
 

   
 

Espai de participació ciutadana de seguiment de l’Estratègia de lluita contra la 

corrupció i d’enfortiment de la integritat pública 

Abril/20 

Antecedents 

Entre el 19 i el 30 de setembre de 2019, la Generalitat de Catalunya va obrir el procés 

participatiu de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat 

pública, amb 4 sessions sectorials obertes al públic i una sessió per a persones 

empleades públiques. Hi van participar 110 persones en total. Algunes d’aquestes 

persones provenien d’organitzacions i altres, a títol individual. 

Es va elaborar un document de resultats amb les propostes sorgides de cada sessió, 

així com un document de síntesi, que van ser tramesos i utilitzats en la preparació de 

l’Acord de Govern de l’estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la 

integritat pública, aprovat el dimecres 20 de gener de 2020, amb les 25 actuacions que 

el Govern pretén implementar en els propers 2 anys.  

El 4 de febrer, es va convocar totes les persones participants a una sessió presencial 

on es van explicitar els criteris generals utilitzats en l'elaboració de l'estratègia alhora 

d'incorporar o no, de forma total o parcial, les 179 propostes que conté el document de 

resultats i es va publicar l’ús que se n’havia fet de totes i cadascuna d’elles. 

Atès que l’Acord de Govern conté actuacions que s’hauran d’implementar al llarg del 

temps i que l’art. 71.4 de l’EAC disposa que l'Administració de la Generalitat, d'acord 

amb el principi de transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè els 

ciutadans en puguin avaluar la gestió, és necessari que hi hagi un control de l’aplicació 

efectiva de l’Acord de Govern. 

Atès l’elevat nombre de participants, i per tal de fer efectiu el principi esmentat, en l'Acord 

de govern esmentat, es crea un Espai de participació ciutadana de seguiment de 

l’Estratègia que monitoritzi el grau d’acompliment dels compromisos adquirits. 

La composició d’aquest Espai ha de garantir la capacitat tècnica i la igualtat 

d’oportunitats de les persones participants. Per fer-ho possible, hi haurà 3 representants 

d’entitats que treballin en l’àmbit de la integritat pública i 7 persones participants 

escollides per sac i sort. 

Funcions de l’Espai de participació ciutadana de seguiment de l’Estratègia 

1. Conèixer i valorar de forma periòdica l’estat d’implementació de les mesures 

previstes en l’Acord de Govern. 

2. Eventualment, donar per finalitzada la implementació efectiva de l’Acord de 

Govern. 



 

   
 

Per a assolir reunions productives i donar temps a l’Administració per a aplicar les 

mesures, que poden requerir processos administratius més o menys llargs, es preveuen 

dues o tres reunions plenàries anuals.  

Criteris de composició de l’Espai de participació ciutadana de seguiment de 

l’Estratègia 

Els 10 participants en l'Espai de seguiment provindran per dues vies: 

- 3 membres proposats per entitats de la societat civil que treballin en l’àmbit de la 

integritat pública. 

- 7 membres escollits per sorteig estratificat entre les persones participants en el 

procés participatiu. 

En tot cas, s’han de respectar els criteris següents: 

- L’Espai ha de ser paritari, composat per 5 dones i 5 homes. Això obliga a realitzar 

el sorteig un cop se sàpiguen quines són les persones proposades per les 

entitats per a determinar el nombre exacte de dones i homes del grup escollit per 

sorteig. 

- Hi haurà un equilibri entre els participants escollits per sorteig que hagin vingut 

en nom d’una organització i els que hagin vingut individualment. Cada categoria 

tindrà un mínim de 3 i un màxim de 4 participants. 

Procediment de selecció 

Per tal de garantir la presència efectiva de les persones escollides, el procediment de 

selecció constarà de dues fases. 

FASE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

La Direcció General de Processos Electorals i Participació Ciutadana comunicarà a totes 

les persones participants, via la Plataforma Participa.gencat.cat i per correu electrònic 

la voluntat de crear l’Espai i els demanarà si tenen predisposició a formar part de l’Espai. 

FASE DE SAC I SORT 

Un cop rebudes les candidatures, la Direcció General de Participació Ciutadana i 

Processos Electorals realitzarà un sorteig públic, retransmès en directe per via 

telemàtica i disponible de forma enregistrada en la plataforma Participa.gencat.cat. 

El sorteig es realitzarà electrònicament, a través d’un aplicatiu àmpliament conegut, de 

forma que tothom pugui resseguir el procediment i comprovar-ne la integritat. 

El dia, hora i adreça electrònica des de la qual seguir el sorteig es comunicarà 

telemàticament a totes les persones que hagin presentat la candidatura i s’anunciarà a 

la plataforma Participa.gencat.cat amb una antelació mínima de 3 dies hàbils. 



 

   
 

El procediment del sorteig serà el següent: 

- L’aplicatiu ordenarà aleatòriament les candidatures. Totes les candidatures 

tindran el seu número assignat aleatòriament, que serà únic. 

- Es començarà el triatge per la candidatura que l’aplicatiu hagi numerat amb el 

número inferior i es seguirà successivament per ordre ascendent. 

- Es classificarà cada persona triada pel seu gènere i per la seva vinculació o no 

a una entitat.  

- Les quatre categories (“dona i entitat”; “dona i individual”, “home i entitat” i “home 

i individual”) tindran un numerus clausus per a garantir la diversitat en l’Espai. 

- Un cop la persona triada superi el numerus clausus de la seva categoria, passarà 

a ser suplent. L’ordre de la llista de suplents respectarà l’ordre del sorteig. 

FASE DE COMUNICACIÓ I ACCEPTACIÓ 

Les persones triades dins de cada categoria rebran una comunicació on se’ls 

demanarà l’acceptació de formar part de l’Espai. En cas que no acceptessin o que 

no responguessin expressament dins de la setmana posterior al sorteig, seran 

substituïts pel primer suplent (o el que correspongui d’acord amb l’ordre correlatiu) 

de la categoria corresponent. 

Si aquests tampoc no acceptessin, seran substituïts pel següent suplent de la llista. 

Constitució de l'Espai 

La constitució i funcionament de l’Espai es realitzarà per mitjans telemàtics, d’acord amb 

la legislació vigent, mentre duri l’actual situació de salut pública. 


