


INTRODUCCIÓ

Per què una Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la 

integritat? 

És del tot necessari 

recuperar i mantenir la 

confiança de la ciutadania 

en les seves institucions. 

Confiança que ha quedat molt 

malmesa pels casos de 

corrupció dels darrers anys. 

Les dades i els estudis 

existents revelen que la 

corrupció:

Té uns nivells similars 

a altres països de 

l’Europa Occidental però 

hi ha una percepció 

elevada de corrupció al 

nostre país

Erosiona la confiança de 

la ciutadania en les 

institucions, un dels 

fonaments per a la 

sostenibilitat de qualsevol 

sistema polític democràtic

Al nostre país no es 

sistèmica. Està

directament relacionada 

amb la captura de 

polítiques públiques. 

És quantificable i té un 

impacte negatiu directe 

en poder desenvolupar 

polítiques públiques de 

l’estat del benestar. 
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Què ens estat dient les evidències internacionals?

No és possible traslladar un 

model d’un país a un altre, 

sense tenir en compte les 

particularitats del context 

polític, econòmic i social. 

Que sovint les estratègies 

anticorrupció han fallat com a 

conseqüència d’un problema 

d’implementació

La governança és un 

factor clau a tenir en 

compte. Cal analitzar quin

són els actors disposats a 

implementar i liderar les 

reformes



Simplificar els processos 

burocràtics i reduir les 

regulacions, així com la 

discrecionalitat dels polítics

Però hi ha algunes 

mesures que 

semblen mostrar 

certa efectivitat, 

com son:

La separació de carreres entre 

funcionaris i polítics, revisar els

sous públics, potenciar les 

motivacions intrínseques del 

treballadors i seleccionar-los en 

base al mèrit

Les polítiques basades en el control, com

les auditories, l’ús de les tecnologies de 

la informació per potenciar l’e-government

o la protecció dels mitjans de 

comunicació

L’accés a la informació, o la protecció

dels denunciants
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Què ens estat dient les evidències internacionals?
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Quina ha estat la decisió del Govern? 
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Com s’està treballant l’elaboració d’aquesta Estratègia?

Implicació

i participació

de tots els

Departaments de 

l’Administració de la 

Generalitat

Participació de la 

societat civil 

organitzada i la 

d’experts en lluita contra 

la corrupció i tenint en 

compte les 

recomanacions que 

puguin fer l’OAC, la SG i 

la SC

Analitzant les 

evidències

internacionals del què

funciona i no funciona en 

la lluita contra la 

corrupció i d’enfortiment

de la integritat

Visió de la ciutadania , a 

través dels processos

participatius que es 

realitzaran durant la 2a 

quinzena de setembre. 

El taller que avui farem

és un dels quatre

previstos.

La suma de tot plegat, haurà de facilitar determinar un màxim de 25 actuacions i projectes que el Govern de 

Catalunya pugui aplicar directament, per ell mateix en l'exercici de les seves competències, en un 

termini de 2 anys, en base a tot el treball realitzat, es considerin que tenen o poden tenir més impacte

en la lluita contra la corrupció i en l’enfortiment de la integritat
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Què passarà després del procés participatiu?

Fase I

Elaboració

2019
Aprovació de l’Acord de 

Govern  que aprovi 

l’Estratègia.

Aquest document 

recollirà: 

* la identificació 

d’unitats responsables

* El model de 

governança per a les 

fases d’implementació i 

avaluació


