
 
 
 

ACTA 

A les 14:00h del dia 17 de març de 2022 es reuneix la Comissió de selecció dels consells 

comarcals que han de participar en el projecte “Plans d’integritat a l’administració local”.  

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Comissió 

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

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

3. Selecció dels consells comarcals participants en el projecte.  

 

Assistents: 

▪ Director de la FTBG 

▪ Cap dels serveis jurídics de l’ACM 

▪ Cap de l’àrea de contractació de l’ACM 

▪ Cap de l’àrea de formació de l’ACM 

▪ Tècnica de l’àrea de continguts de l’ACM 

▪ Tècnic de la FTBG 

 

1. Constitució de la Comissió 

A les 14:00h es constitueix la Comissió de selecció dels consells comarcals, amb la presència de 

tots els membres designats en les Bases de la convocatòria per a la selecció de consells 

comarcals publicades en data 21 de febrer de 2022.  

La Comissió té assignada la funció d’avaluar i seleccionar, entre totes les candidatures 

presentades, dos consells comarcals que participaran en el projecte “Plans d’integritat a 

l’administració local” que impulsa la Fundació Transparència i Bon Govern Local.  

 

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

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

Els membres de la Comissió de selecció procedeixen a exposar les seves valoracions sobre les 

memòries presentades pels consells comarcals, que s’avaluen d’acord amb els criteris definits 

en l’apartat “Criteris de selecció de candidatures” de les bases de la convocatòria.  

D’acord amb les valoracions exposades, la puntuació obtinguda per les candidatures 

presentades ha estat la següent: 

 

 



 
 
 

Candidatura Puntuació 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 33 

Consell Comarcal de l’Anoia 26,5 

Consell Comarcal del Bages 28 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 30,5 

Consell Comarcal del Ripollès 30,5 

Consell Comarcal del Vallès Occidental 31,5 

 

 

3. Selecció dels consells comarcals participants en el projecte.  

D’acord amb les memòries presentades i les puntuacions obtingudes per cada consell comarcal 

la Comissió de selecció acorda: 

- Seleccionar el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consell Comarcal del Vallès 

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

consells comarcals 

- Comunicar a tots els candidats els resultats de l’avaluació i selecció de consells 

comarcals.  

 

Sent les 15:15h es conclou la reunió.  


