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1. INTRODUCCIÓ. 

 
Aquest treball és fruit d’una inquietud manifestada per l’equip de govern i els regidors de 
l’oposició, que varen aprovar a l’inici del mandat (2011-15), concretament en la sessió 
plenària del 18 de febrer del 2013 un document conjunt on s’establien “Mesures per 
garantir la transparència i el bon govern en l’actuació municipal”. (Annex 1 ). 
 
En aquest document s’acorda demanar la col·laboració a la divisió de formació i 
prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant OAC) per a la realització d’un 
pla d’integritat que incorpori els elements necessaris per a la definició d’una política 
d’integritat i prevenció de la corrupció per a tota l’Organització. 
 
De forma textual el que és diu en el document en el seu apartat 3, és el següent: 
S’estableix el compromís de fomentar una política d’integritat que instauri la 
responsabilitat derivada del servei públic i previngui la corrupció. 
 
En el mateix apartat es fa explícit l’encàrrec a la gerent municipal i l’equip directiu 
conjuntament amb l’assessorament de l’OAC el desenvolupament i la implantació del Pla 
d’Integritat que ha de permetre: 
 

1. Avaluar el risc de  l’integritat de l’organització amb l’objectiu d’elaborar i planificar 
adequadament el marc institucional d’integritat. 

2. Aprovar codis de bon govern que incloguin valors, deures i compromisos ètics de 
l’equip de govern i funcionaris locals, així com les sancions corresponen en cas 
que no es compleixin. 

3. Elaborar un Reglament de conflictes d’interès  i incompatibilitats per als polítics 
locals i  i directius que, respectant la normativa general, desenvolupi obligacions 
per els electes i directius de l’Ajuntament. 

4. Creació d’una comissió d’ètica externa que vetlli pel compliment dels codis de bon 
govern i el Reglament de conflictes d’interès i incompatibilitats. 

5. Desenvolupar un pla de prevenció de riscos de corrupció. 
 

 Objectiu del projecte 
 
Els objectius que l’equip de govern encapçalat per l’alcaldessa conjuntament amb la resta 
de l’organització pretenem aconseguir són: 
 

1. Definir una política d’integritat i prevenció de la  corrupció per a la Institució, 
que estableixi els elements bàsics d’un pla d’integritat. 
 

2. Dissenyar un Pla d’Integritat , és a dir, planificar a dos anys vista les actuacions 
que es duran a terme per assolir els compromisos fixats en la política d’integritat, 
les persones responsables, els terminis previstos i els recursos disponibles per tal 
d’assolir-los. 
 

3. Implantar i fer el seguiment  de l’execució del Pla d’Integritat. 
 

4. Avaluar  la implantació i els resultats del pla com a base per a la definició d’un nou 
pla biennal. 
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2. FASE DE SENSIBILITZACIÓ 

Fase prèvia de sensibilització a l’equip polític, d irectiu, comandament i 
representants sindicals. 
 
S’inicia el procés amb unes sessions de sensibilització al personal electe, directiu, 
comandaments i representants sindicals de la Corporació que realitzen directament 
membres de l’OAC. 
 
El curs que es realitza porta per títol: Gestionar els riscos de corrupció: una 
responsabilitat directiva i l’imparteixen els tècnics de l’OAC, Jordi Tres i Lara Baena que 
formen part de la divisió de formació i prevenció. 
 
Primera sessió. A tot el conjunt del Ple municipal, es convoquen als 25 regidors de la 
Corporació ( l’alcaldessa més 14 regidors de CIU, 4 del PP, 2 del PSC, 2 d’ICV i 2 de la 
CUP), el secretari i l’interventor. Aquesta sessió és realitza a la sala de Plens de 
l’Ajuntament el dia 29/04/2013. 
 
Segona sessió. A l’equip directiu (gerència, directors d’àmbit, directors i resta de personal 
habilitat). Alguns dels membres de l’equip directiu ja havien assistit en sessions anteriors 
en aquest curs i excusen la seva presencia. La primera sessió amb l’equip directiu es va 
realitzar el dia 03/02/2012. 
 
Tercera sessió. A tots els comandament (Caps de Servei, Secció i Unitats 
Administratives). Aquesta sessió és realitza els dies 10/05/2013 i 24/05/2013. 
 
Quarta sessió. Als representats sindicals dels treballadors/res de l’Ajuntament, que estan 
representats per membres de Comissions obreres (CCOO), Unió General de 
Treballadors/es (UGT), Confederació general de treballadors/es (CGT), Agrupació de 
tècnics/ques independents (LaCat), i els sindicats sectorials de la policia local ( SPM i 
SPPME).Aquesta sessió és realitza els dies 31/05/2013 i 03/06/2013. 
 
En aquestes sessions es realitza formació bàsica entorn la gestió dels riscos de la 
corrupció. Es treballa en la definició o aclariment de conceptes clau (corrupció, integritat, 
ètica professional pública) i es reflexiona sobre llurs repercussions o implicacions tan per 
a les persones que ocupen un lloc de treball en l’Administració de l’Ajuntament com per 
aquells que ocupen càrrecs representatius o desenvolupen tasques de govern al 
consistori. 
 
El sistema de treball és l’anàlisi de casos i/o situacions en els que es produeixin diferents 
dilemes ètics que contraposen la ètica privada de cada persona amb la l’ètica com a 
servidor públic i es fa reflexionar de forma individual primer, en discussió en petits grups 
després i amb una posada en comú posterior de tot el grup en els diferents aspectes que 
es tracten en cada cas. 
 
La pregunta final per a cada cas és la següent: “Hi ha abús de la posició pública en 
benefici privat?”. 
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Gestionar el sistema d’integritat d’una Institució 
 
Gestionar el sistema d’integritat d’una Institució significa que aquesta assumeix un paper 
actiu en cadascun dels tres eixos d’actuació en el que es conforma el sistema. 

1. L’ètica pública que cerca guiar i orientar a les persones  que formen part de 
l’organització sobre la conducta que s’espera d’elles en l’exercici de les seves 
responsabilitats professionals. 
 

a. Lideratge ètic. Es en el lideratge com és demostra el compromís de les 
persones que dirigeixen l’organització amb el foment de la integritat i la 
persecució de la corrupció. Cal veure com mesurem i gestionem aquest 
lideratge ètic. 
 

b. Cultura ètica organitzativa. Les polítiques d’una institució defineixen com 
es volen fer les coses en l’organització; però la cultura organitzativa acaba 
determinant la forma en què realment es duen a terme: quines normes o 
estàndards s’obeeixen, quines es forcen o adapten, i quines s’ignoren. 
 

2. La gestió pública professional cerca garantir l’eficiència i la legalitat  en 
la gestió de les funcions, els serveis i els recursos públics en la Institució i reduir 
les oportunitats  de comportaments impropis i d’abús de la posició pública en 
benefici privat. 
 

a. Gestió professional dels recursos humans. La manera com es fa la 
selecció, promoció, direcció d’equips de treball, formació continuada, 
avaluació de l’acompliment, remuneració i reconeixement. Incideix 
directament sobre la professionalitat i el talent de l’equip humà de 
l’organització. 
 

b. Gestió professional dels serveis i funcions públiques. La forma com es 
planifica, com s’executa, com s’avalua, com s’introdueixen les millores 
necessàries per garantir l’eficiència i la qualitat són claus des del punt de 
vista del foment de la integritat i de la prevenció de la corrupció. Això 
s’explica ja que segons ens comenten tècnics de l’OAC, la major part de 
les “oportunitats” d’abusos de la posició pública en benefici privat venen 
donats per ineficiències en l’execució d’aquests serveis i funcions 
públiques (terminis massa llargs, oferta de serveis clarament inferior a la 
demanda social, criteris de decisió pública poc coneguts, processos opacs, 
etc. 
 

3. La prevenció de la corrupció se centra exclusivament en la lluita contra la 
corrupció:com es fa la prevenció, la detecció i la resposta als actes d e 
corrupció . 
 

a. Gestió de riscos de corrupció. Identificació de les principals àrees  de risc 
de corrupció i establiment de mesures preventives per reduir la probabilitat 
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que aquests riscos esdevinguin. Com es posen en marxa mesures per 
reduir aquesta probabilitat, qui en són els responsables serà una de les 
altres tasques a gestionar. 
 

b. Mecanismes de detecció i resposta. Són eines clau de prevenció de la 
corrupciósi existeixen, estan ben gestionats i comunicats. Són instruments 
que ajuden a detectar i respondre amb la major celeritat i amb el menor 
perjudici per a la Institució i a l’interès general. 

 
Diferents nivell d’implicació en la definició de la  Política d’Integritat 
 

 
La implicació esperada de cadascun d’aquests grups de persones, que tenen uns nivells 
de responsabilitat i actuació diferents en cada cas segons el rol que ocupen, serà 
debatuda i contrastada per tal de realitzar la diagnosi de la integritat de la Institució i la 
posterior priorització de les accions a engegar en el pla. 
 
A un nivell posterior, i un cop tinguem establert el pla d’integritat de la Institució en una 
visió cap a dins, és a dir, en relació als comportaments ètics esperats per tots els agents 
implicats, ens caldrà aprofundir en una visió cap enfora, per tal de veure les implicacions 
que pot  tenir pels agents externs: 
 

• Ciutadania 
• Associacions 
• Proveïdors 
• Altres institucions 

 
 
 



 

7  

Sessió de preparació per traslladar les sessions de  sensibilització a la resta del 
personal municipal. 
 
La gerent municipal fa una proposta, a un grup de persones de les que ja han participat 
en les sessions de sensibilització preparades per tècnics de l’OAC, de ser els 
transmissors i difusors d’aquests conceptes a la resta de l’organització. 
 
Pel col·lectiu específic de la policia local, la formació la rep directament el sotsinspector. 
Aquest fa una primera sessió de formació als agents i caporals que hauran d’anar fent la 
difusió al resta dels agents en funció dels torns de treball. 
 
Les persones que finalment hi participen com a formadors són les següents: 
 
Carme Oliver Gerent 
Victor Martínez Director de l’Àmbit de Territori i Qualitat 

Urbana 
Eva Borrás Directora de l’Àmbit d’Economia i 

Governança 
Francesc Carulla Interventor municipal 
Jordi Matias Director de Recursos Humans 
Mònica Lablanca Directora de Comunicació 
Cristina Recasens Assessora en Polítiques Socials 
Marta Recio Cap de Servei de Serveis Socials 
Urgell Graell Cap de Servei de Qualitat, Processos i 

gestió documental 
Pamen Ferrer Cap de Servei de Logística 
Gemma Foj Cap de Servei d’Atenció Ciutadana 
Ferran Domínguez Cap de Servei d’Esports 
Josep Tarragó Cap de Servei de Gestió Urbanística 
Marcel Gómez Cap de Servei d’Intervenció en 

l’Edificació 
Albert Muratet Cap de Servei de Mobilitat 
Rosa Pitarch Cap de Servei d’Educació 
Rafael Sierra Cap de Servei de Valoracions, 

Expropiacions i Disciplina Urbanística 
Angel Pastor Sots inspector 
José Milla Sergent 
Miguel Ángel Paz Sergent 
Oscar Fernàndez Caporal 
Javier Diaz Caporal 
Alejandro Reyes Caporal 
Francisco Rus Caporal 
Juan Ubiña Caporal 
Juan Caballero Caporal 
Leonardo Aguilar Caporal 
Josep Pallarés Caporal 
Oficina Antifrau Catalunya Tècnics de formació 
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Es convoca una reunió preparatòria per a tot l’equip de formadors. Es fa el dia 5 de 
desembre de 2013 i es fa en dues sessions: 
 

• De 8:30 a 11:30. Primer grup 
• De 12 a 15. Segon grup 

Aquesta sessió preparatòria té la finalitat de proporcionar les eines suficients per fer que 
les sessions de sensibilització a tot el personal municipal es realitzin de la forma més 
homogènia possible. 
 
Es proporciona la següent documentació: 

1. Guia per a la sensibilització dels equips de treball en matèria d’integritat i ètica 
pública. Material per a directius i alts comandaments en el marc del disseny del 
Pla d’Integritat. (material elaborat per OAC). Annex 2 . 

2. Estatuts bàsic de l’empleat públic, llei 7/2007, de 12 d’abril. Capítol VI. Deures 
dels empleats públics. Codi de conducta. Articles 52, 53 i 54. Annex 3  

3. Els 3 casos d’anàlisi. Annex 4 . 
4. La resolució dels casos. Annex 5 . 
5. Powerpoint dels conceptes claus Annex 6.  

Es repassa la documentació i es fa una sessió de simulació conduïda per tècnics de 
l’OAC per tal d’assajar el desenvolupament de la reunió. Els aspectes en els que es fa 
més incidència són: 
 

• En la conducció de la reunió, és a dir, l’inici i benvinguda, el control del temps i el 
tancament. 

• El treball dels tres casos, de forma individual primer, després debat en grup i 
finalment de posta en comú. 

• Les idees clau. 

Aquestes sessions varen tenir lloc a finals del 2013 i primer semestre de 2014 i hi ha 
participat unes 536 persones i 81 han excusat la seva assistència per motius varis o hi ha 
hagut alguns tipus d’error en la convocatòria. Del total dels empleats públics l’assistència 
en aquestes sessions representa un 86,87% dels treballadors .  
 
En el quadre Annex 7 , hi ha la convocatòria de les sessions formatives i les dates de 
totes les reunions, el formador i les persones que varen ser formades, així com també els 
motius del personal que falta.  
 
Un cop acabades aquestes sessions es va passar una enquesta a tot el personal 
formadors per tal de valorar la reunió amb cadascun dels equips. El format de l’enquesta 
és pot veure en l’Annex 8 . 
 
El resultat final de l’enquesta demostra que l’inte rès i participació en els debats ha 
estat molt alt, al voltant d’un 87,5%. Que hi ha ha gut diversitat d’opinions  i que 
s’han plantejat de forma oberta i amb confiança en un 81,25% dels casos i que en 
un 87,5% dels casos el clima general de la reunió h a estat distès i relaxat i dinàmic i 
entusiasta . 
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En l’assoliment dels objectius que ens havíem marcat en les reunions de desplegament 
que s’ha fet és que en un 68,75% dels casos es valora que hi ha consciència de 
contribució individual a la integritat institucional i també amb un 68,75% dels casos que 
cal identificar els dilemes ètics de forma normal i tenir recursos per a respondre’ls. 
Es de destacar també la valoració del material aportat per l’OAC per a la conducció de les 
reunions que ha estat de 4,94 sobre 6, el que considerem altament positiu. 
 
Finalment fer referència a les valoracions obertes que va fer el personal formador que 
podríem sintetitzar en els següents ítems: 
 

• En alguns col·lectius sensació de no estar prou preparats per fer aquesta formació 
• Valoració molt positiva de les sessions, que ens ajudaran a fer millor la feina. 
• Es important la implicació de tothom, sobretot càrrecs polítics i directius que han 

de tenir un comportament exemplificant. 
• Es va demanar que això no només fos l’inici d’un camí, que es seguís en el camí 

fins a l’elaboració del pla d’integritat i que aquests conceptes arrelessin en la 
filosofia de l’Ajuntament. 

• Definir també els diferents graus de responsabilitat en aquests dilemes. 

Els resultats totals d’aquesta enquesta és el podeu trobar en el document Annex 9 . 
 
En algunes de les sessions els formadors varen sol·licitar dels assistents una valoració 
lliure de la reunió i del tema que s’havia tractat. Adjuntem el recull dels originals 
manuscrits de les recopilacions fetes en l’Annex 10 . 
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3. FASE DE DIAGNOSI 

La fase de diagnosi consisteix en fer l’avaluació del nivell d’integritat de la nostra 
institució, quins són els nostres punts fort i febles per tal de poder establir els 
mecanismes de millora i la priorització de les actuacions a realitzar en el camí iniciat cap 
a la integritat. 
 
La gerent municipal convoca a un equip, que anomenarem nuclear, que és el que ajudarà 
en la recopilació de la documentació de les reunions de la fase de diagnosi i en 
presentarà les conclusions-resum del total de les reunions. 
 
La formació d’aquest equip es fa pensant en un criteri de participació en tots els nivells i 
categories laborals. Es pretén que sigui un equip qualificat i implicat en el procés en tot 
moment. 
 
S’adjunta la convocatòria de l’equip nuclear per part de la gerent. Annex 11.  
 
L’equip nuclear el formen les següents persones: 
 

Carme Oliver Gerent  
Jordi Matias Director RRHH Finalment no assisteix ja 

que causa baixa a 
l’Ajuntament 

Marta Recio Cap de Servei de Serveis Socials 
Angel Pastor Sots inspector 
David Hernández Tècnic de Serveis Urbans 
Marta de Castro Tècnica de Turisme Finalment no pot assistir a 

les reunions de diagnosi 
Pep Martínez Administratiu d’Educació 
Salomé Ferro Secretària de direcció 

 
Dues-tres persones d’aquest equip nuclear varen assistir a les tres reunions de diagnosi 
que va conduir directament els tècnics de l’OAC i desprès varen elaborar el document 
conjunt de respostes. 
 
Els tres grups estaven formats per persones de l’Ajuntament, amb rols i graus de 
responsabilitat diferents: 
 
 

Grup 1  Polítics i directius 
Carles Brugarolas Tinent d’alcalde Economia i Ocupació 
Susanna Pellicer Tinenta d’alcalde Serveis a la Ciutadania 
Francesc Carol Regidor participació 
Joana Barbany Regidora comunicació i informació 
Victor Martínez Directiu Àmbit Territori i Qualitat Urbana 
Xavier Fornells Directiu Àmbit de Serveis a les Persones 
Eva Borras Directiva Àmbit d’Economia i Governança 
Xavier Codina Directiu d’Esports 
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Grup 2 Comandaments i tècnics 
Gemma Foj Cap de Servei Atenció Ciutadana 
Albert Muratet Cap de Servei Mobilitat 
Annabel Busqué Cap d’Unitat Administrativa Gerència 
Carme Ferrer Cap de Servei en funcions Logística 
Gerard Riba Tècnic manteniment urbà 
Anna Soler Tècnica polítiques socials 
Irene Castro Tècnica jurídica RRHH 
Esther Salvador Tècnica promoció econòmica 
Nel.la Manzanares Tècnica activitats 
Manel Turon Tècnic cultura 

 
 

Grup 3 Administratius, auxiliars, conserges, oficials 
i agents policia local 

Teresa Cornet Administrativa comptabilitat 
Odina Teixidó Administrativa /gestora OAC 
Palmira Coma Auxiliar administrativa Contractació i Compres 
Araceli Garcia Auxiliar administrativa RRHH 
Eduard Gil Auxiliar administratiu Cultura 
Juan Antonio Cruz Conserge 
Maribel Sillero Conserge Corretorns 
F. Javier Alvarez Agent policia 
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Resultats dels diferents tallers de diagnosi: AVALU ACIÓ DEL SISTEMA 
D'INTEGRITAT: ANÀLISI DE PUNTS FORTS I FEBLES 
 
El taller va consistir en demanar als integrants de cada grup, que en unes targetes verdes 
i vermelles posessin de forma individual dos o tres punts que consideressin forts de la 
Institució i dos o tres en els que creguessin que calia millorar. 
 
Totes les targetes es van posar en una panell totes juntes i després es va fer un exercici 
d’agrupació, per tal de poder identificar les grans categories de punts forts i febles. 
 
En els quadres que venen a continuació, s’enumeren de forma literal per una banda en la 
valoració global les etiquetes en que varen quedar agrupats totes les aportacions fetes i 
de forma més detallada els contingut individual i enumeració del que cadascuna de les 
persones de forma individual va escriure a les targetes. 
 
Primer taller. Comandaments i tècnics 
 
Valoració global 
 

Punts forts A millorar Punts febles 

Voluntat de transparència Formació 
No hi ha control de conductes 
impròpies 

Voluntat d' Integritat 
Mecanismes d'avaluació 
millorables Manca de referents clars 

Bona comunicació conducta 
esperada Responsabilitat ètica directiva Manca de promoció 
Millora dels processos de 
licitació pública que avancen 
en integritat i transparència   

No conseqüències 
conductes impròpies 

Bon nivell de participació intern 
i extern   Subcultures ètiques 
Existència d'un model 
organitzatiu   

Millores auditories internes i 
externes 

    
Dilemes ètics: desconeixement 
de com s'han de tractar 

    Mal ús dels béns públics 

    

Manca de canals de 
comunicació de queixes 
internes 

    
Manca de punts de referència 
quan a dilemes 

    
Manca supervisió equips i 
tasques 

    
Mancances en la 
Comunicació interna 
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Valoració detallada 
 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES VALOR AGRUPACIÓ 

Estem millor que altres 
Ajuntaments 

No prou coneixement temes de 
confidencialitat 

Bon retiment de comptes   
Gestió Econòmica-
Pressupostària   

Transparència pressupostos de 
cara al ciutadà (premis)   

Transparència   

Transparència i retiment de 
comptes   

Aplicació a tots els àmbits de la 
LOPD   

Voluntat de Transparència 

Inici treball i conscienciació 
sobre conductes impròpies No avaluació del clima ètic 

Creació del sistema d'integritat   

Avaluació del clima ètic   

Integritat sobre la taula ARA! 
(Fer-ho  córrer)   

Compromís ètic   

Voluntat d'anar complint la 
legalitat   
Compromís ètic que és vol 
estendre a tota l'organització   
Part del personal motivat per 
compromís ètic i valors 
professionals   
Iniciar el treball sobre l'ètica i 
sobretot a nivell de tota la casa   

Voluntat de transparència (p.e. 
Pla d'Integritat)   

Voluntat d'establir un pla 
d'integritat   

Intent d'organització de 
despeses, dietes i gratificacions   

Reducció despeses dietes per 
part dels directius   

Voluntat d'Integritat 

Formació 

Manca de criteris clars i públics 
en la selecció de personal per 
fer cursos 

Formació 
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Realització de cursos per altres 
àmbits (p.e. Curs de 
contractació) 

Formació, evitar la culpa o 
solidaritat 

Formació continuada i 
actualitzada sobre nous 
procediments   

L'obligació de fitxar (control 
horari) ajuda a minimitzar 
conductes impròpies 

Es controla el temps dedicat a 
esmorzar però no es controla si 
es fa la feina, si es fa 
correctament, si hi ha un bon 
servei a la ciutadania, etc. 

En aquest Ajuntament hi ha 
més conductes pròpies que 
impròpies 

No existeix control d'entrada i 
sortida de l'Ajuntament, ni 
temps a l'espai cafè, doncs és 
complexa e impopular 

  

Manca de sistemes de control 
(p.e. Sistemes informàtics de 
seguiment de processos). 

  
Si es detecta alguna 
conductaimpròpia, no s'informa 

  
Autorització conductes 
impròpies 

  

Caps no informen de conductes 
impròpies per no tenir 
problemes (companys tampoc 
informen). 

  
Consentiment de conductes "no 
correctes" 

  

Si identifiques conductes 
impròpies, a qui li puc dir? 
Conseqüències? 

  
Estar dins del sistema 
"penalitza" 

No hi ha control de conductes 
impròpies 

  Models de conducta 
  Models de conducta equívocs 

  
No referents clars conducta 
esperada dels superiors 

  
Diferència de models de 
conducta dels Caps 

  

Alguns caps no són models de 
conducta: actitud davant la 
feina, assumpció de 
responsabilitats, etc. 

Manca de referents clars 

Personal conscienciat de 
l'ús/abús bens públics   
Comunicació conducta 
esperada   

Bona comunicació de 
conducta esperada 
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Comunicació de la conducta 
esperada (equilibri: formalitat i 
eficiència)   

  Inexistència de "beneficis" 

  
Criteris de promoció no hi ha, i 
els que hi ha no són equitatius 

  

No promoció del personal 
(rigidesa de l'administració 
pública) 

  Promoció 

Manca de promoció 

Reconducció de situacions 
Manca d'exemples compartits 
de mecanismes de resposta 

  
Manca de sancions per 
conductes impròpies 

  

Manca de sancions 
(imprescindibles) davant 
conductes impròpies (a 
vegades el treballador és 
canviat de lloc de treball i a ell li 
suposa un benefici) 

  

Davant conductes impròpies 
sobre manca de control horari 
"No hi ha conseqüències" 

  

Les conductes impròpies i 
greus per part caps son més 
impunes que si les fa un 
treballador 

  Difícilment hi ha sanció 

No conseqüències a 
conductes impròpies 

  

Policia, brigada, inspectors, 
tècnics d'oficina,... Molts grups 
diferents que dificulta la 
homogeneïtzació del 
comportament 

Subcultures ètiques 

Realització auditories internes i 
externes Auditories i control interns 

  
Planificació gestió (seguiment i 
avaluació) II 

Millorar auditoria i controls 
interns 

Contractació pública   
Darrerament s'ha millorat en la 
transparència de l'adjudicació 
de nous concursos (falten 
encara molts)   
Millora en la organització dels 
processos d'organització  
pública   
Auditories i controls interns - 
Servei de contractació-   

Millores dels processos de 
licitació pública que avancen 
en integritat i transparència 
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intervenció 

Cultura participativa (empleats)   
Participació ciutadana en 
decisions i planificació 
municipal   

Participació ciutadana     

Ciutadania té canals per 
presentar queixes   

Bon nivell de participació 
intern i extern 

  
Els procediments són lents i 
xoquen amb la voluntat política 

  

L'únic mecanisme de detecció 
és el cap. Hi ha per tant massa 
dependència a l'ètica del cap 

  

Gestió de dilemes ètics en el  
dia a dia però no es 
transformen en coneixement 
per a l'organització 

  

No se sap com gestionar 
dilemes ètics que sorgeixen de 
la tasca diària 

  Distància entre normes i realitat 

  

Quan es prioritza un tema per 
urgència o importància o per 
abús d'algun tipus 

  

Ordres de superiors jeràrquics 
que s'escuden en l'efectivitat i 
poden no ser de tot legals o 
equitatives 

  

Desconeixement de com 
gestionar els riscos: regals, 
segones ocupacions, etc. 

  

Desconeixement sobre 
conflictes d’interès en el cas 
dels "regal" 

  

No és visible la gestió correcte 
dels regals de Nadal que 
arriben a l'alcaldessa i sí als 
tècnics 

Dilemes ètics: 
desconeixement de com s'han 

de tractar 

  

No prou control sobre l'ús privat 
dels bens públics; telèfon, us 
ordinador per planificar viatges, 
etc. 

  

Ús privat de béns públics per 
part de polítics, ex: telèfon 
mòbil 

Mal ús dels béns públics 



 

17  

  
Crec que no hi ha mecanismes 
de resposta 

  

Manca de mecanismes de 
detecció i resposta (o 
desconeixement) 

  

Ús privat de béns i serveis 
públics (cultura fraternal entitats 
històriques del municipi) 

  

No control de possibles 
"abusos" de béns públics (o ho 
sembla) 

  Canals de comunicació interns 

  
No existència de canal intern 
de comunicació de queixes 

  

Manca canal de suggeriments 
(del personal a la direcció o 
RRHH) 

Manca canal de comunicació 
de queixes internes 

  

Manca de punts de referència 
per resoldre dilemes (només 
cap) 

  
Manca del referent per la gestió 
del dilema ètic 

  
Manca del paper de supervisor 
d'alguns caps 

Manca punts de referència 
quant a dilemes 

  

Manca d'eines d'avaluació del 
personal, dels projectes i dels 
serveis 

Avaluació contínua de la 
qualitat en l'atenció ciutadana 

No avaluació de la satisfacció 
ciutadana 

Avaluació de RRHH, 
reconducció i reconeixement. 

Manca d'avaluació real dels 
recursos humans. No 
reconeixement, no reconducció. 

Mecanismes d'avaluació dels 
treballadors Com s'avalua a directors/caps 

Mecanismes d'avaluació 
millorables 

Hi ha caps que sí que es 
responsabilitzen de les 
decisions dels seus tècnics 

Maneres de funcionar que 
eviten responsabilitat ètica 
(sistemes/processos) 

Responsabilitat ètica directiva 

Mecanisme de planificació i 
fixació d'objectius (PACTE)   
Model gerencial permet millor 
relació entre àmbits   

Govern obert i accessible   

Existència d'un model 
organitzatiu 

  Supervisió de tasques 
  Supervisió i direcció d'equips 

  Supervisió d'equips 

Mancança supervisió de 
tasques i equips 
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  Obscurantisme entre àmbits 

  

Obscurantisme en alguns 
aspectes de participació / 
informació ciutadana 

  

Comunicació eficaç: 
mecanismes i persona de 
referència 

  
Comunicació vs rumor. Guanya 
el rumor. 

  Comunicació eficaç. III 

  

Manca encara informació dels 
projectes propis de 
l'Ajuntament a tots els 
treballadors 

  
Manca encara de molts criteris i 
instruccions escrites 

Es visualitzen bons projectes 
del govern 

Manca de visualització de 
conductes exemplars 

Mancances en la comunicació 
interna 

 
 
Segon taller. Administratius, auxiliars, conserges, oficials i agents policia local 
 
Valoració global 
 

Punts forts A millorar Punts febles 

Transparència i planificació 
Comunicació: bona teoria, 
pràctica deficient Gestió de Recursos Humans 

Bona planificació amb 
excepcions   

Manca d'identificació, 
comunicació i resposta a les 
conductes impròpies 

Recolzament dels caps   Manca de formació sobre ètica 

Bona gestió dels dilemes   

Manca de mecanismes de 
detecció i resposta (canals, 
mecanismes formals, etc.) 

Hi ha directius clares     
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Valoració detallada 
 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES VALOR AGRUPACIÓ 
Pel que fa a la transparència 
entenc que des del meu lloc de 
treball es fa correctament, 
seguint criteris objectius i 
justificats 
Participació ciutadana: sovint 
es fan activitats o 
programacions que surten 
directament d'acords entre 
entitats que han volgut implicar-
se 

Les eines de treball i la teoria a 
aplicar és clara i transparent   

Transparència i participació 

Planificació 

La planificació no sempre és 
correcte, ja que sovint ens 
arriba més tard del que seria 
normal 

Planificació actuacions   

Bona comunicació i planificació   

A millorat comunicació i per tant 
planificació   

Bona planificació amb 
excepcions 

Comunicació al ciutadà és molt 
bona 

Major comunicació entre els 
departaments 

Comunicació interna està bé 

Falta de comunicació entre 
els treballadors que fem el 
mateix que ocasiona 
diferències a l'hora d'actuar 

Bona comunicació entre cap i 
gestor facilitant la feina 

Poc seguiment i avaluació 
dels procediments. Poden 
estar ben planificats però no 
es revisen 

Comunicació: bona teoria, 
pràctica deficient 

Bona comunicació per correu 
electrònic (instruccions, "taulell 
dels treballadors", etc.) 

Comunicació interna entre 
seccions de l'Ajuntament 

  

  

Sovint la comunicació interna 
no és eficaç i fa perdre temps, 
reenviant correus i 
informacions a companys 

  

 
No hi ha promoció 
professional 

  
Les formes a l'hora de tractar 
segons quins temes 

Gestió dels Recursos Humans 



 

20  

  

Informació sobre selecció de 
personal millorable: llocs, 
procediments, mètodes. 

  

Avaluació del personal: a 
vegades un té la sensació que 
és indiferent si treballes molt o 
poc, bé o malament,... No es 
reconeix ni es recondueixen 
conductes. 

  Remuneració 

  Informació insuficient 

  
Falta de formació o 
d'actualització 

  
Falta de reconeixement a les 
categories professionals 

  Motivació i reconeixement 

Flexibilitat horària   

Bona comunicació amb la meva 
cap quan detecta una conducta 
impròpia   

Comunicació de la conducta 
esperada (equilibri: formalitat i 
eficiència)   

Bon recolzament amb el cap   

Bon recolzament per part del 
meu cap   

Bona coordinació amb el cap   
Es valora molt que et demanin 
l'opinió de com fer la feina   

Recolzament dels caps 

Gestió dilemes, resolució de 
problemes   

Bona comunicació entre alguns 
companys per resoldre dilemes   

L'organització està fent un 
esforç per solucionar o detectat 
conductes impròpies , formant 
a tots els treballadors   

Bona gestió dels dilemes 

Identificació de conductes 
impròpies 

Identificació de conductes 
impròpies 

 

Poca comunicació de la 
conducta o actitud a prendre 
en determinades ocasions 

  Conductes impròpies per part 

Manca d'identificació, 
comunicació i resposta a les 

conductes impròpies 
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dels companys 

  
No tinc clar com actuar en cas 
de conductes impròpies 

  

Maneres de funcionar, no tinc 
clar què s'espera de la meva 
actuació 

  La por a la represàlia 

  

Determinades conductes 
impròpies es passen per alt. 
No s'afronten per evitar 
problemes. 

  
Autorització de conductes. 
Tolerància 

  
Inactivitat davant una 
conducte impròpia 

  
Falta formació sobre ètica 
professional 

  
Cal més formació sobre la 
integritat de manera periòdica 

Manca de formació sobre ètica 

Normativa interna clara dins del 
servei/departament per evitar 
gestions o conductes impròpies   

Directius clares sobre regals i 
productes intervinguts   

Directrius clares   

Hi ha directius clares 

Mesures adoptades a favor de 
la sostenibilitat i medi ambient 

No hi ha mecanismes de 
detecció clars, i per tant 
tampoc existeixen 
mecanismes de resposta 

  

Canals de suggeriments 
intern de manera anònima per 
evitar "males conseqüències" 

  
Falta de comunicació en cas 
de corrupció 

  

Desconeixement dels 
mecanismes de resposta 
aplicats davant d'una 
conducta impròpia (no sabem 
si hi ha resposta) 

  

Cal millorar en la detecció de 
conductes impròpies. Hauria 
d'haver-hi poc marge per 
interpretacions 

Manca de mecanismes de 
detecció i resposta (canals, 
mecanismes formals, etc.) 
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Més responsabilitat per la 
feina 

  
Responsabilitat de feina que 
no pertoca 

  No hi ha un compromís ètic 

  

Ètiques de regals (arbitrarietat 
en aplicar la política  de 
regals) 

 
 
Tercer taller. Polítics i directius 
 
Valoració global 
 

Punts forts A millorar Punts febles 

Existència d'una política de 
regals 

Model d'organització cada cop 
més professional 

Funcionament històric que 
distorsiona l'organització 

Voluntat d'avançar la integritat 
com a un valor a desenvolupar 

Falta d'eines per detectar 
subcultures ètiques i la seva 
gestió 

Necessitat d’homogeneïtzar en 
la identificació i resposta de 
conductes impròpies 

Gran avenç en el control 
econòmic (despeses i 
ingressos). Tot i que cal 
ajustar/afinar alguns 
aspectes 

Manquen eines per regular l'ús 
de béns i serveis 

Innovar en la gestió de 
Recursos Humans 

Voluntat de transparència Conflictes d'interès   

  

Voluntat clara de compromís 
ètic però manca d'un codi 
explícit   

  
Replantejar la participació per 
fer-la més efectiva   

  

Canals de comunicació externa 
faciliten la proximitat però cal 
millorar la coherència de les 
respostes.   

  
Insistir en la millora de la 
comunicació interna   
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Valoració detallada 
 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES VALOR AGRUPACIÓ 

Sistema gerencial i directiu. 
Transparència 

Cal potenciar eines 
d’intel·ligència col·laborativa. 
Encara som molt verticals. 

Organització interna tècnica. 
Sistema gerencial. Decisions 
transversals, evita decisions 
unilaterals 

Seguiment programes 
transversals (coordinació) 

Ha evolucionat molt cap a la 
professionalització dels càrrecs 
directius 

Impossibilitat de control "real" 
d'un concurs de 
subcontractació 

Respecte en general per l'àmbit 
tècnic i la tasca que duu a 
terme 

No expliquem prou bé que 
una part dels laborals 
eventuals han de ser 
discrecionals i per què. 

Voluntat d'esmena millora 

Aquesta organització no entén 
el concepte "confidencial", els 
temes confidencials, solen 
"deixar de ser-ho" quan s'obre 
la porta de la reunió. 

Marcada orientació a la millora. 
Autoexigència 

Poca claredat de les 
responsabilitats (qui ha de fer 
què) de l'equip directiu. 
Desorganització interna. 

Instruccions explícites per 
escrit. Fase pressupost. 

Planificació. Greus dificultats 
d'introduir canvis 

Els àmbits no "competeixen", 
és fàcil obtenir la col·laboració 
de tothom per assolir un 
objectiu 

Manca un nivell de 
planificació dels temes 
ordinaris més alta 

Creació de comissióde la Via 
pública   
Inici d'un procés d'elaboració 
d'una nova planificació 
estratègica   

Model d'organització cada cop 
més professional 

Policia local: té subcultura/ètica 
especial i diferent a resta 
Ajuntament. Cal buscar punts 
de connexió. 

Hi ha subcultures evidents, 
segurament injustes i difícils 
d'evitar. Però no han de ser 
tolerades 

Falta d'eines per detectar 
subcultures ètiques i la seva 

gestió 

No acceptació de regals de 
Nadal   
Política de regals de 
l'Ajuntament, tot i que no es 
comunica prou   

Existència d'una política de 
regals 
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No hi ha ús privat de béns i 
serveis públics 

Caldria definir millor l'ús del 
telèfon mòbil 

Manquen eines per regular l'ús 
de béns i serveis 

No hi ha conflictes d’interès en 
les decisions públiques 

Dificultat de realització de 
polítiques públic-privades 
vistes amb recel pel cos 
administratiu 

Conflictes d'interès 

  

Hi ha subcultures i persones 
que no responen davant ningú 
però no hi ha penalització 

Funcionament històric que 
distorciona l'organització 

La gran majoria de conductes 
impròpies son regulables amb 
instruccions clares perquè son 
qualitatives i no quantitatives. 

Les conductes impròpies 
s'identifiquen, però manquen 
eines. Mala impressió pels 
que no les practiquen. 

  

No hi ha una única visió del 
que són les conductes 
impròpies. 

  

Hi ha conductes que podríem 
anomenar d'inconsciència 
però impròpies. 

  

A vegades hi ha poca 
coherència entre el que 
s'afirma que s'ha de fer i el 
que s'acaba volent que passi 

  

Autorització de conductes 
impròpies. Impossibilitat 
"real"" d'obrir un expedient 

  

Identificació de conductes 
impròpies. Com reaccionar 
davant d'una decisió 
discrecional d'un habilitat? 

  

Comunicació de la conducta 
emprada. Falta comunicació 
vertical. 

  

A vegades es mira cap una 
altra banda davant d'algunes 
maneres de fer. 

Necessitat d'homogeneitzar en 
la identificació i responsta de 

conductes impròpies 

Cada vegada hi ha menys 
subjectivitat 

Tenim diversos mecanismes 
de control per l'acompliment 
de la normativa, però no tenim 
codi ètic. 

Actitud exemplaritzant equip de 
govern 

Manca d'uncodi ètim del 
treballador públic 

Fort compromís ètic i de 
transparència per part de tota 
l'organització 

Necessitem un codi ètic, 
instrucció... Que clarifiqui 
criteris quan als regals 

Compromís ètic basat en la 
transparència 

Millorar la gestió de la queixa 
evitant una resposta poc ètica 

Voluntat clara de compromís 
ètic però manca d'un codi 

explícit 
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El compromís ètic és en global 
molt elevat. Evitar clientelisme 
Hi ha molta gent a 
l'organització que té una clara 
vocació de servei públic i que 
l'exerceix impecablement   

Pla Integritat tranversal   

Vull ser positiu i contundent 
afirmant que aquesta 
organització no té models de 
conducta negatius organitzats   
Aquestes sessions i compromís 
cultura transparència i bon 
govern   

Es positiu el treball que s'està 
duent a terme en aquests 
tallers doncs aquest tema era 
assignatura pendent   

Voluntat d'avançar la integritat 
com a un valor a desenvolupar 

Moltes decisions 
d'infraestructures, viaris, 
pressupost passen pels òrgans 
participatius prèviament 
(consells, taules de treball). 

Participació ciutadana. En 
tenim molta i no sé si 
compleixen els objectius. Si el 
de transparència. 

La participació ciutadana va 
guanyant pes i profunditat. 
Molta més transversalitat 
interna i externa   

Replantejar la participació per 
fer-la més efectiva 

Moltes decisions 
d'infraestructures, viaris, 
pressupost passen pels òrgans 
participatius prèviament 
(consells, taules de treball). 

Les entrades, per molt que 
siguin per canals diferents 
han de tenir respostes iguals 

La participació ciutadana va 
guanyant pes i profunditat. 
Molta més transversalitat 
interna i externa 

Manca d'elements 
comunicatius per explicar els 
serveis municipals a la 
ciutadania. 

Obrir canals de comunicació 
amb la ciutadania és bo, però... 

A vegades és difícil comunicar 
sense que s'interpreti que fas 
"campanya" 

Comunicació externa. Servei 
públic: premsa, web, cugat.cat   

Web. Comunicació   

Canals de comunicació externa 
faciliten la proximitat però cal 
millorar la coherència de les 

respostes. 

Reconducció de situacions 

Falta de sistemes de 
reconeixement de conductes 
exemplars 

Innovar en la gestió de 
Recursos Humans 
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Evitar greuges comparatius 
entre els treballadors en 
situacions semblants. 

Avaluació dels RRHH. 
Impossibilitat de 
reconeixement de mèrits. 

Selecció de personal: molta 
transparència en la selecció de 
personal pactada amb els 
sindicats 

Remuneració. Impossibilitat 
d'aplicar clarament i 
obertament el concepte 
gratificació 

Remuneració correcta 

No s'apliquen polítiques de 
gratificació o remuneració 
diferenciades segons vàlua, 
càrrega de treball, objectius, 
etc. 

  

Els procediments d'avaluació 
han de millorar (Ed's i RRHH 
vull dir). Han de ser més 360º 

  
Manca de rigorositat del 
control horari 

  

La supervisió dels equips 
humans  i el compliment de 
les tasques de cadascun és 
irregular segons les àrees. 

  

Manca d'obertura 
d'expedients informatius i/o 
sancionadors 

  

Els pocs expedients 
sancionadors que es tiren 
endavant, sovint no s'acaben 
signant. Cultura d'impunitat 
per a determinades persones. 

  

Direcció i supervisió d'equips. 
Caldria un enfoc cap a enfortir 
els equips dins de cada 
regidoria. Regidor igual a cap 
de l'equip. 

  

Molta dificultat per evitar i 
eliminar relacions 
laborals/personals negatives 

  

Caldria apostar més per la 
promoció vertical per evitar 
"estancaments"en el lloc de 
treball 

  
Manca de formació per 
elaborar plecs 

  

L'organització és molt tolerant 
amb les males conductes, 
s'esquiva el conflicte i crema 
als bons treballadors 
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L'esquema de remuneració 
segueix lluny de l'òptim (però 
és un tema molt rígid i 
sensible). 

  

Enfortir el paper de les 
direccions i assessories en la 
gestió de RRHH 

  

Enquesta de 
desenvolupament 
professional inadequada 

  Selecció i promoció de RRHH 

  
La remuneració podria 
millorar la implicació 

  

Les sancions són 
complicades i s'apliquen amb 
lentitud. 

  
Falta més supervisió directa. 
Jerarquia. 

  
RRHH. Remuneració, 
selecció i reconeixement. 

  
Avaluació per objectius. 
RRHH. 

  
Formació específica 
adequada a cada empleat/da 

  
Caldria més formació i cursos 
al personal intern 

  
Pla de formació massa 
sectoritzat i poc estructurat 

Els primers passos que s'estan 
fent per millorar la comunicació 
interna son positius malgrat cal 
avançar més lluny i més ràpid. 

No estan clars els canals 
interns de queixes 

Junta de govern participativa 
Comunicació interna per a 
millorar el treball transversal 

Butlletí intern 

Mes permeabilitat entre nivells 
jeràrquics facilitaria la 
prevenció 

  Rumorologia anònima 

  

Poca comunicació/cohesió de 
l'equip de govern, que es fa 
visible a la resta de 
l'organització 

Insistir en la millora de la 
comunicació interna 

Fiscalització de la despesa 
"tacañones" Caldrien més controls externs 

Fiscalització rigorosa de la 
intervenció municipal 

Cal millorar el control "regal" 
de despeses petites sense 
perjudicar agilitat/eficiència 

Gran avenç en el control 
econòmic (despeses i 

ingressos). Tot i que cal 
ajustar/afinar alguns aspectes 
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Control econòmic 

Rigorositat en la interpretació 
legals sense proposta 
d'alternatives o solucions. No 
per resposta. 

Aprovació despeses. Diversos 
filtres: 1. Comitè tacañones, 2. 
Consell de Direcció i 3. JGL.   
El procés administratiu 
d'aprovació d'una despesa en 
l'Ajuntament   
Considero un punt fort la 
garantia jurídica que ens facilita 
el lletrat   
Moltes auditories i controls 
interns   

Unitat de contractació que 
pugui donar resposta àgil 

Filtracions interessades als 
mitjans de comunicació 
d'informacions de caire polític. 

Sistema de contractació públic 
transparent   
Existència unitat de 
contractació pública   
Presència de l'oposició en els 
concursos públics de més d'1 
milió d'euros   

Comptes: Audiència pública del 
pressupost de manera anual  
La voluntat de ser transparent 
va impregnant en l'organització   
Plens oberts, pla d'integritat, 
Juntes de govern i actes.   
Transparència. Juntes de 
govern a revisar per la 
ciutadania. Plenaris amb temari 
ampli.   

Transparència. S'intenta parlar 
clar i explicar les decisions   
Transparència. Comunicació 
web.   
Transparència. Costos política.   

Transparència. Pacte   
Declaració de béns 
patrimonials (caldria ampliar els 
afectats).   

Voluntat de transparència 
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Del treball realitzat per els diferents grups en la fase de diagnosi, l’equip nuclear a partir 
d’una sessió de treball conjunta amb els tècnics de l’OAC, es fa un treball de síntesi per 
identificar quins són els 10 problemes  que de forma comuna i general han anat sorgint 
en els diferents tallers. 
 
Cal dir, que tot el que s’ha remarcat és el que està identificat en color vermell, ja que són 
els aspectes en els que de forma consensuada s’estima que s’ha de treballar per 
aconseguir un millor nivell d’integritat en l’organització. 
 
Mencionar però, que hi ha un camí ja iniciat que té una molt bona valoració per part de 
tots els col·lectius, en els aspectes de transparència, organització gerencial, bones 
pràctiques en quan a comunicació, participació i en  els processos de contractació 
pública i també es fa una molt bona valoració del c ontrol econòmic de les 
despeses , que fa pensar que aquest Ajuntament ja porta un recorregut important en la 
millora de les seves polítiques d’integritat, tot i que no ha estat fins ara que s’ha convingut 
en fer un procés tan participatiu i obert per concretar els diferents aspectes de millora i 
elaborar un pla per poder fer-ne el seu seguiment i avaluació. 
 
 
Problemes identificats a les sessions de diagnosi 
 
Els problemes finalment detectats i destacats com a més repetits en els tres tallers de 
l’activitat de diagnosi i ens els que hi ha un grau de consens elevat han estat els 
següents: 
 

1. No sempre s’identifiquen les conductes impròpies . Existeix permissivitat: davant 
d’una conducta impròpia no se sap com s’ha d’actuar i pot quedar-se sense 
sanció . No se sap tampoc a qui s’hauria d’informar, no hi ha garantia que no hi 
hagi represàlies, i tampoc és garanteix una actuació sistemàtica (és a dir, sempre 
de la mateixa manera) davant casos similars. Finalment, alguna subcultura ètica 
dins l’organització pot conduir a resoldre determinades situacions contravenint els 
principis de l’ètica professional pública. 
 

2. Hi ha dubtes de com resoldre dilemes ètics , i no hi ha eines/canals per 
resoldre’ls. Es detecta un dèficit pel que fa a la formació específica sobre ètica 
professional i cultura d’integritat. 
 

3. Hi ha poca claredat en la definició de les funcions –qui fa què- i responsabilitats 
(Descripció llocs de treball –DLT-millorables). Això dificulta l’explicació de les 
conductes pròpies esperades . 
 

4. No hi ha models de conducta  clars i homogenis en tota l’organització, en 
especial entre les persones que tenen responsabilitats de comandament 
(directives o polítiques). Així, de vegades s’adverteix una manca de congruència 
entre els valors de l’organització (els establerts en el PACTE – Pla d’alineació i 
competitivitat estratègica que marca els objectius estratègics del mandat, a les 
competències avaluades a les entrevistes de desenvolupament –Ed’s...) i la 
cultura organitzativa real. 
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5. L’ús de les entrevistes de desenvolupament  per a avaluar les competències del 
personal no és equitatiu perquè de vegades es tenen més en compte les 
conseqüències professionals que tindrà per a la persona avaluada o per a la unitat 
a la qual pertany que el seu nivell de competència real. Per això no s’hi creu 
massa en aquesta eina d’avaluació. Tampoc hi ha eines d’avaluació de baix a 
dalt. Per tot això, actualment han quedat deslligades de cap conseqüència, ni 
positiva ni negativa, i no comporten actuacions de reconeixement de la vàlua ( 
gratificació, remuneració, productivitat,...) ni de reconducció (formació, actuacions 
de millora,...). 
 

6. La supervisió dels equips  és irregular: a algunes unitats no hi ha prou seguiment 
de les tasques realitzades o bé la distribució de les càrregues de feina entre les 
persones és desigual. En aquests casos, la manca de mecanismes de 
reconeixement, reconducció ni sanció genera desmotivació. 
 

7. Les disfuncions en l’àmbit de la gestió de persones, en especial pel que fa a la 
promoció interna  és molt rígida, poc equitativa i a vegades amb criteris poc clars- 
i a la formació tècnica – s’evidencia la necessitat de reforçar-la – afecten a la 
motivació, les conductes del personal i als resultats de la feina. 
 

8. La política de comunicació  no sempre funciona. Hi ha certa informació rellevant 
que no arriba a tothom, i la manca de claredat i la rumorologia fan que de vegades 
es desconfiï del bon funcionament de l’organització. 
 

9. De vegades s’empra l’obscurantisme, el control de la informació i les preferències 
en benefici d’una unitat en lloc de tenir en compte l’interès general de 
l’organització i això produeix dificultats en el desenvolupament de projectes que 
requereixen la implicació de diversos àmbits municipals (transversalitat ). 
 

10. Davant les pressions , algunes queixes o sol·licituds (internes o externes) 
s’acaben resolent vulnerant els procediments i criteris establerts, sense fer res per 
revisar-los i millorar-los si s’escau. 

 
Fotografies d’alguns dels panells de targetes i de les seves agrupacions que varem 
utilitzar en els decurs dels tres tallers: 
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4. FASE DE PRIORITZACIÓ 

Aquesta fase consisteix en marcar una priorització en l’actuació sobre els problemes 
detectats en la fase anterior. 
 
Per fer aquesta priorització, la metodologia que ens proposen des de l’OAC és valorar per 
cada problema els següents conceptes, en relació a les repercussions que pot tenir 
respecte els conceptes que hem anat treballant de l’ètica pública, la integritat i el risc de 
corrupció. 
 
a/ Probabilitat . És a dir, la probabilitat que el problema passi en la nostra organització, 
distingint tres possibles situacions: 
 . Molt probable (A) 
 . Probable (B) 
 . Poc probable (C) 
 
b/ Gravetat . És a dir, en cas que el problema succeeixi determinar la gravetat del mateix. 
També assenyalem tres possibles graus: 
 . Molt greu (A) 
 . Greu (B) 
 . Poc greu (C) 
 
Per treballar la priorització és realitzen altres dos tallers amb les mateixes persones que 
varen participar en la fase de diagnosi i alguna més que s’ha incorporat per substitució 
donades algunes impossibilitats per motiu de la feina, però organitzades no per 
categories sinó combinades de manera que representin grups més homogenis, a manera 
de simular, mini organitzacions, on s’hi trobin representades per cada taller, personal 
electe, directiu, comandament, tècnic, administratiu i d’oficis.  
 
Altra vegada, dues-tres persones de l’equip nuclear (segons disponibilitat) varen assistir a 
les reunions de priorització que van conduir directament els tècnics de l’OAC. 
 
Per fer aquests tallers els grups queden configurats amb les següents persones: 
 
 
Grup 1  Primer grup 
Carles Brugaroles Tinent d’alcalde d’Economia i Ocupació 
Susanna Pellicer Tinent d’alcalde de Serveis a les Persones 
Xavier Fornells Director de l’Àmbit de Serveis a les Persones 
Eva Borrás Directora de l’Àmbit d’Economia i Governança 
Xavier Codina Director d’Esports 
Gemma Foj Cap de Servei d’Atenció Ciutadana 
Gerard Riba Tècnic de manteniment de Serveis Urbans 
Anna Soler Tècnica de Polítiques Socials 
Esther Salvador Tècnica de Promoció Econòmica 
Teresa Cornet Administrativa 
Palmira Coma Auxiliar administrativa 
Araceli Garcia Auxiliar administrativa 
Maribel Sillero Conserge - corre torns 
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Grup 2 Segon grup 
Francesc Carol Tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i RRHH 
Joana Barbany Regidora de Comunicació i Tecnologia 
Victor Martínez Director de l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana 
Cristina Recasens Assessora en Polítiques Socials 
Pamen Ferrer Cap de Servei de Logística 
Annabel Busqué Cap d’Unitat Administrativa 
Manel Turón Tècnic de Cultura i Joventut 
Nel.la Manzanares Tècnica de Llicències d’Activitats 
Irene Castro Tècnica jurídica de RRHH 
Odina Teixidó Administrativa 
F. Javier Alvarez Agent policia 
Eduard Gil Auxiliar administratiu 
Juan Antonio Cruz Conserge 
Jaume Llopart Oficial brigada 
Julian Ropero Supervisor 
 
 
El procés de treball per aquest taller, ha estat l’avaluació de forma individual del 
qüestionari dels 10 problemes detectats a la fase de diagnosi en els dos aspectes de 
probabilitat i gravetat, indicant per cada cas A, B i C en grau de més a menys. 
 
Després en uns panells disposats per a tot el grup, cada persona ha posat un gomet blau 
(per la probabilitat) i vermell (per la gravetat) en els corresponents problemes. Es 
procedeix a comptar el nombre de gomets i en el valor que hi ha un nombre màxim de 
gomets és el que determina la valoració del grup. 
 
Un cop fetes les parelles de valoració es procedeix a identificar l’ordre de priorització de 
la forma següent de més a menys: 

 
AA-AB-BA-AC-CA-BB-BC-CB-CC 

 
Essent els resultats finals de cada grup els següents: 
 
Problema Resultat grup 1 Resultat grup 2 

1. Conductes impròpies BB AA 
2. Dilemes ètics BB BA 
3. Conductes esperades AC-CC CB 
4. Models heterogenis caps BB BB 
5. ED’s sense conseqüències AB AC 
6. Supervisió d’equips irregular AB AB 
7. Disfuncions en RRHH: promoció i 

formació 
AA-AB BB 

8. Política de comunicació millorable BB BB 
9. Obscurantisme en interès de la unitat BB BA 
10. Pressions BA BA 
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Com és pot veure en aquest quadre comparatiu el resultat entre els dos grups  evidencia 
que es valora de forma molt probable que succeeixin els problemes 5 i 6, tots ells 
directament relacionats amb RRHH i hi ha un acord també en quan als nivells de 
gravetat, tot i que el grup 2 valorar molt greu els problemes 1 i 2 en canvi el grup 1 ho 
deixa en greu. 
 
Si sumen els resultats (en nombre de gomets individuals posats a cada problema) i fem el 
tractament global de la priorització el resultat finals que ens surt és el que es pot veure en 
el següent quadre: 
 
 
Problema Resultat global Priorització 

1. Conductes impròpies AA 1 
2. Dilemes ètics BA 2 
3. Conductes esperades CB 6 
4. Models heterogenis caps BB 5 
5. ED’s sense conseqüències AC 4 
6. Supervisió d’equips irregular AB 3 
7. Disfuncions en RRHH: promoció i 

formació 
BB 5 

8. Política de comunicació millorable BB 5 
9. Obscurantisme en interès de la unitat BA 2 
10. Pressions BA 2 

 
 
Tot el resultat de les valoracions de cada grup i els recomptes de valoracions individuals 
els podeu trobar en l’annex 12 . 
 
Fotografies del treball realitzat per un dels grups en la seva sessió de treball. Tot i que no 
són imatges de molta qualitat si que mostren la metodologia que s’ha seguit per la 
priorització dels problemes detectats en la fase de diagnosi: 
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Ordenant els problemes finalment per ordre de priorització el Pla hauria de contemplar el 
següent ordre en l’aplicació de mesures o instruments que permetin millorar aquests 
aspectes: 
 

Ordre de 
prioritat 

Problemes detectats fase diagnosi 

1 No sempre s’identifiquen les conductes impròpies . Existeix 
permissivitat: davant d’una conducta impròpia no se sap com 
s’ha d’actuar i pot quedar-se sense sanció. No se sap tampoc a 
qui s’hauria d’informar, no hi ha garantia que no hi hagi 
represàlies, i tampoc és garanteix una actuació sistemàtica (és 
a dir, sempre de la mateixa manera) davant casos similars. 
Finalment, alguna subcultura ètica dins l’organització pot 
conduir a resoldre determinades situacions contravenint els 
principis de l’ètica professional pública. 

2 Hi ha dubtes de com resoldre dilemes ètics , i no hi ha 
eines/canals per resoldre’ls. Es detecta un dèficit pel que fa a la 
formació específica sobre ètica professional i cultura d’integritat. 

3 De vegades s’empra l’obscurantisme, el control de la informació 
i les preferències en benefici d’una unitat en lloc de tenir en 
compte l’interès general de l’organització i això produeix 
dificultats en el desenvolupament de projectes que requereixen 
la implicació de diversos àmbits municipals (transversalitat ). 

4 Davant les pressions , algunes queixes o sol•licituds (internes o 
externes) s’acaben resolent vulnerant els procediments i criteris 
establerts, sense fer res per revisar-los i millorar-los si s’escau. 

5 La supervisió dels equips és irregular : a algunes unitats no hi 
ha prou seguiment de les tasques realitzades o bé la distribució 
de les càrregues de feina entre les persones és desigual. En 
aquests casos, la manca de mecanismes de reconeixement, 
reconducció ni sanció genera desmotivació 

6 L’ús de les entrevistes de desenvolupament  per a avaluar les 
competències del personal no és equitatiu perquè de vegades 
es tenen més en compte les conseqüències professionals que 
tindrà per a la persona avaluada o per a la unitat a la qual 
pertany que el seu nivell de competència real. Per això no s’hi 
creu massa en aquesta eina d’avaluació. Tampoc hi ha eines 
d’avaluació de baix a dalt. Per tot això, actualment han quedat 
deslligades de cap conseqüència, ni positiva ni negativa, i no 
comporten actuacions de reconeixement de la vàlua ( 
gratificació, remuneració, productivitat,...) ni de reconducció 
(formació, actuacions de millora,...). 

7 No hi ha models de conducta  clars i homogenis en tota 
l’organització, en especial entre les persones que tenen 
responsabilitats de comandament (directives o polítiques). Així, 
de vegades s’adverteix una manca de congruència entre els 
valors de l’organització (els establerts en el PACTE – Pla 
d’alineació i competitivitat estratègica que marca els objectius 
estratègics del mandat, a les competències avaluades a les 
entrevistes de desenvolupament –Ed’s...) i la cultura 



 

37  

organitzativa real. 

8 Les disfuncions en l’àmbit de la gestió de persones, en especial 
pel que fa a la promoció interna  - és molt rígida, poc equitativa 
i a vegades amb criteris poc clars- i a la formació tècnica – 
s’evidencia la necessitat de reforçar-la – afecten a la motivació, 
les conductes del personal i als resultats de la feina. 

9 La política de comunicació  no sempre funciona. Hi ha certa 
informació rellevant que no arriba a tothom, i la manca de 
claredat i la rumorologia fan que de vegades es desconfiï del 
bon funcionament de l’organització. 

10 Hi ha poca claredat en la definició de les funcions –qui fa què- i 
responsabilitats (Descripció llocs de treball –DLT-millorables). 
Això dificulta l’explicació de les conductes pròpies esperades . 
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5. ORGANITZACIONS ÈTICAMEMT VIRTUOSES 

Muel Kaptein, PhD, és professor d’ètica de negocis i gestió de la integritat al departament 
de Business-Society Management a la universitat RSM Erasmus. El seu interès en la 
recerca inclou la gestió de l’ètica, la seva mesura i la ètica en la gestió. Ha publicat 
diversos articles en el Journal of Business Ethics, Organization Studies, Corporate 
Governance, Journal of Management Studies, Business &Society, iAcademy of 
Management Review. Es l’autor del llibres com Ethics Management (Springer, 1998), The 
Balanced Company (Oxford University Press, 2002), i The Six Principles of Managing with 
Integrity (SpiroPress, 2005).  
Ha desenvolupat un model (CEV – Corporate Ethical Virtues) per mesurar l’ètica d’una 
organització basat en l’anàlisi de set virtuts. El virtuosisme d’una corporació ve determinat 
per com de gran és la influencia de l’organització en estimular l’actitud ètica dels seus 
treballadors i la prevenció de les actituds no ètiques.  
 
En aquest model el significat que es dona a les virtuts ètiques és el següent: 
 

• Capacitat d’autoregulació de l’organització 

1. Claredat 

L’organització ha de ser clara sobre els estàndards ètics als quals s’han 
d’adherir els seus empleats. Les expectatives relacionades amb la 
conducta dels empleats haurien de ser concretes, completes i 
entenedores. Un risc propi de la vaguetat o ambigüitat en aquestes 
expectatives es que el personal s’escudi en la ignorància o es mantingui 
deliberadament desinformat, deixant així molt de marge per a excuses i 
racionalitzacions diverses de llurs conductes. 
 

2. Congruència 

Els comandaments, directius i autoritats o executius han d’actuar de 
manera visiblement coherent amb les expectatives de conducta ètica.  Per 
molt clars que siguin els estàndards de conducta, si el comportament dels 
comandaments contradiu aquestes expectatives, els empleats es trobaran 
davant de referències inconsistents o incoherents. 
 

• Capacitat de generar un entorn que afavoreixi les bones pràctiques 

3. Viabilitat 

Les tasques i responsabilitats del personal són viables. Cal veure fins a 
quin punt l’organització crea les condicions que permeten al seu personal 
complir amb aquestes expectatives de comportament. Si el personal té 
escàs o cap marge per a acomplir les seves tasques i responsabilitats, els 
riscs de conductes mancades d’ètica s’incrementa. En especial, si els 
empleats no disposen de temps adequat o suficient, pressupost, 
equipament, informació o autoritat per acomplir les seves responsabilitats. 
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4. Recolzament (identificació i compromís) 

Es refereix al grau de recolzament que l’organització ofereix a la conducta 
ètica del seu personal. El recolzament es concreta en la fortalesa relativa 
de la identificació, la implicació i el compromís d’una persona amb les 
expectatives d’una organització.  
Quan s’encoratja els empleats a identificar-se amb els valors de 
l’organització, queden intrínsecament motivats per complir els estàndards 
ètics de l’organització, es senten orgullosos i honorats de pertànyer-hi. El 
personal desmotivat o insatisfet, en canvi, té més probabilitats de conduir-
se de forma contrària a l’ètica. Si senten que no se’ls pren seriosament o 
no se’ls tracta de forma justa, podrien mirar d’intentar equilibrar la “balança 
de la justícia” causant perjudicis deliberats a l’organització. 
 

• Capacitat d’autocorrecció. 

5. Transparència (visibilitat) 

Transparència entesa com el grau amb què la conducta d’una persona i 
les seves conseqüències són visibles per a aquells que hi podrien actuar 
sobre elles, p. ex. col·legues, caps, personal al seu càrrec o d’altres 
persones a qui afecta l’actuació. Aquesta transparència és vertical i 
horitzontal. La vertical és la capacitat dels caps de detectar conductes 
mancades d’ètica del seu personal i les seves conseqüències (top-down) i 
viceversa (bottom-up). L’horitzontal es refereix a la capacitat d’observar 
aquestes conductes entre els empleats mateixos. 
 

6. “Debatabilitat” 

Es refereix a les oportunitats que tenen els empleats per a plantejar i 
debatre dilemes ètics. En cultures organitzatives tancades, amb baixos 
nivells de “debatabilitat”, les crítiques no s’encoratgen ni s’accepten i les 
persones tanquen els ulls i les oïdes, en sentit figurat, a tot allò que no 
volen veure o sentir. L’oportunitat d’aprendre dels (gairebé) errors, 
transgressions o dilemes dels altres es perd si les persones no tenen 
l’oportunitat d’intercanviar, analitzar i debatre les seves experiències. Si no 
es parla dels dilemes ètics de forma oberta, passen desapercebuts o no 
s’identifiquen, cosa que condueix a molt més estrès ètic i a una pèrdua 
d’autoritat moral per part del les expectatives comunicades.  
Pel contrari, a organitzacions amb alts nivells de “debatabilitat”, la manca 
de claredat sobre certes expectatives normatives, els dilemes ètics o les 
conductes no ètiques (comunicades per col·legues o a través de canals de 
denúncia) es pot discutir. Si s’espera que les persones informin de les 
transgressions que perceben, han de percebre el seu entorn de treball com 
un lloc segur on els dilemes ètics es poden platejar sense por de les 
conseqüències. 
 

7. “Sancionabilitat” 

Probabilitat que les persones siguin castigades si actuen contràriament a 
l’ètica. Segons Cressey (1953) i Sutherland (1940; 1983), els empleats es 
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mantindran allunyats de conductes impròpies si esperen que aquestes 
siguin sancionades i si la gravetat del càstig supera el potencial benefici. 
Quan els caps recompensen els empleats per conductes impròpies o no 
els sancionen per aquestes conductes, estan enviant un missatge clar a 
les organitzacions de que aquella conducta impròpia o contrària a l’ètica és 
acceptable o desitjable.  
 
La manca d’aplicació de les sancions previstes mina, doncs, l’eficàcia de 
les normes. Les sancions no només serveixen per a castigar el 
transgressor i en reconeixement del perjudici de la víctima, sinó que també 
es fan en benefici dels testimonis o observadors d’aquella conducta. Tenen 
un valor simbòlic per a les organitzacions: reforcen els estàndards, 
sostenen el valor de conformitat amb les normes compartides i mantenen 
la percepció que a aquella organització els transgressors han de retre 
comptes de les seves accions 

 
Si fem un creuament entre aquestes 7 virtuts i els 10 problemes detectats, podrem veure 
cap on hem de treballar si volem aconseguir una organització virtuosa èticament. 
 
 

Ordre 
de 

prioritat  

Problemes detectats fase diagnosi Virtut que falla segons el 
model CEV 

1 No sempre s’identifiquen les conductes 
impròpies . Existeix permissivitat: 
davant d’una conducta impròpia no se 
sap com s’ha d’actuar i pot quedar-se 
sense sanció. No se sap tampoc a qui 
s’hauria d’informar, no hi ha garantia 
que no hi hagi represàlies, i tampoc és 
garanteix una actuació sistemàtica (és a 
dir, sempre de la mateixa manera) 
davant casos similars. Finalment, 
alguna subcultura ètica dins 
l’organització pot conduir a resoldre 
determinades situacions contravenint 
els principis de l’ètica professional 
pública. 

Claredat 
Congruència 
Sancionabilitat 

2 Hi ha dubtes de com resoldre dilemes 
ètics , i no hi ha eines/canals per 
resoldre’ls. Es detecta un dèficit pel que 
fa a la formació específica sobre ètica 
professional i cultura d’integritat. 

Claredat 
Viabilitat 
Debatabilitat 
 

3 De vegades s’empra l’obscurantisme, el 
control de la informació i les 
preferències en benefici d’una unitat en 
lloc de tenir en compte l’interès general 
de l’organització i això produeix 
dificultats en el desenvolupament de 
projectes que requereixen la implicació 

Transparència 
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de diversos àmbits municipals 
(transversalitat ). 

4 Davant les pressions , algunes queixes 
o sol•licituds (internes o externes) 
s’acaben resolent vulnerant els 
procediments i criteris establerts, sense 
fer res per revisar-los i millorar-los si 
s’escau. 

Congruència 
Viabilitat 
Recolzament (identificació i 
compromís) 

5 La supervisió dels equips és 
irregular : a algunes unitats no hi ha 
prou seguiment de les tasques 
realitzades o bé la distribució de les 
càrregues de feina entre les persones 
és desigual. En aquests casos, la 
manca de mecanismes de 
reconeixement, reconducció ni sanció 
genera desmotivació 

Congruència 
Viabilitat 
Sancionabilitat 

6 L’ús de les entrevistes de 
desenvolupament  per a avaluar les 
competències del personal no és 
equitatiu perquè de vegades es tenen 
més en compte les conseqüències 
professionals que tindrà per a la 
persona avaluada o per a la unitat a la 
qual pertany que el seu nivell de 
competència real. Per això no s’hi creu 
massa en aquesta eina d’avaluació. 
Tampoc hi ha eines d’avaluació de baix 
a dalt. Per tot això, actualment han 
quedat deslligades de cap 
conseqüència, ni positiva ni negativa, i 
no comporten actuacions de 
reconeixement de la vàlua ( gratificació, 
remuneració, productivitat,...) ni de 
reconducció (formació, actuacions de 
millora,...). 

Viabilitat 
Sancionabilitat 

7 No hi ha models de conducta  clars i 
homogenis en tota l’organització, en 
especial entre les persones que tenen 
responsabilitats de comandament 
(directives o polítiques). Així, de 
vegades s’adverteix una manca de 
congruència entre els valors de 
l’organització (els establerts en el 
PACTE – Pla d’alineació i competitivitat 
estratègica que marca els objectius 
estratègics del mandat, a les 
competències avaluades a les 
entrevistes de desenvolupament –
Ed’s...) i la cultura organitzativa real. 

Congruència 
Recolzament (identificació i 
compromís) 
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8 Les disfuncions en l’àmbit de la gestió 
de persones, en especial pel que fa a la 
promoció interna  - és molt rígida, poc 
equitativa i a vegades amb criteris poc 
clars- i a la formació tècnica – 
s’evidencia la necessitat de reforçar-la – 
afecten a la motivació, les conductes del 
personal i als resultats de la feina. 

Claredat 

9 La política de comunicació  no sempre 
funciona. Hi ha certa informació 
rellevant que no arriba a tothom, i la 
manca de claredat i la rumorologia fan 
que de vegades es desconfiï del bon 
funcionament de l’organització. 

Transparència 

10 Hi ha poca claredat en la definició de les 
funcions –qui fa què- i responsabilitats 
(Descripció llocs de treball –DLT-
millorables). Això dificulta l’explicació de 
les conductes pròpies esperades . 
 

Claredat 
Viabilitat 
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6. PLA D’INTEGRITAT 
 

La salut democràtica d’una organització pública depèn, en bona mesura, de la qualitat 
ètica dels seus treballadors i dels seus representants polítics. L’enfortiment de la Institució 
i la seva credibilitat depèn fonamentalment de la confiança que siguem capaços de 
generar tan internament com a la ciutadania. 
 
Aquesta confiança es guanya a partir de les bones pràctiques que siguem capaços de 
generar a partir de les virtuts i els valors que marquem com a guies en la nostra conducta 
i la nostra actuació. 
 
Les prioritats d’aquest govern estant posades en enfortir aquestes virtuts i valors, en 
l’esforç per aconseguir mesures de control o reforçar les existents, en posar en pràctica 
i/o elaborar un codi que marqui clarament els límits, les regles de conducte i els principis 
que tots els càrrecs públics hauran de respectar. Conscients que el deure dels 
responsables institucionals és garantir els instruments legals necessaris per evitar 
eventuals pràctiques de malbaratament dels recursos públics, així com adoptar els 
mecanismes de control administratiu que permetin el seguiment i compliment de les 
bones pràctiques en la gestió. 
 
Segons el document “La ètica en la gestió pública” elaborat per Oscar Diego Bautista 
(Doctor per la Universitat Complutense de Madrid) on analitza la situació de l’ètica en el 
marc de les administracions públiques contemporànies i també el model “Infraestructura 
ètica” de l’OCDE, la proposta d’infraestructura ètica s’agrupa en tres funcions: 

 
Control 
 

Marc Legal. Permet la investigació i acusació independents. 
Mecanismes adequats de responsabilitats i participació. Els mecanismes 
de retiment de comptes han de servir per identificar conductes antitètiques 
i barrar-los el pas (procediment administratiu, auditories, avaluacions de 
l’acompliment i la denuncia). 
Escrutinis públics. Són poderosos factors que desincentiven la corrupció i 
de les conductes indegudes. 
 

Orientació 
 

Compromís ben articular dels líders polítics. Els líders polítics tenen un 
paper importantíssim en aquesta qüestió i han de ser un exemple positiu. 
Codis de conducta que determinen el valor i les normes i siguin aplicables. 
Tenen un paper vital en l’establiment de normes i poden ser de caràcter 
general o particular per col·lectius. 
Mecanismes o activitats de socialització professional. La formació i la 
comunicació és clau per què tot plegat no sigui paper mullat. Els servidors 
públics aprenen normes a través dels mecanismes de socialització pel que 
la capacitació és clau per prendre consciència i desenvolupar aptituds per 
resoldre els dilemes ètics. 
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Gestió 
 

Unes condicions sòlides de servei públic basades en polítiques eficaces de 
Recursos Humans.  
Una coordinació d’infraestructures, bé mitjançant un departament u 
organisme central de gestió que ja existeix, o especial amb competències 
en matèria ètica. 
 

Donats els resultats de tot el procés que s’ha endegat amb la organització i després de 
les fases de sensibilització, diagnosi i priorització volem elaborar un pla a dos anys per tal 
d’establir mecanismes i/o instruments que ens permetin la resolució dels problemes 
detectats i millorar el camí cap a la integritat, basat en les funcions de la infraestructura 
ètica necessària.  
 
Aquest pla no pretén ser exhaustiu, sinó un inici d’accions per a aconseguit aquesta 
infraestructura i millorar la integritat de la Institució. Creiem que amb els mecanismes de 
seguiment i avaluació podrem anar corregint aquells aspectes on es cregui que és més 
necessari actuar. 
 
Aquest pla proposa mesures a dos nivells diferents: 
 
Per a tot l’Ajuntament 

1. Creació de la Comissió de la Integritat i la Transparència. Cal definir la missió 
d’aquesta comissió, qui en forma part,  amb quina periodicitat es renoven els 
membres, quines funcions té la comissió. Possibles funcions: 

a. Dirimir en casos de conflictes d’interessos 
b. Avaluar les mesures de compliment de la integritat pública 
c. Gestionarà el Registre d’Interessos i Patrimoni dels alts càrrecs de 

l’Ajuntament, i comprovarà la justificació de les variacions patrimonials  
d. Fomentarà els valors i els principis de transparència i integritat 
e. Elaborar una memòria anual amb recomanacions per millorar la 

transparència 
f. Establir polítiques corporatives en relació als riscos. 

 
2. Definir i divulgar les responsabilitats, els procediments i instruments de control 

intern i extern i pautes detallades d’actuació. 
 

3. Comentar de forma detallada el resultat de la diagnosi del SII amb l’equip directiu. 
 

4. Replantejar la supervisió dels equips i el sistema d’avaluació de persones per 
assegurar que es duen a terme de forma que acompleixin les finalitats que 
persegueixen. 
 

5. Revisar polítiques de comunicació per assegurar que la informació rellevant arriba 
on cal (incloent-hi l’ús real que es fa de les eines ja existents) 
 

6. Elaborar i/o adoptar un codi ètic, participatiu i amb implicació de tota l’organització. 
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Per cada Àmbit/Servei/Unitat 
 

1. Identificació de les conductes adients esperades 
 

2. Identificació dels principals dilemes ètics  
 

3. Establiment de reunions periòdiques unitat pugui debatre nous dilemes sorgits, 
diferents interpretacions de determinades expectatives de conducta que s’hagin 
formalitzat, etc. 

 
4. Identificar els processos més vulnerables i acordar com reforçar-los. 

 
5. Crear espai per visualitzar les bones pràctiques: la revista de comunicació interna, 

la web, algun espai físic concret, etc que permetin l’intercanvi i poder compartir 
aquestes experiències. 

 
6. Fer seguiment de les sessions periòdiques des de la direcció, per continuar 

animant, encoratjant a la participació al plantejament de dilemes i a la seva 
resolució. 
 

Segons la planificació prevista serà al març del 2015 que ja estarà constituïda la 
Comissió de la Integritat i la Transparència. Aquesta comissió tindrà entre d’altres 
funcions a determinar, la de fer avaluació i presentació pública al final de casa any, els 
mesos de desembre de 2015 i del 2016,  dels resultats dels treballs realitzats durant tot 
l’any i fer les aportacions de millora que consideri oportunes per determinar les accions a 
emprendre en els següents anys. 
 
En el global de les accions que es proposen en aquest pla, volem ser realistes i tot i que 
alguns dels aspectes a tractar són molt genèrics, els volem abordar fent actuacions 
concretes i factibles, que ens permetin obtenir resultats mesurables i visibles a curt 
termini. 
 
En l’apartat següent s’adjunta una calendarització d’aquestes actuacions per a dur-les a 
terme, separant aquelles que considerem més generals per tota la Institució de les que 
pensem que amb la implicació dels Directors d’Àmbit, Directors i Caps de Servei es 
podran fer de forma més interna i/o individualitzada. 
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Calendari d’actuacions pels propers dos anys (2015 – 2016) 
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ANNEX 1. 
Mesures per garantir la transparència i el bon gove rn en l’actuació municipal . 
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ANNEX 2. Guia per a la sensibilització dels equips de treball en matèria d’integritat i 
ètica pública. 
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ANNEX 3. Estatuts bàsic de l’empleat públic, llei 7 /2007, de 12 d’abril. Capítol VI. 
Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Art icles 52, 53 i 54. 
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ANNEX 4. Els 3 casos d’anàlisi. 
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ANNEX 5. La resolució dels 3 casos proposats. 
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ANNEX 6. Powerpoint amb els conceptes claus. 
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ANNEX 7. Convocatòria i dates de les reunions, form adors i persones que varen 
assistir a les sessions així com les que no varen a ssistir-hi per diferents motius. 
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ANNEX 8. Enquesta valoració de les sessions de sens ibilització 
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ANNEX 9. Resultats de l’enquesta. 
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ANNEX 10. Opinions manuscrites d’alguns dels assist ents a les sessions. 
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ANNEX 11. Convocatòria de l’equip nuclear. 
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ANNEX 12. Documentació de les prioritzacions realit zades pels grups de treball. 


