Fitxa dels eixos de debat per l’elaboració del Pla d’Acció OGP de Catalunya
Fitxa sintètica que explica un dels 5 eixos de debat del procés d’elaboració del Pla d’Acció OGP de
Catalunya, i que té com a objectiu ser el punt de partida pel debat en cada grup de treball que
defineixi els compromisos.
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I.

Eixos de debat

Els 5 eixos que guiaran el debat en el marc dels 5 grups de treball són :
●
●
●
●
●

Ecosistema de participació ciutadana
Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública
Integritat pública, anticorrupció i bon govern
Drets de les dones i perspectiva de gènere
Qualitat de vida social, solidària i sostenible

A la present fitxa es desenvolupa l’eix “Integritat pública, anticorrupció i bon govern”
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II.

Antecedents i diagnosi

Resum de la situació o estat actual de la temàtica (accions realitzades, normativa, debats, etc.)
La Generalitat de Catalunya ha fet passos cap a la transparència incloent la participació
ciutadana en la lluita contra la corrupció.
Ara tenim l'oportunitat d'emprar les eines ja disponibles cap a la cocreació participativa per a
establir un model de gestió pública ètica i transparent, on qualsevol persona de la ciutadania
pugui alertar d'una possible irregularitat administrativa o actuació sospitosa de corrupció i/o
tracte preferent.
En els últims anys, gràcies a iniciatives de la societat civil s’han instaurat bústies ètiques a
diferents administracions tant municipals, com supramunicipals.
Igualment en diferents nivells d'administracions públiques s’han aprovat codis ètics per a
determinar l’actuació de les persones amb responsabilitats públiques.
El 2019 la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Estratègia de lluita contra la corrupció i
d’enfortiment de la integritat pública
I actualment s'estan desenvolupant els Comitès d'ètica pública per afavorir el bon govern.
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III.

Paraules i conceptes clau de l’eix

Elements que inclou l’eix de debat.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 a les AAPP catalanes (transversals i
independents). Quadres de comandaments compartits i públics
Pressupostos oberts
Contractació pública. Relacions público-privades en el marc de la contractació
administrativa
Divulgació i formació sobre integritat, cultura de l'esforç, canvi cultural
Transparència
Les 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 a tot el país, integritat professional
Avaluació clara i transparent de les polítiques públiques
Mecanismes de control del frau

Paraules/Frases clau: integritat, ètica, funcions, responsabilitat, transparència, govern obert,
bones pràctiques, exercici ètic del servei públic, comitès d’ètica
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IV.

Reptes

Identificació dels objectius i àmbits a treballar en el marc de l’eix de debat.
Objectiu transversal principal:
● Millorar el grau d’integritat professional de les persones treballadores públiques de les
administracions catalanes.
● Repensar el model de les persones servidores públiques i les seves relacions amb
empreses i entitats, així com el procediment de selecció de les persones treballadores
en administracions públiques.
● Millorar el sistema de contractació pública a través de mecanismes de govern obert.
Àmbits:
● Administracions públiques des del nivell local municipal fins al Govern de Catalunya
● Empreses proveïdores i licitadores en concursos públics i/o receptores de subvencions
procedents de fons públics europeus, estatals, autonòmics, comarcals o locals
● Entitats socials que licitin en contractes programes públiques i/o receptores de
subvencions procedents de fons públics europeus, estatals, autonòmics, comarcals o
locals
● Ciutadania receptora d’ajuts de qualsevol mena.
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V.

Preguntes

Preguntes que guiaran el debat en el marc dels grups.
●
●
●
●
●

●

●

VI.

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

Aplicació de la perspectiva de gènere

Elements a considerar per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el compromís que
sorgeixi del present eix.
●
●

Mecanismes de correcció de les desigualtats en l’accés a càrrecs de decisió a les
administracions públiques
Anàlisi de l’ús d’eines de denúncia de corrupció segmentades per gènere
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