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La Fundació Transparència i Bon Govern Local impulsa un projecte per a 
que els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els 
plans d’integritat com a base d’una futura Compliance al sector públic 
que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de 
compromís amb una cultura d’integritat i probitat institucional.

El projecte s’orienta a prestar suport a les administracions locals 
de Catalunya en l’aprovació i implementació de Plans d’Integritat, 
instruments que en l’actualitat no estan implantats a l’administració 
pública de forma generalitzada i que en un futur poden esdevenir 
essencials, tant per la seva incidència en la prestació d’uns serveis 
públics de qualitat i amb les màximes garanties, com en la vessant de 
garantia de transparència i integritat dels servidors públics en l’exercici 
de les seves funcions.

Introducció
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Projecte

1. Metodologia per a la implementació de Plans d’Integritat a 
l’administració local

Contingut

Elaboració d’una memòria metodològica per a la implementació de plans 
d’integritat als ens locals de més de 5.000 habitants. 

La memòria metodològica contindrà tots aquells instruments i mesures 
que ha d’implementar un ajuntament en la seva organització per crear un 
marc d’integritat en l’exercici de les seves funcions públiques. 

La metodologia incorporarà, entre altres:

• Mapa de riscos tipus d’un ens local
• Proposta de Codi ètic i de conducta
• Bústia ètica
• Pla de formació en integritat

En la memòria metodològica s’incorporaran també propostes de 
mesures i recomanacions d’actuació en àmbits com el conflicte 
d’interès, la contractació pública, i els grups d’interès, entre altres. 

Destinataris

Ens locals de més de 5.000 habitants. 

Col·laboradors

Col·laboren en aquesta línia de treball:

• Ajuntament de Terrassa
• Ajuntament de Mollet del Vallès

Els municipis varen ésser seleccionats en una convocatòria pública a 
tots els ens locals de Catalunya efectuada per l’ACM l’any 2019. 
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Projecte

2. Guia d’autoavaluació en integritat pública als ens locals

Contingut

Elaboració d’una guia d’autoavaluació que permeti a qualsevol ens local 
de Catalunya de menys de 5.000 habitants dur a terme una avaluació 
del compliment d’uns estàndards mínims d’integritat en base a uns 
indicadors comuns. 

La guia d’autoavaluació anirà acompanyada d’un conjunt de 
recomanacions de mesures i instruments a implementar en l’ens 
local que s’adaptaran a la dimensió i complexitat organitzativa d’un 
ajuntament de menys de 5.000 habitants. 

La metodologia incorporarà, entre altres:

• Mapa de riscos interns i externs
• Proposta de Codi ètic i de conducta
• Bústia ètica
• Recomanacions en integritat pública

Es desenvoluparà una plataforma de suport en què els ens locals podran 
fer l’avaluació per mitjans digitals. 

Destinataris

Ens locals de menys de 5.000 habitants

Col·laboradors

Col·laboren en aquesta línia de treball:

• Ajuntament de Vilobí d’Onyar
• Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Els municipis varen ésser seleccionats en una convocatòria pública a 
tots els ens locals de Catalunya efectuada per l’ACM l’any 2019. 
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Fases

1. Selecció de municipis

Per al desenvolupament de la metodologia per a la implantació de plans 
d’integritat i la guia d’autoavaluació en integritat pública es considera 
imprescindible comptar amb la col·laboració d’ens locals que participin 
activament en el projecte. 

L’any 2019 es va dur a terme una convocatòria pública en què es varen 
seleccionar municipis que acreditaren experiència i bones pràctiques 
en l’àmbit de la integritat pública. 

2. Consultores especialitzades

L’ACM assumeix la contractació de consultores especialitzades en 
l’àmbit de l’ètica pública i la integritat institucional que assisteixin i 
assessorin en les diferents fases de desenvolupament del projecte.

3. Formació i sensibilització

L’Oficina Antifrau de Catalunya impartirà sessions de formació i 
sensibilització als ajuntaments participants en el projecte. Les sessions 
de formació seran específiques i adaptades als diferents servidors 
públics que integren un ajuntament, atenent a la naturalesa de les seves  
funcions.

4. Treball de camp

Les consultores especialitzades duran a terme un treball de camp en els 
municipis que col·laboren en el projecte per tal d’obtenir la informació 
necessària per dissenyar la memòria metodològica per la implantació 
de plans d’integritat a l’administració local, i la guia d’autoavaluació en 
integritat pública als ens locals.

5. Publicació

Es posarà a disposició de tots els ens locals de Catalunya la memòria 
metodològica per a la implementació de plans d’integritat a 
l’administració local i la guia d’autoavaluació en integritat pública als ens 
locals.
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Oficina Antifrau de Catalunya

L’Oficina Antifrau de Catalunya aporta expertesa en l’àmbit de la 
integritat pública, fruit de la seva experiència en del desenvolupament 
de les funcions públiques que té encomanades. La seva participació 
en el projecte es concreta en l’assessorament permanent i validació 
de les diverses fases del projecte i dels documents que s’elaborin, i es 
responsabilitzarà de la formació i sensibilització dels electes i tècnics 
dels ens locals que participin en la prova pilot del projecte.

Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

El Consorci AOC participa en el projecte col·laborant en el disseny d’una 
plataforma digital de suport en l’àmbit de la integritat per als municipis 
de Catalunya que contingui, entre altres, una guia d’autocompliment 
d’integritat local per a municipis de menys de 5.000 habitants. 

Consultora especialitzada

L’ACM, en col·laboració amb la FTBGL, durà a terme una licitació pública 
per contractar consultores especialitzades que elaborin la memòria 
metodològica per a la implementació de plans d’integritat, i la guia 
d’autoavaluació en integritat pública d’acord amb els criteris definits en 
les plecs de clàusules del contracte que regeixin la licitació.

Col·laboradors
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Amb aquesta col·lecció, publiquem les aportacions que 
es recullen en jornades, seminaris, estudis i monografies 
organitzats o encomanats per l’àrea de continguts i àmbits de 
l’ACM i de la fundació Transparència i Bon Govern Local.

Volem que, més enllà de l’assistència presencial, tothom que hi 
tingui interès pugui accedir d’una manera immediata a continguts 
que abasten el món local i els diferents sectors en què s’organitza 
la nostra societat.

Molts d’ells tenen la virtut de la immediatesa, de qüestions que 
s’acoten en el temps i l’espai en què es produeixen; d’altres, són 
intemporals i volen passar a enriquir el debat i les propostes en 
un àmbit prou especialitzat com és el municipal.

Esperem que siguin del vostre interès.


