
 
 
 

CONVOCATÒRIA DE PLANS D’INTEGRITAT EN CONSELLS COMARCALS 

 

Objecte de la convocatòria 

En el marc del projecte “Plans d’integritat a l’administració local” impulsat per la FTBG, s’ha 

elaborat la Guia per a la implantació de plans d’integritat a l’administració local, que s’ha posat 

a disposició de tots els ens locals de Catalunya. La Guia té per objectiu facilitar propostes i 

recomanacions perquè els ens locals puguin desenvolupar sistemes d’integritat pública en les 

seves institucions.   

Amb l’objectiu d’impulsar la implantació de plans d’integritat adaptats a les especificitats dels 

consells comarcals de Catalunya, es durà a terme una prova pilot d’implantació de plans 

d’integritat en consells comarcals per realitzar les adaptacions necessàries a la Guia per a la 

implantació de plans d’integritat, i elaborar un itinerari específic adreçat als consells comarcals 

que incorpori les característiques polítiques, organitzatives i de gestió pròpies d’aquests ens 

locals.  

El projecte pilot servirà també per desenvolupar indicadors d’autoavaluació en integritat pública 

adaptats als consells comarcals, que es podran incorporar a la Guia d’autoavaluació en integritat 

pública local que s’està desenvolupant en col·laboració amb el Consorci AOC.  

Aquest projecte es realitza amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que té un 

paper assessor concretat en la formació i sensibilització dels col·lectius clau que participin en el 

projecte i en el procés de tramitació dels procediments i elaboració de documents que generi el 

propi projecte. 

 

Qui s’hi pot presentar 

La convocatòria s’adreça a tots els consells comarcals de Catalunya. D’entre totes les propostes 

presentades, es seleccionaran 2 consells comarcals per participar en el projecte pilot.  

 

Compromisos 

La FTBG impulsa i dirigeix el projecte, i es fa càrrec del finançament dels equips de suport extern 

que duran a terme el treball de camp en la implantació dels plans d’integritat, i el 

desenvolupament dels itineraris corresponents a les Guies d’integritat publicades.  

Els consells comarcals es comprometen a participar activament en la implantació dels plans 

d’integritat en les seves institucions, i a facilitar la informació necessària per a l’actualització de 

la Guia per a la implantació de Plans d’integritat, i la Guia d’autoavaluació en integritat pública 

local.  

Amb aquestes finalitats, els consells comarcals incorporaran en la memòria del projecte una 

declaració de compromís d’implicació política i tècnica dels servidors públics de l’ens, i 

designaran una persona de referència en la interlocució amb la FTBG en el marc del projecte.  



 
 
 
Abans de l’inici del projecte es signarà un conveni de col·laboració per regular les bases de la 

col·laboració entre els ens locals escollits i la FTBG.  

 

Presentació de sol·licituds 

Es presentarà una Memòria explicativa, on es detallarà la motivació per presentar-se al projecte, 

es deixarà constància del compromís d’implicació política i tècnica dels servidors públics de la 

institució en l’execució del treball de camp, i es farà una explicació de les mesures d’ètica pública 

i integritat institucional implementades fins l’actualitat, i dels objectius de futur si s’escau.  

A la Memòria explicativa s’haurà d’identificar una persona de contacte del consell comarcal, i es 

deixarà constància del seu nom i cognoms, càrrec, institució, i adreça de correu electrònic.  

La Memòria explicativa tindrà una extensió màxima de 10 pàgines.  

 

Calendari 

El termini de presentació de candidatures restarà obert des de la data de publicació de les bases, 

i finalitzarà el dia 21 de febrer de 2022.   

Els consells comarcals podran presentar les seves sol·licituds per tramesa genèrica a l’ACM a 

través de l’EACAT. 

 

Criteris de selecció de candidatures 

Per a la selecció dels projectes es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

1. Motivació per participar en el projecte. Es valorarà el compromís institucional amb les 

polítiques d’ètica pública i integritat institucional. Fins a 5 punts 

2. Proposta d’implicació de l’estructura política i tècnica de la institució en el projecte (a 

mode exemplificatiu, aprovació per consens, unanimitat o majoria en presentar-se al 

projecte; aprovació d’una política d’integritat al Ple o al Consell d’alcaldes; o 

compromisos similars). Fins a 5 punts 

3. Mesures que hagi implementat el consell comarcal fins l’actualitat (a mode 

exemplificatiu, aprovació de codis ètics, aprovació d’una política d’integritat, creació 

d’òrgans o estructures vinculades al codi ètic, formació a servidors públics en integritat, 

o mesures similars). Fins a 10 punts 

4. Plans i programes de futur del consell comarcal en la implantació de polítiques 

d’integritat pública (actuacions programades, o actuacions que potencialment es pugui 

implantar en l’àmbit de la integritat pública en el consell comarcal). Fins a 5 punts 

5. Propostes innovadores que es puguin incorporar al projecte. Fins a 5 punts 

6. Diversitat de serveis propis i competències delegades que gestioni el consell comarcal. 

Fins a 5 punts 



 
 
 
 

Comissió de selecció 

Es constitueix una comissió que tindrà per finalitat seleccionar, entre els projectes presentats, 

els consells comarcals escollits per participar en aquesta prova pilot.  

La comissió estarà integrada per: 

1. Director de la FTBG 

2. Tècnic/a de la FTBG 

3. Tècnic/a de l’àmbit social de l’àrea de Continguts de l’ACM 

4. Responsable de formació de l’ACM 

5. Responsable de serveis jurídics de l’ACM 

6. Responsable de contractació de l’ACM 

 

La Comissió farà públic el resultat de la selecció abans del 20 de març de 2022. 

 

 


