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ACTA 

 

A les 16:00 del dia 7 de maig de 2019 es reuneix la Comissió de Seguiment del Projecte 

per a l’elaboració de plans d’integritat a l’administració local.  

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Comissió 

2. Avaluació de les candidatures presentades pels municipis per participar en el 

projecte per a l’elaboració de plans d’integritat a l’administració local. 

3. Selecció dels municipis participants en projecte per a l’elaboració de plans 

d’integritat a l’administració local. 

 

Assistents: 

- Secretari General de l’ACM 

- Gerent de l’ACM 

- Director de la Fundació Transparència i Bon Govern Local 

- Tècnica responsable de l’àmbit social de l’ACM 

- Responsable de formació de l’ACM 

- Cap jurídic de l’ACM 

- Tècnic responsable de la xarxa de municipis transparents de l’ACM.  

 

1. Constitució de la Comissió 

Es constitueix la Comissió de Seguiment del projecte per a l’elaboració de plans 
d’integritat a l’administració local. 

D’acord amb el punt 7è de les Bases de la convocatòria de plans d’integritat per a 
ajuntaments, la Comissió de Seguiment té assignada la funció de determinar els 
municipis seleccionats entre totes les candidatures presentades per participar en el 
projecte per a l’elaboració de Plans d’Integritat.   

 

2. Avaluació de les candidatures presentades pels municipis per participar en el 

projecte per a l’elaboració de plans d’integritat a l’administració local. 

La Comissió de Seguiment avalua les candidatures presentades d’acord amb els criteris 

per a l’elecció dels municipis estipulats en el punt 8è de les Bases de la convocatòria de 

plans d’integritat per a ajuntament.  
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En la categoria de municipis de menys de 5.000 habitants, la puntuació obtinguda per 

les candidatures presentades ha estat: 

Candidatura Puntuació 

Bolvir 4,75 

Brunyola i Sant Martí Sapresa 5 

Sant Hipòlit de Voltregà 6,25 

Vilobí d’Onyar 7 

 

En la categoria de municipis d’entre 5.000 habitants i 50.000 habitants no s’ha 

presentat cap candidatura.  

En la categoria de municipis de més de 50.000 habitants, la puntuació obtinguda per 

les candidatures presentades ha estat: 

Candidatura Puntuació 

Mollet del Vallès 7,25 

Vilanova i la Geltrú 6 

Terrassa 8 

 

3. Selecció dels municipis participants en projecte per a l’elaboració de plans 

d’integritat a l’administració local. 

D’acord amb les candidatures presentades, i les puntuacions obtingudes per cada 

municipi, la Comissió de Seguiment del projecte per a l’elaboració de plans d’integritat 

acorda: 

- Seleccionar els municipis de Vilobí d’Onyar i Sant Hipòlit de Voltregà, per 

participar en el projecte per a l’elaboració de plans d’integritat en la categoria 

de municipis de menys de 5.000 habitants.  

- Agrupar en una sola categoria els municipis de entre 5.000 i 50.000 habitants, i 

els municipis de més de 50.000 habitants, tenint en compte que no s’ha 

presentat cap candidatura en la categoria de municipis de entre 5.000 i 50.000 

habitants, i atenent al fet que l’objectiu del projecte és elaborar plans 

d’integritat en 2 municipis de categoria mitjana-gran.  
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- Seleccionar els municipis de Terrassa i Mollet del Vallès per participar en la 

categoria de municipis de més de 5.000 habitants.  

- Comunicar a tots els candidats el resultat de l’avaluació i selecció dels municipis 

participants en el projecte.  

 

Sent les 17:15 conclou la reunió.  

 

 

 

 


