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           Octubre de 2019  
45 recomanacions de l’Oficina Antifrau per a una política d’integritat a Catalunya 

 

 

Àmbits d’actuació  Recomanacions d’Antifrau 

1. Transparència i accés a 
la informació 

1.1. Desplegar integralment la Llei de transparència 

1.2. Aplicar el règim sancionador de la Llei de transparència 

1.3. Presentar la informació comprensible i amb formats reutilitzables 

2.Integritat  institucional 

2.1. Implicar els líders polítics en l’impuls i la implantació de polítiques d’integritat institucional 

2.2. Regular de manera obligatòria que totes les organitzacions públiques elaborin plans d’integritat 

2.3. Incorporar la metodologia d’anàlisi i d’avaluació de riscos de corrupció entre els mecanismes de control intern. 

3. Organismes de control 

3.1. Reforçar els òrgans de control intern i extern amb recursos i mitjans adequats a les seves funcions 

3.2. Professionalitzar i despolititzar els òrgans de control  

3.3. Adoptar i implementar mesures específiques per reforçar la independència dels interventors i secretaris municipals 

4.  Conflictes d’interès 

4.1. Unificar, aclarir i completar la regulació dels conflictes d’interès al sector públic de Catalunya 

4.2. Millorar el sistema de declaració, registre i supervisió dels béns i interessos  

4.3. Construir un sistema integral de prevenció dels conflictes d’interès que contempli eines de detecció, gestió i garantia 

5.  Funció pública 

5.1. Impulsar l’aprovació de la llei de funció pública de Catalunya  

5.2. Implantar codis ètics i de conducta per a tot el personal al servei de les diferents administracions 

5.3. Implantar la formació en integritat i ètica pública a tots els nivells amb caràcter obligatori i estratègic 

6.  Contractació pública 

6.1. Dissenyar i implantar un nou model de carrera professional en la funció de proveïment 

6.2. Garantir la capacitat i la independència de la direcció professional del proveïment  

6.3. Ampliar les obligacions de transparència i retiment de comptes 

7.  Subvencions 

7.1. Extremar la publicitat i la transparència  

7.2. Reforçar la motivació i justificació de les subvencions excloses de concurrència competitiva 

7.3. Efectuar el control de justificació i activar sistemàticament la reacció per al reintegrament i la sanció 
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8.  Urbanisme 

8.1. Reforçar el control de legalitat 

8.2. Implementar mesures de disciplina urbanística per evitar la manca de reacció davant actuacions il·legals 

8.3. Simplificar la tramitació del planejament i fomentar la participació real i efectiva de la ciutadanania 

9.  Partits polítics 

9.1. Impulsar l’aprovació de la llei electoral  

9.2. Limitar i controlar els recursos econòmics provinents de persones jurídiques 

9.3. Reduir les despeses per a campanyes electorals 

10.  Poder judicial 

10.1. Assegurar que els òrgans judicials tinguin les dotacions suficients de mitjans materials i personals  

10.2. Apartar cautelarment de l’exercici de les responsabilitats públiques els alts càrrecs, el personal directiu i, en general, 
els empleats públics que estiguin implicats en casos de corrupció sotmesos a enjudiciament de la jurisdicció penal 

10.3. Exercir l’acusació particular  

11. Mitjans de comunicació 

11.1. Publicar la informació sobre el finançament públic en totes les seves modalitats  

11.2. Fer públics i transparents els criteris de contractació de la publicitat institucional i les subscripcions 

11.3. Activar els controls legals i aplicar les sancions específiques en cas d’incompliment 

12. Grups d’interès 
(lobbying) 

12.1. Publicar les agendes dels alts càrrecs i també de qualsevol servidor públic que tingui contactes amb grups d’interès  

12.2. Ampliar la informació pública sobre l’activitat dels lobbies 

12.3. Reforçar la traçabilitat de les decisions públiques  

13.  Protecció de les 
persones alertadores i 
canals de denúncia 

13.1. Promoure una llei de protecció de tota la ciutadania  

13.2. Incloure en tota la normativa de funció pública i reglaments de personal l’obligació de denunciar  

13.3. Establir normativament l’obligació que totes les institucions públiques comptin amb un canal de denúncies segur  

14.  Educació 

14.1. Introduir continguts sobre integritat en el currículum de secundària i en la formació universitària 

14.2. Formar el professorat en la perspectiva d’integritat 

14.3. Impulsar accions de contingut pedagògic adreçades a la ciutadania 

15.  Implicació de la 
societat civil 

15.1. Conscienciar i formar la ciutadania  

15.2. Fomentar la seva participació activa en la prevenció i lluita contra la corrupció  

15.3. Desplegar el Pacte Social contra la corrupció 


