PLA D’INTEGRITAT
Darrera actualització març 2018

El Pla d’Integritat respon al compromís del govern municipal de posar en marxa
mecanismes que enforteixin l’organització per tal de facilitar una actuació íntegra, que
respongui a valors d’ètica pública.
Amb una perspectiva proactiva, la regidoria de Transparència i Organització posarà en
marxa un conjunt d’actuacions estructurades, amb l’objectiu de dotar a l’organització
municipal de mecanismes que contribueixin a assegurar que la utilització de potestats
i recursos públics es fa exclusivament per als fins pels quals els ciutadans els atorguen.
El Pla d’Integritat es un pla per al mandat 2015-2019, i consta de diferents fases. En
aquest apartat s’aniran publicant i hi podreu consultar les diferents actuacions que es
duen a terme.
•

Sessió de treball del Govern Municipal amb l’Oficina Antifrau de Catalunya

•

Sessió de treball del Ple Municipal amb l’Oficina Antifrau de Catalunya

•

Sessions de treball dels comandaments amb l'Oficina Antifrau de Catalunya

•

Creació un grup de treball

perquè s’encarregui

de la redacció

d’un avantprojecte de Codi Ètic d’aplicació a l’Ajuntament de Sabadell.
•

Codi ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sabadell

•

Sessions de treball per l’avaluació dels riscos de corrupció

Sessió de treball del Govern Municipal amb l’Oficina Antifrau de Catalunya
El passat 14 de desembre, el Govern va participar en una sessió de sensibilització
i formació conduïda per tècnics de l’àmbit de Prevenció de l’ Oficina Antifrau.
En aquesta sessió es va tractar el paper que tenen els electes locals en la tasca
preventiva per enfrontar i disminuir els riscos per a la integritat institucional i els de
corrupció entre ells.
Entre altres aspectes es va debatre sobre els riscos inherents a les funcions públiques,
els condicionants externs i interns a les decisions ètiques individuals, o les dinàmiques
organitzatives.

Sessió de treball del Ple Municipal amb l’Oficina Antifrau de Catalunya
El passat 18 gener, el Ple Municipal va assistir a una jornada guiada pels tècnics de
l’àmbit de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Es van tractar aspectes que s’havien abordat en la sessió anterior amb els membres de
l’equip de govern, com la importància de la prevenció, tenint en compte els riscos
inherents a les funcions públiques o el paper que tenen els càrrecs electes en la lluita
contra la corrupció. De manera especial es van debatre aspectes vinculats a l’actuació
dels membres del Ple en la seva funció de recollir i defensar els interessos dels
ciutadans en el si de les institucions.

Sessions de treball dels comandaments amb l'Oficina Antifrau de Catalunya
Amb el títol “Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva”, l’Oficina
Antifrau de Catalunya conduirà un total de sis edicions, que tindran lloc els dies 11, 18 i
25 d’abril i el 2, 23 i 30 de maig.
En aquestes sessions està prevista l’assistència d’un total de 105 directius i comandaments
de l’organització .
Aquest curs pretén sensibilitzar sobre la responsabilitat que els comandaments tenen en
la integritat professional dels equips de treball, i sobre com la seva actuació diària
contribueix a conformar el clima ètic del nostre Ajuntament.

Creació un grup de treball perquè s’encarregui de la redacció d’un avantprojecte de
Codi Ètic d’aplicació a l’Ajuntament de Sabadell.
En data 6 d’abril de 2016, per mitjà del decret 3356/2016, es va crear un grup de treball
perquè s’encarregui de la redacció d’un avantprojecte de Codi Ètic d’aplicació a
l’Ajuntament de Sabadell. En aplicació de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern que recull, al Títol sobre bon
govern, la regulació del Codi de Conducta dels alts càrrecs, d’aplicació a totes les
administracions públiques catalanes.

Sessions de treball per l’avaluació dels riscos de corrupció
Entre el 22 de setembre i l’11 de desembre de 2017, van tenir lloc 13 sessions de treball per
l’avaluació dels riscos de corrupció a l’Ajuntament de Sabadell, en les que van participar un
total de 72 treballadors de l’Ajuntament, dividits en 5 grups de treball.
L’objectiu de les sessions va ser identificar els riscos de corrupció a la nostra organització i
valorar la gravetat i la probabilitat de que arribin a succeir. També es van recollir les
propostes d’actuacions que es podrien portar a terme, per poder dissenyar un Pla de
Prevenció.

