
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Desembre 2014

CALENDARI PLA INTEGRITAT 2015-2016

Accions Generals Ajuntament   Actors  Inici  Fi Comentaris

Comentar de forma detallada el 
resultat de la diagnosi de la 
Integritat Institucional

0%
Gerència, Directors 
d'Àmbit, Directors 01/01/2015 31/01/2015

La gerència exposarà el resultat del treball 
realitzat en un Consell de Direcció i els Directors 
faran el mateix en els seus respectius 
àmbits/direccions i/o serveis segons es consideri

Treball transversal per  a la 
Constitució de la Comissió de la 
Integritat i la Transparència

0%

A definir 01/01/2015 31/03/2015

Definir la missió, qui en forma part, en quina 
peridocitat es reuneix, com ens hi podem 
adreçar, com es renoven els càrrecs, etc.

Formalització i Constitució de la 
Comissió de la Integritat i la 
Transparència

0%
Ple Municipal Març 2015  

Treball de la Comissió per definir i 
divulgar responsabilitats i 
instruments de control interns i 
externs

0% Comissió Integritat i 
Transparència 01/04/2015 30/09/2015  

     Aprovació del Codi Ètic 0% Ple Municipal Març 2016

Replantejar la supervisió dels 
equips i el sistema d'avaluació de 
les persones 

0% Gerència, Direcció de 
RRHH 01/04/2015 31/12/2016

Objectiu assegurar que es duen a terme de 
forma que acompleixen les finalitats que 
persegueixen. ED's.

     Aplicació ED replantejada 0% RRHH

Revisar polítiques de comunicació
0% Gerència, Direcció de 

Comunicació 01/01/2015 31/12/2015

Assegurar que la informació rellevant arriba on 
cal (incloent-hi l'ús real que es fa de les eines ja 
existents

Millorar la informació a la web de 
govern obert

0% Gerència, Direcció de 
Comunicació, IGEPESI 01/01/2015 30/03/2015

Objectiu assegurar que es duen a terme de 
forma que acompleixen les finalitats que 
persegueixen. ED's.

Visualització execució 2014 
(PACTE)

0%
IGEPESI

Gener-Febrer 2016

Abril 2015



Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Desembre 2014

CALENDARI PLA INTEGRITAT 2015-2016

Accions Àmbits (només pel 2015)   Actors  Inici  Fi Comentaris

Grups de debat per identificar les 
conductes esperades i els 
principals dilemes ètics

0%
Directors Àmbit, 
Directors i/o Caps de 
Servei 01/01/2015 31/06/2015

Un debat periòdic, portat pels Directos dels 
Àmbits/Directors i els Caps de Servei. Després 
de cada sessió debat, els Directors 
presentaran les seves conclusions al Consell de 
Direcció de la primera setmana del mes 
després del debat i s'elevaran a la JGL de la 
setmana següent

     Primer debat 0% Febrer 2015  
     Segon debat 0% Abril 2015  
    Tercer debat 0% Juny 2015  

Presentació de les conclusions dels 
debats a la Comissió de la 
Integritat i la Transparència

0%
Directors Àmbit, 
Directors i/o Caps de 
Servei 01/07/2015 31/07/2015

La Comissió s'haurà constituit el mes de març 
2015

Formalitzar un sistema d'espai de 
debat/fòrum bimensual

0% Gerència, Direccions 
Àmbit i Direcció de 
Comunicació 01/08/2015 31/12/2015

Preparar un espai de trobada, tipus fòrum, que 
permeti el debat de determinats temes. 
Preveure l'invitació de persones rellevants en 
alguna matèria que pugui ser d'interès

     Fòrum/Debat 0%  Setembre 2015  
     Fòrum/Debat 0%  Novembre 2015  

Sessió oberta de la Comissió de la 
Integritat i la Transparència per 
presentació de conclusions

0% Comissió Integritat i 
Transparència 15/11/2015 31/12/2015 Obert  a tot el personal municipal

Revisió i avaluació de l'esquema 
de treball utilitzat en el 2015 i 
proposta pel 2016

0% Gerència i Directors 
d'Àmbit 15/12/2015 31/12/2015 Avaluació de l'execució d'aquesta planificació


