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PROTOCOL D,INTENCIONS ENTRE TOFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA I
TAJUNTAMENT DE BARcELoNA pER EL DESENVoLUpAMENT D'uN pnocÈs DE

sENsrBrurznclo EN EL FoMENT DE LA TNTEGRTTAT r r-A eesr¡ó DELS Rrscos
coRRupc¡ó A L'AJUNTAMENT.

En Barcelona,
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REUNITS

D'una part,

I' ll.lm. Sr. Daniel de Alfonso Laso, director de I'Oficina Antifrau

de

Catalunya, qui intervé com a representant legal d'aquesta.

I d'altre banda el Sr. Constantí Serrallonga i

Tintoré, Gerent Municipal, en
representació de l'Ajuntament de Barcelona, facultat per acord de la Comissió de
Govern de 9 d'abril de 2014, i assistit en aquest acte pel Sr. Antoni Galiano Barajas,
secretari delegat de la Gerència de Recursos, com a fedatari i assessor legal preceptiu,
per delegació del Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona de data L de gener
de 2012.

MANIFESTEN

El seu convenciment que avui resulta ineludible per als poders públics
prendre iniciatives tendents a enfortir la confiança de la ciutadania en les
seves institucions i que, entre aquestes, es troba l'adopció de bones
pràctiques en relació a la transparència en la gestió pública i a la prevenció
i lluita contra el frau i contra aquelles conductes oposades a la probitat o
contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al
d

il.

ret.

Que l'Ajuntament de Barcelona, com a Administració pública territorial al
servei de més d' 1.600.000 veïns i amb 12.000 treballadors, compta amb
òrgans que tradicionalment han vetllat per les bones pràctiques i que
actualment estan representats per la Direcció d'Auditoria interna
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Que l'Oficina Antifrau de Catalunya és una institució específicament
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i

ilt.

del personal al servei del sector públic a Catalunya.
Que l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona veuen una
oportunitat de col.laboració per endegar un procés de sensibilització sobre

IV

la responsabilitat directiva en el foment de la integritat i la gestió de la
prevenció dels eventuals riscos d'abusos de la posició pública en benefici
privat en l'organització municipal. I atès el volum i importància de
l'estructura administrativa de l'Ajuntament de Barcelona es fa necessari
establir uns termes de col.laboració diferents dels habituals de l'Oficina
Antifrau amb institucions més petites.
Per

tot això,

ACORDEN

Primer. Establir un marc de col.laboració i d'intercanvi d'experiències per incidir
positivament en la cultura que emmarca la gestió diària a través de diversos
programes de formació i sensibilització.
Segon

programa tindrà per finalitat sensibilitzar els directius i altres
comandaments dels òrgans executius de l'Ajuntament sobre la responsabilitat
directiva en la gestió de riscos de corrupció.
Per aconseguir això l'Oficina Antifrau impartirà formació a un equip de
persones de referència de l'Ajuntament de Barcelona encarregat de traslladar
aquesta formació a la resta de directius i comandaments de l'organització. Un
cop formats, establirà un diàleg amb l'Ajuntament de Barcelona per dissenyar
el material didàctic i les sessions d'entrenament i suport que necessitin per

1. El primer
2.

facilita r-los el desplega ment d'aq uesta formació.

3.

La Direcció d'auditoria interna construirà un equip de referència que gaudirà
del suport de la Oficina Antifrau.

4.

La Direcció d'auditoria interna

i l'

Oficina Antifrau definiran l'abast del

programa a seguir i la estratègia a aplicar en relació als continguts. Les sessions
de sensibilització s'incorporaran al itinerari formatiu de Recursos Humans que

5.

establirà la programació de les sessions i les llistes d'assistents.
L'Ajuntament de Barcelona compartirà les dades sobre els resultats obtinguts
en les sessions de sensibilització conduïdes per l'equip de referè
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S'establirà conjuntament un sistema d'indicadors de seguiment per valorar el
resultat d'aquesta sensibilització en l'organització municipal.

Tercer. Les actuacions derivades del desplegament del present Protocol s'endegaran
abans de la finalització d'aquest any, preferentment.

Quart. Als efectes de dur a terme el seguiment i control de l'execució d'aquest
Protocol, així com de resoldre, conjuntament, els dubtes o diferències que puguin
sorgir, les parts designen, per l'Oficina Antifrau de Catalunya, el Sr. Jordi Tres, cap de
l'Àrea de Formació i, per part de l'Ajuntament de Barcelona, el Sr. Pere Munuera,
director d'Auditoria lnterna.
Cinquè. Aquest Protocol produeix efectes des de la seva signatura i té vigència de
quatre anys, automàticament prorrogada any a any si cap de les parts ho denuncia.
L'acord pot ser denunciat per ambdues parts, i en qualsevol moment, un cop
transcorregut el primer any de vigència, adreçant, la part que exerceixi dita facultat,
escrit a I'altra.

L'extinció produirà efectes un cop transcorreguts sis mesos de I'esmentada denúncia,
sens perjudici de finalitzar aquelles actuacions ja endegades i que, per raons d'interès
públic, s'hagin de dur a terme.
Sisè. Ambdues parts assumeixen el compromís de donar difusió al present Protocol,

fent-lo públic a les seves respectives seus electròniques.

En prova de conformitat els representants d'ambdues institucions signen el present

protocol al ll

Per I'

i data de l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Barcelona

au de Catalunya

Sr. Da iel de Alfonso Laso

Sr. Constantí Serral

Sr
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