representants d’administracions públiques 

(AAPP) i el 24% representen a entitats de la societat civil (SC). En total, assisteixen persones 

representants de 14 organitzacions diferents.  

Taula 1. Detall de les persones i entitats participants 

Nº Nom Cognoms Càrrec Entitat 

Tipologia 

de 

participant 

Gènere 

1.  Almudena Gutiérrez 

García-

Muñoz 

Membre Associació de 

Professionals de 

l'Arxivística i la Gestió 

de Documents de 

Catalunya (AAC-GD) 

SC Dona 

2.  Andreu  Curto 

Castells 

Regidor 

d'Atenció i 

Participació 

Ciutadana, 

Transparència i 

Joventut 

Ajuntament de 

Deltebre 

AAPP Home 

3.  Anna Mas Vilella Lletrada i 

coordinadora, 

Gabinet 

d'Innovació 

digital 

Diputació de Barcelona AAPP Dona 

4.  Carles Anson 

Massich 

Coordinador 

Unitat 

Transparència, 

Govern Obert i 

Responsabilitat 

Social 

Corporativa 

Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú 

AAPP Home 

5.  Feliu Madaula 

Canadell 

Fundador Observatori Català 

contra la Corrupció 

(O3C) 

SC Home 

6.  Fernando Fuster-

Fabra 

Fundador Observatori Català 

contra la Corrupció 

(O3C) 

SC Home 
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7.  Jan  Reñé Responsable 

tècnic de 

transparència 

Associació Catalana de 

Municipis (ACM); 

Fundació per la 

Transparència i el Bon 

Govern  

AAPP Home 

8.  Joan  de la Paz 

Sánchez 

  Federació de Municipis 

de Catalunya; 

Ajuntament del Prat 

AAPP Home 

9.  Jonathan Rodríguez 

Delicado 

Membre Sitges Voluntaris 

Socials 

SC Home 

10.  Jordi  Tres 

Viladomat  

Cap de l'àrea 

de formació 

Oficina Antifrau de 

Catalunya 

AAPP Home 

11.  Lluís  Corominas 

Ruiz 

Director de la 

Fundació 

Associació Catalana de 

Municipis (ACM); 

Fundació per la 

Transparència i el Bon 

Govern  

AAPP Home 

12.  Mar Cardona 

Martínez 

Cap de Secció 

Codi Ètic i 

Registre de 

Grups 

d'Interès, 

Agència de 

Transparència 

Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB) 

AAPP Dona 

13.  Maria Javierre 

Susin 

Membre de 

l’equip de 

l’Estratègia 

Anticorrupció 

Generalitat de 

Catalunya 

(Departament d'Acció 

Exterior i Govern Obert) 

AAPP Dona 

14.  Olinda  Anía La 

Fuente 

Responsable 

del programa 

de suport a la 

implementació 

i d'enfortiment 

de la integritat 

Generalitat de 

Catalunya 

(Departament d'Acció 

Exterior i Govern Obert) 

AAPP Dona 

15.  Òscar  Roca 

Safont 

Director de 

Prevenció 

Oficina Antifrau de 

Catalunya 

AAPP Home 

16.  Rubén  Jericó 

Gómez 

  Consorci Administració 

Oberta de Catalunya 

(AOC) 

AAPP Home 
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17.  Sebastià Moya 

Arenas 

Primer Tinent 

d'Alcalde 

Ajuntament de Font-

Rubí 

AAPP Home 
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3. Recull d’aportacions 
A continuació, es presenta el buidatge de les aportacions realitzades per part de les persones 

assistents a la sessió de treball, en el marc de les dinàmiques realitzades.  

3.1 Aportacions envers compromisos per l’eix de debat 

A la sessió, es realitzen diverses dinàmiques amb l’objectiu de consensuar i concretat l’acció que 

formarà part del Pla d’Acció OGP Catalunya en el marc d’aquest eix de debat.  

De forma prèvia a la dinàmica, i per tal de contextualitzar el debat, es presenta l’acció proposada 

durant la sessió 2 d’aquest grup de treball (Taula 2); així com també s’introdueix el projecte Plans 

d’integritat a l’administració local que s’està executant actualment per part de l’ACM en col·laboració 

amb l’AOC i l’Oficina Antifrau de Catalunya.  

Taula 2. Proposta d’acció resultant de la sessió 2 del Grup de Treball de l’Eix 2 

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

Descripció  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. 

Debat  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 (per 

exemple 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 polítics, accions de sensibilització i formació (formació 

obligatòria per càrrecs electes) 

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

  

En base als acords presos durant la segona sessió, en aquesta tercera sessió es generen dues 

dinàmiques amb l’objectiu de concretar les principals variables del compromís:  

 Debat en plenària, principalment envers 4 variables: concreció de l’acció, administració 

pública responsable de la seva implementació, objectiu i principals resultats/fites a 

aconseguir, terminis. 

 Pluja d’idees a través d’un papelògraf virtual (amb l’eina Mural.co), especialment les 

següents variables: actors involucrats i rol, problemàtica que busca atendre, status quo, 

recursos necessaris, recursos disponibles i perspectiva de gènere.  
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Tot seguit, s’exposen els principals acords i aportacions realitzades en el marc d’aquestes 

dinàmiques:  

Variable 1: Concreció de l’acció 

Nom de l’acció: Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per la lluita 

contra la corrupció i el foment del bon govern i l’ètica pública en l’àmbit local 

Descripció 

Projecte per fomentar la implementació d’instruments per la lluita contra la corrupció i el 

foment del bon govern i l’ètica pública, centrats en plans d’integritat, als ens locals de 

Catalunya; el qual parteix del projecte “Plans d’integritat a l’administració local” liderat per 

l’ACM.  

El compromís inclou les següents fases:  

 Impuls de l’adhesió voluntària dels ens locals, a través d’accions de formació i 

sensibilització  

 Implementació per part d’ens locals, a través de l’entrega d’eines que puguin adaptar-se 

a les característiques pròpies, així com suport per part de les entitats impulsores i d’entitats 

supramunicipals 

 Avaluació dels assoliments en un sentit de reconeixement i no de fiscalització, a través de 

mecanismes com un segell de qualitat, la qual inclogui participació dels propis ens 

implementadors i d’agents externs, ciutadania i societat civil organitzada 

Debat generat 

Es debat envers el nom del compromís:  

 Es considera que les eines que s’estan treballant van més enllà dels plans d’integritat que 

es mencionen al nom, i de fet es destaca la importància de la integralitat de les mesures 

per la integritat; però per altra banda es considera que és important posar el focus en la 

planificació, destacant els plans d’integritat al nom.  

 Es proposa afegir els conceptes d’anticorrupció i bon govern al nom del projecte.  

 Es debat en relació al concepte a utilitzar per definir l’abast (ens locals, administracions 

locals, governs locals, etc.). Es puntualitza que el concepte d’ens locals va més enllà de 

municipis i inclou ens supramunicipals.  

 Es recalca la importància que el nom sigui breu i comprensible 

Es decideix que el nom sigui Plans d’integritat i anticorrupció als ens locals de Catalunya, i que 

vagi acompanyat d’un subtítol que permeti explicar amb més detall què inclou.  

 

En segon lloc, es debat envers qui podrà/haurà d’aplicar les eines que es generin per 

fomentar els plans d’integritat. Des de l’ACM es menciona que és un projecte pensat 

inicialment pels ajuntaments, però també hi ha consells comarcals i diputacions provincials 

interessades i la metodologia és adaptable. Algunes persones consideren que es pot aprofitar 

l’oportunitat d’incloure aquest projecte dins el Pla d’Acció OGP per fer-lo extensiu a totes les 

AAPP del territori. Finalment, s’acorda que el compromís pel primer pla d’acció es centri 

especialment en els ajuntaments, obrint la porta a la resta d’ens locals (inclosos els 

supramunicipals), i que es deixarà per escrit que la idea és fer-ho extensiu a totes les AAPP 

catalanes a llarg termini.  
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En aquest sentit, també es debat envers si el projecte cal que impliqui obligatorietat 

normativa. En general, es considera més adequat que la implementació dels plans d’integritat 

no sigui un imperatiu legal o normatiu. De fet, es menciona la necessitat de no posar una 

càrrega obligatòria, sinó que l’adhesió es generi en positiu, en base a la voluntat i motivació 

de la pròpia administració.  

 

Pel que fa a la implementació, sorgeixen diversos debats i aportacions:  

 Es recalca que cal que cada municipi pugui adaptar les eines a les seves característiques i 

possibilitats; i es posa èmfasis en què, quan es pensa en el projecte, el que es vol evitar és 

que sigui un simple compliment d’uns ítems determinats, donat que dins la integritat hi 

ha elements qualitatius rellevants que requereixen certa adaptabilitat a cada cas. No 

obstant, per altra banda, es menciona que seria important definir certes prioritats o criteris 

mínims (per exemple, compliment o informació de certs indicadors) per tal de poder 

aplicar el segell, fer seguiment i avaluar. Es menciona que es poden demanar tasques més 

senzilles al principi i anar-ho sofisticant amb el temps. i  

 Es comenta que és important la visió integral de la integritat, encara que s’apliqui a 

diferents ritmes. 

 Es recalca que el compromís s’ha de basar en entregar les línies mestres o el suport 

necessari per facilitar la implementació dels principis que han de presidir els plans 

d’integritat, per tal que els ens locals ho apliquin. Aquest suport serà especialment 

necessari en el cas de municipis petits.  

 Es posa èmfasis en l’execució d’accions de formació i sensibilització per a tothom 

(persones electes, personal tècnic i totes les persones que es relacionin amb l’administració  

pública), però que per fer-ho cal un pressupost.  

 Es recalca la importància que l’aplicació de les eines d’integritat es realitzi de forma 

participativa i amb totes les persones destinatàries, incloent-hi també la generació d’un 

ampli consens polític, així com processos de baix a dalt perquè són les persones dels propis 

ens locals els que coneixen la situació.  

 Vinculat amb la participació, es menciona que el grup que treballi en el projecte cal que 

incorpori participació ciutadana. També es menciona que cal fomentar la cultura, entre la 

ciutadania, del rol que tenen com a persones alertadores en situacions de possible 

corrupció, fomentant l’escrutini públic.  

 

En quant a l’avaluació, es prenen diversos acords  

 Cal que incorpori diversos agents: els propis ens locals que implementen el pla1, la 

ciutadania, la societat civil organitzada (es menciona l’Observatori Ciutadà contra la 

Corrupció, però cal veure si té les possibilitats de fer-ho i, sigui qui sigui, donar-li oficialitat 

i autoritat), així com entitats externes a l’ens local i a les entitats impulsores2.  

 S’acorda que tingui una voluntat de reconeixement dels avenços o premi, no de 

fiscalització o penalització. Algunes persones consideren que cal que aquesta avaluació 

tingui com a objectiu principal augmentar la confiança de la ciutadania envers 

l’administració pública.  

                                                      
1 Es menciona que els plans d’integritat contenen mecanismes d’autoavaluació i es contemplen figures com les 

persones referents d’integritat a l’administració.  
2 Es mencionen exemples de comissions de seguiment on les persones ciutadanes o de la societat civil 

organitzada són seleccionades a través de sorteig o a partir de la seva participació en el procés participatiu 

previ.  
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Variable 2: Administració Pública responsable de la seva implementació 

Descripció 

S’acorda que les administracions públiques impulsores siguin la Generalitat de Catalunya, 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM).   

Debat generat 

Es proposa que les tres institucions tinguin el rol d’impulsores del projecte, destacant el rol de 

fomentar que els ens locals vulguin incorporar-se al projecte, fent-lo extensiu a tot el territori.  

Variable 3: Objectiu i principals resultats/fites a aconseguir 

Descripció 

No es defineixen fites específiques del compromís. No obstant, es menciona que un dels 

objectius sigui que tots els ens locals que vulguin adherir-se al projecte puguin fer-ho, 

fomentant que les mesures d’integritat es facin extensives a tot el territori.  

Variable 4: Terminis 

Descripció 

Marc temporal del Pla d’Acció OGP.  

Variable 5. Actors involucrats i rol 

Descripció 

 Durant les dinàmiques de les sessions, es menciona que caldria involucrar als següents 

agents al projecte:  

 

 Administracions públiques:  

o Generalitat de Catalunya: entitat responsable d’impulsar el projecte, juntament 

amb ACM i FCM. Interacció de l’impuls en l’Estratègia de lluita contra la 

corrupció i enfortiment de la integritat pública.  

o Entitats municipalistes (ACM i FCM): entitats responsables d’impulsar el 

projecte, juntament amb la Generalitat. 

o Consorci AOC: disposar de serveis tecnològics en matèria d’integritat pública i 

facilitar, en l’àmbit tecnològic, l’aplicació dels plans. Impulsor del projecte i 

acompanyament en la seva millora i execució.  

o Oficina Antifrau de Catalunya: rol de prescriptor del projecte, incloent-hi 

funcions consultives.   

o Diputacions: suport a la implementació i/o entitats impulsores del projecte, 

obrint la porta a ser entitats implementadores. També es menciona el rol 

d’acompanyament en la millora i execució del projecte. 

o Ens locals: implementadors dels plans d’integritat i la resta d’eines que es posin 

a disposició per treballar la integritat pública en els seus respectius territoris.  
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o Persones treballadores de les pròpies administracions: prescriptors/es dins les 

organitzacions.  

o Sindicatura de Greuges: es menciona la possibilitat que adopti un rol en 

l’avaluació com a entitat externa a la pròpia administració implementadora.  

o Síndics locals: participació en el projecte. 

o Fòrum Comarcal: es menciona com a recurs disponible.  

 Agents externs (a les entitats implementadores i impulsores): rol en el marc de 

l’avaluació. 

 Societat civil organitzada:  

o Observatori Contra la Corrupció: es menciona principalment un rol actiu de 

l’observatori en el marc de l’avaluació. 

 Ciutadania: escrutini públic, rol d’alertadores davant possibles situacions de corrupció, 

participació en el grup de treball i en el projecte en general.  

Variable 6: Problemàtica que busca atendre 

Descripció 

En el marc de la pluja d’idees durant la sessió, es recullen les següents aportacions en quant 

a la descripció del problema que es busca atendre mitjançant l’acció consensuada:  

 Desconfiança ciutadana 

 Manca d’excel·lència en la gestió pública 

 Manca de formació del conjunt d’electes 

 Manca de recursos per fer polítiques de transparència i integritat adequades 

 Males pràctiques i corrupció 

 Pel bon govern fa falta ètica, transparència i persones competents compromeses a 

executar 

 Cal canviar el xip i les formes de rebre fons a través de contractes programes 

 

A nivell d’objectius, en el mateix apartat de problemàtica a abordar, es mencionen els 

següents:  

 Enfortir les institucions 

 Fer trendy la integritat pública 

 Evidenciar i focalitzar comportaments contraris a la integritat pública 

 Estandarditzar un sistema d’integritat objectiu i no arbitrari, amb seguiment i retorn del 

seu compliment 

Variable 7: Status quo 

Descripció 

Durant la dinàmica de pluja d’idees de la sessió, es recullen les següents aportacions envers 

la descripció de l’estat actual de la temàtica en el marc de l’acció proposada: 

 Manca de cultura en la gestió de la integritat 

 Desconfiança en la gestió pública – eficiència i integritat 

 Rigidesa dels procediments, burocràcia com a càrrega 

 Falta de voluntat política real 
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 Poca interrelació i sinergies entre ens que hi treballen 

Variable 8: Recursos necessaris 

Descripció 

En el marc de les dinàmiques de la sessió, es mencionen diferents recursos necessaris per 

a l’execució del compromís, els quals es llisten a continuació: 

 Recursos financers:  

o Es menciona la necessitat de definir el pressupost a destinar el projecte, de 

consignar una partida pressupostària per a aquest projecte, finançament per 

l’execució d’accions de formació i sensibilització i finançament perquè les 

entitats locals puguin fer els plans d’integritat.  

 Recursos a nivell de persones, equips i grups:  

o Persones competents compromeses a executar 

o Lideratge i equip amb motivació 

o Implicació i interès dels ens a qui va dirigit 

o Creació de grups de reflexió ètica com a motors actius de la implantació del 

pla. Aquests grups interns han de ser el motor i alhora vigilants de l'aplicació 

del pla 

o Creació de grups de treball sectorials implicant societat civil organitzada en 

cada àmbit (socials, educació, promoció econòmica i ESS, cultura, urbanisme, 

salut...) per fer debats ètics que es traslladin internament als ens locals. 

o Creació d’estructures interès de referents d’integritat que s’han de formar i 

sensibilitzar per esdevenir els formadors i corretges de transmissió amunt i 

avall dins de l’organització 

 Recursos a nivell d’eines i suports per les entitats implementadores:  

o Suport en formació i sensibilització per a persones servidores públiques 

o Projecte base d’integritat (municipis petits/mitjans/grans) 

o Eina de control del compliment (on es calcularà el % d’integritat de l’AAPP) 

 Aprovació pel major consens possible als plens, plenaris i assemblees locals 

 Garantir continuïtat després de les eleccions 2023 

 Els projectes d’integritat han de sobrepassar els 4 anys de mandat 

 Ètica 

 Transparència 

 Cogovernança que permeti impulsar sense centralitzar 

 Atendre la conciliació 

Variable 9: Recursos disponibles 

Descripció 

En el marc de la pluja d’idees durant la sessió, es recull el següent llistat de recursos 

disponibles per abordar l’acció consensuada: 

 Personal especialitzat 

 Fòrum Comarcal 

 Recursos tecnològics 

 Recursos de codi obert 
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 X-Net 

 Recursos a nivell de referents:  

o Agència Valenciana Antifrau  

o Experiències a Euskadi 

o Accions del Pla d’Acció OGP del País Basc 

Variable 10: Perspectiva de gènere 

Descripció 

En el marc de la pluja d’idees durant la sessió, es mencionen els següents elements per tenir 

en compte la perspectiva de gènere en el marc del compromís: 

 Diferents actituds envers la corrupció segons gènere 

 Paritat en qualsevol plataforma o ens que assumeixi avaluació 

 Es conseqüències de la corrupció per gènere 

 Facilitar la conciliació 

 Conciliació familiar com a aspecte lligat a la integritat 

 Estudis de Nacions Unides, transparència internacional... 
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Taula 3: resum de les principals variables consensuades envers l’acció de l’Eix 2 

Nom de l’acció Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per la lluita contra 

la corrupció i el foment del bon govern i l’ètica pública en l’àmbit local 

1. Concreció de 

l’acció 

Projecte per fomentar la implementació d’instruments per la lluita contra la 

corrupció i el foment del bon govern i l’ètica pública, centrats en plans 

d’integritat, als ens locals de Catalunya; el qual parteix del projecte “Plans 

d’integritat a l’administració local” liderat per l’ACM.  

El compromís inclou les següents fases:  

 Impuls de l’adhesió voluntària dels ens locals, a través d’accions de 

formació i sensibilització  

 Implementació per part d’ens locals, a través de l’entrega d’eines que 

puguin adaptar-se a les característiques pròpies, així com suport per 

part de les entitats impulsores i d’entitats supramunicipals 

 Avaluació dels assoliments en un sentit de reconeixement i no de 

fiscalització, a través de mecanismes com un segell de qualitat, la qual 

inclogui participació dels propis ens implementadors i d’agents 

externs, ciutadania i societat civil organitzada 

2. AAPP 

responsable de la 

seva 

implementació 

 Generalitat de Catalunya 

 Associació Catalana de Municipis (ACM)  

 Federació de Municipis de Catalunya (FCM) 

3. Objectiu i 

principals 

resultats/fites a 

aconseguir 

 Fomentar que les mesures d’integritat es facin extensives a tot el 

territori, facilitant que tots els ens locals que vulguin adherir-se al 

projecte puguin fer-ho. 

4. Termini  Marc temporal del Pla d’Acció OGP 
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Informació addicional 
 

A continuació, es llisten enllaços d’interès vinculats amb el compromís acordat i mencionats durant 

la sessió: 

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

local/projectes/plans-integritat 

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

bg.pdf  

https://www.acm.cat/fundacions/fundacio-la-transparencia-i-el-bon-govern-local/projectes/plans-integritat
https://www.acm.cat/fundacions/fundacio-la-transparencia-i-el-bon-govern-local/projectes/plans-integritat
https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/transparencia/plans_integritat_ftbg.pdf
https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/transparencia/plans_integritat_ftbg.pdf

