CURS PRESENCIAL

Compliance
a l’administració local
7, 9, 14 i 16 de juny de 2022
Barcelona
Presentació
El Compliance és una disciplina que ha entrat amb força als darrers
anys al sector privat, degut a la seva eficàcia per preparar les empreses per gestionar l’abundant normativa a què estan sotmeses.
Amb l’arribada de noves regulacions relacionades amb la gestió
dels fons europeus i la protecció als denunciants, el Compliance ha
aterrat també als nostres ajuntaments.
La formació que presentem proporciona una aproximació general
al Compliance i facilita els coneixements per a desenvolupar els
requeriments d’obligada consideració per als nostres ajuntaments.

program
Primera sessió:
La primera sessió té per objectiu entendre l’origen i els objectius del
Compliance. En particular treballarem els antecedents i el marc general del
Compliance. La norma UNE 19601, l’estàndard espanyol de Compliance.
Les normes ISO i les rèpliques a Espanya.

Segona sessió:
A continuació coneixerem marcs específics on es desenvolupa el
Compliance, i en particular analitzarem el paper del Compliance en
l’àmbit públic. En particular treballarem les recomanacions de l’OCDE
(2017), les Directives (UE) 2017/1371 i (UE) 2019/1937 i l’ordre ministerial
HFP/1030/2021.
Tercera sessió:
Després dels blocs introductoris i teòrics, ens enfocarem en adoptar
mesures de Compliance. En particular treballarem l’anàlisi de riscos, el Pla
d’Acció contra la prevenció i detecció del frau i la Bústia de denúncies.
Quarta sessió:
Per finalitzar el curs, avaluarem les possibilitats del Compliance com a
palanca de canvi i de transformació. En particular treballarem el sistema
de gestió, el concepte de cultura corporativa i el foment de valors i
percepcions ètiques entre els empleats públics.

Lloc de celebració
UPF-BSM
(Barcelona School of Management). Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona
Durada
16 hores
Horari
De 9.30 a 14.00 hores
Destinataris
Treballadors de l’administració local amb capacitat per decidir processos
de canvi, que tinguin persones al seu càrrec (directius, caps, superiors
jeràrquics) o sense persones a càrrec però amb funcions de control de
resultats (tècnics o supervisor de serveis).
Docent
Isidor Torres Mayans. Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la
Universitat Ramon Llull, en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma
de Barcelona i màster en Direcció Pública per ESADE. Avaluador certificat
EFQM. Consultor especialitzat en sistemes de planificació estratègica i de
millora de la qualitat en el sector públic.
Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin
l’assistència al 80 per cent de les hores lectives de cada sessió, amb un total
del 80 per cent de les sessions de que consti cada acció formativa, i que
responguin correctament un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels
coneixements bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament a
través d’un enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 31 de maig de 2022. La inscripció és
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació
del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les
sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari
que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

