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Valoració de la reunió amb el teu equip sobre 

integritat i ètica pública 

 

1. Tria l’afirmació que millor descrigui l’interès i la participació en el debat dels 

casos durant la reunió que has conduit. 

� Tots els assistents s’han interessat en els casos i han participat en els 

debats. 

� La majoria dels assistentss’ha interessat en els casos i ha participat en 

els debats. 

� La majoria dels assistents s’ha interessat en els casos però pocs han 

participat en el debat. 

� La majoria dels assistents no s’ha interessat en els casos i només alguns, 

que sí ho han fet, han participat en el debat. 

� Ningú s’ha interessat en els casos i només participava la persona a qui jo 

preguntava en cada moment. 

 

2. Durant els debats: 

� Les opinions eren molt unànimes, en consonància amb les respostes que 

els plantejàvem. 

� Hi ha hagut diversitat d’opinions, que s’han plantejat de manera oberta i 

amb confiança. 

� Hi ha hagut diversitat d’opinions, que s’han plantejat amb reticències o 

certadesconfiança. 

� Hi ha hagut diversitat d’opinions, que s’han plantejat de forma 

bel·ligerant i reivindicativa. 

� Les opinions eren molt unànimes, però contràries a les respostes 

previstes per als casos. 

 

3. El clima predominant de la reunió el qualificaries de... 

� Distès i relaxat. 

� Dinàmic i entusiasta. 

� Distant iindiferent. 

� Tens, amb moments de crispació. 

� Fred o amb un marcat to de rebuig al que es plantejava. 
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4. Acabada la reunió, quines d’aquestes afirmacions creus que es poden aplicar al 

teu equip. Pots, per tant, triar més d’una opció. 

� S’ha entès el projecte que l’Ajuntament ha posat en marxa per dissenyar 

i implantar un pla d’integritat. 

� S’han adonat que les seves decisions diàries tenen moltes 

conseqüències que poden afectar la integritat de la vostra institució. 

� Han assumit que és normal tenir dilemes ètics en l’exercici de les 

funcions pròpies del seu lloc de treball i que cal identificar-los. 

� Davant d’un dilema ètic, saben que poden recórrer, com a mínim, a les 

orientacions facilitades pel codi ètic de l’EBEP i a l’eina de quatre 

preguntes que els vàreu presentar durant la reunió. 

 

5. Per acabar, us agrairem que valoreu la utilitat de les següents eines que vàreu 

rebre per conduir aquesta reunió. (Escala d’1, gens útil, a 6, molt útil.) 

 

 1 2 3 4 5 6 

La sessió formativa del dia 5/12/2013       

La Guiaper a la sensibilització dels equips de treball en 

matèria d’integritat i ètica pública 

      

La selecció d’articles de l’EBEP       

Els casos pràctics       

El document repartit als vostres equips que contenia 

reflexions generals i les respostes dels casos debatuts 

      

 

 

 

Valoració general de la reunió 

Podeu afegir a continuació qualsevol altre comentari valoratiu que vulgueu destacar de 

la reunió, tant aspectes positius, com negatius o oportunitats de millora. 


