
Presentació

La integritat pública persegueix que les persones que ocupen càrrecs 
públics i el personal al servei de les Administracions públiques actuïn 
d’acord el marc de referència que guia la seva activitat i segons les fi-
nalitats institucionals evitant qualsevol influència indeguda d’interessos 
personals a les actuacions públiques. 

En l’actualitat, les Administracions públiques disposen de diferents me-
canismes per a enfortir la integritat pública i per a la prevenció dels 
conflictes d’interessos. 

Més enllà de facilitar l’ús coherent i coordinat d’aquests mecanismes en 
funció dels riscos que hi hagi en cada Administració pública, la gestió 
dels fons Next Generation UE exigeix que les entitats gestores disposin 
d’un pla d’integritat o pla de mesures antifrau.

Objectius 

1. Identificar els riscos per la integritat pública

2. Conèixer els mecanismes per enfortir la integritat pública

3. Determinar els elements que han de configurar un pla d’integritat

Ètica i integritat 
pública
12 i 14 de desembre de 2022
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1. Ètica i integritat pública. El Codi ètic per al servei públic de Catalunya
i els codis ètics de les entitats locals.

2. Els riscos per la integritat pública. Els conflictes d’interessos.

3. Els mecanismes per a enfortir la integritat i per a prevenir, detectar
i solucionar els conflictes d’interessos

4. Els plans d’integritat. Els plans de mesures antifrau per la gestió
dels fons Next Generation UE.



Docent
Dr. Agustí Cerrillo. Catedràtic de Dret administratiu a la Universitat Oberta 
de Catalunya

Lloc de realització
UPF-BSM (Barcelona School of Management). 
Universitat Pompeu Fabra.
Balmes, 134. Barcelona

Durada 
6 hores

Horari
de 10.00 a 13.30 hores

Destinataris
Tècnics i comandaments d’entitats locals.

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 5 de desembre 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


