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 Presentació

La constatació de l'extraordinària rellevància de la qualitat institucional, el bon govern i la 
bona administració,  l'ètica pública i la gestió de riscos de corrupció i frau per un país, tant 
en termes de PIB com de sostenibilitat econòmica, social i ambiental, s'ha incrementat 
força en els darrers anys. Al voltant d’aquesta temàtica han sorgit diverses necessitats en 
aquest àmbit que han d’atendre les administracions públiques de forma efectiva i immedia-
ta i que també obliguen, de vegades, al sector privat.

Així, per exemple, resulta rellevant tenir en compte la necessitat d’establir canals de de-
núncies segurs i efectius en el sector públic (i privat), especialment arran de les obligacions 
derivades de la Directiva 2019/1937, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les 
persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, i la seva obligada transposició.  
També s’ha de destacar la importància de saber gestionar els conflictes d’interessos (i les 
DACIs) i elaborar i aplicar plans de mesures antifrau i anticorrupció, requerits en el marc de 
la gestió de fons europeus Next Generation.

A aquestes noves necessitats i obligacions se’n sumen d’altres reptes encara pendents de 
complir de forma adequada, com ara l’obligació, vigent des de l’any 2017, que els òrgans de 
contractació prenguin mesures adequades per a lluitar contra el frau, el favoritisme i la co-
rrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interessos que 
puguin sorgir en els procediments de licitació. De la mateixa manera, l’aplicació i avaluació 
de la llei de transparència, accés a la informació i bon govern des de 2014 ha posat en relleu 
la necessitat de millorar la gestió en àmbits com ara la millora normativa, l’actuació dels 
lobbies o grups d’interès privats o l’elaboració adient de cartes de serveis amb estàndards 
de qualitat exigibles per la ciutadania, entre d’altres aspectes.

Les necessitats de garantir el dret a una bona administració dels ciutadans, de gestionar 
els riscos esmentats, d'elaborar plans específics i de desenvolupar eines d'anàlisi i control 
obre, sens dubte, una necessitat de formació especialitzada, teòrica i pràctica, que deman-
da el sector públic, així com les organitzacions privades que col·laboren amb les adminis-
tracions oferint suport tècnic en aquests processos de planificació i gestió preventiva.

El present curs pretén, doncs, col·laborar en aquesta imprescindible formació, transme-
tent els coneixements i les habilitats per a posar-los en pràctica, concretant aquest saber i 
aquest saber fer en els àmbits del bon govern i de la bona administració, aportant el marc 
conceptual i les bases metodològiques per a fer front als reptes i necessitats actuals que 
afronta el sector públic.
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 Descripció resumida dels objectius

1- Conèixer els principals instruments i mecanismes de prevenció i control de males pràcti-
ques i, en especial, de la corrupció.

2- Conèixer, a nivell bàsic, el funcionament administratiu en els sectors i àmbits amb major 
exposició a risc de corrupció i altres incompliments de l’ètica pública.

3- Saber detectar irregularitats en el funcionament de l’administració pública, així com 
identificar-ne, específicament, les pràctiques de corrupció.

4- Elaborar indicadors de possibles casos de corrupció i altres males pràctiques en el fun-
cionament administratiu.

5- Adquirir coneixements metodològics i aplicats per a la delimitació de riscos de corrupció 
a les administracions públiques.

6- Aplicar el coneixement multidisciplinari a la lluita contra la corrupció, el frau i altres ma-
les pràctiques.

7- Adquirir autonomia en la proposta i determinació de mesures eficaces per prevenir i de-
tectar casos de corrupció en el funcionament administratiu, especialment en la gestió dels 
riscos de corrupció i altres males pràctiques. Autonomia per a la proposta d’elaboració i mi-
llora de mesures d’integritat (com ara els plans d’integritat o els plans de mesures antifrau).

Adreçat i/o requisits d’accés

- Especialment, graduats o llicenciats amb coneixements jurídics i amb interès a aprofundir 
el coneixement teòric i pràctic en ètica i integritat pública.
- Professionals del sector públic o privat amb interès en matèria d’ètica, integritat i lluita 
contra la corrupció.
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  Sortides professionals

El curs s’orienta a formar personal altament especialitzat en la prevenció, detecció i control 
de males pràctiques en el sector públic, com ara, i molt especialment, el frau i la corrupció. 
Així mateix, també forma en matèria de gestió ètica i íntegra del servei públic, i ofereix les 
eines per a assolir una correcta gestió i planificació dels riscos de corrupció, frau i altres 
males pràctiques en el sector públic.

El curs presenta oportunitats professionals per a:

- Empleats públics amb interès en la millora de la qualitat i integritat en els processos de 
control de la integritat pública.
- Empleats públics amb funcions de control de compliment normatiu, o compliance officers 
del sector públic.
- Persones interessades en l’accés a la funció pública, amb una especialització en gestió 
ètica i íntegra del servei públic.
- Professionals del sector privat, col·laboradors de les Administracions en l’elaboració i 
seguiment de plans d’integritat.

  Objectius del programa

Objectius generals

El curs té per objecte l’estudi i l’aprofundiment, teòric i pràctic, en matèria d’ètica, antifrau i 
anticorrupció, especialment en el funcionament del sector públic.

Es busca, així, formar personal altament especialitzat en la prevenció, detecció i control de 
males pràctiques en el sector públic, com ara, i molt especialment, el frau i la corrupció.  
Així mateix, també es forma en matèria de gestió ètica i íntegra del servei públic, i es busca 
oferir les eines per a assolir una correcta gestió i planificació dels riscos de corrupció, frau i 
altres males pràctiques en el sector públic.

Objectius específics

Com a objectius específics, s’assenyala:
- Adquirir coneixements avançats en matèria de prevenció i control de la corrupció pública, 
amb especial atenció als mecanismes administratius de gestió de riscos.
- Adquirir habilitats i destreses que permetin aplicar-les a casos concrets per gestionar-los 
d’una manera més ètica, eficient i adequada als interessos generals.
- Reflexionar i adquirir una visió crítica sobre el funcionament del sector públic.
- Conèixer els límits de la regulació i el marge eventual de millora i desenvolupament del 
marc normatiu i ètic que regula el funcionament del sector públic.
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  Fonaments de la integritat, l’ètica 
  i la prevenció de les males pràctiques

Continguts

I) Introducció a la integritat, l’ètica pública i la prevenció de la corrupció

1- El paper de la prevenció en la lluita contra la corrupció i el paradigma 
de la bona administració i el bon govern

2- Alguns instruments preventius
 2.1. Transparència administrativa
 2.2 Ètica pública: codis i formació
 2.3- Mesures organitzatives i procedimentals de prevenció
 2.3.1- La gestió dels conflictes d’interessos
 2.3.2- Altres mesures: rotació de personal, canals de denúncies, 
 llistes negres/blanques i delegació de competències a òrgans col·legiats
 2.4- Participació pública i Govern Obert
3- La sanció de les males pràctiques

II) Els principals sectors i àmbits de risc, i indicadors freqüents de corrupció 
en el funcionament de les administracions: contractació pública, urbanisme 
i gestió del territori, ocupació pública i subvencions i ajuts públics. 

III) Noves línies de treball anti-corrupció

1- Algoritmes anti-corrupció i Big Data
2- Compliance en el sector públic
3- Nudging i psicologia conductual per a la consecució del bon govern i la bona administració

Objectius

Formar l’alumnat, de forma especialitzada, en les principals mesures i mecanismes 
per a la prevenció de males pràctiques en el sector públic, i de foment de la bona 
administració i el bon govern.

Formar l’alumnat per a la correcta identificació d’àmbits de risc i males pràctiques 
en els sectors de l’activitat pública més exposats a males pràctiques i, especialment, 
corrupció.

Formar l’alumnat en les noves línies de treball en anti-corrupció, a nivell intern i internacional.

MÒDUL 1 
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  Instruments anticorrupció 
 i d’enfortiment de la integritat

Continguts

Els instruments anticorrupció i d’enfortiment de la integritat
I) Instruments de l’ètica: codis i comitès d’ètica. La gestió dels dilemes ètics

 1. Els codis ètics i de conducta
 2. La infraestrucutra ètica. En especial, els comitès d'ètica
 3. Els dilemes ètics: concepte i gestió

II) El control de l'actuació del sector públic: les agències anticorrupció 
i altres ens i organismes de control

 1. Marc teòric: indicadors, alertes i risc de corrupció
 2. El control intern de l’Administració pública
 3. El control extern de l’Administració pública
  3.1- El control judicial: entre la jurisdicció penal i la contenciosa-administrativa
  3.2- El control comptable: la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas
  3.3- L’ombudsman: Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo i síndics locals
  3.4- Les agències anti-corrupció. En particular, l’Oficina Antifrau de Catalunya
 4- La denúncia de corrupció: whistleblowing i protecció dels alertadors

III) Els plans d’integritat, el compliance públic i la gestió de riscos

 1. El compliance en el sector públic: una aproximació pràctica
 2. La gestió dels riscos de mala administració en el sector públic
 3. Plans d'integritat, plans de mesures antifrau, mapes de riscos 
                 i altres eines per a la gestió de la integritat i l'ètica en el sector públic

Objectius

Formar l'alumnat, de forma especialitzada, en els principals instruments vinculats 
amb l'ètica pública.

Formar l'alumnat en matèria de control de l'actuació del sector públic, amb especial aten-
ció a les agències anticorrupció i altres ens i organismes de control de males pràctiques.

Formar l'alumnat en els conceptes i continguts dels plans d’integritat, el compliance públic 
i la gestió de riscos, i capacitar-lo per a la correcta elaboració d'aquest tipus d'eines.

MÒDUL 2 
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  Projecte final de titulació 

L’objectiu d’aquest mòdul del curs és complementar la formació de les assignatures 
impartides als mòduls anteriors, potenciant i posant de relleu la capacitat de l’alumnat 
per reconèixer i aplicar bones pràctiques en els camps de l'ètica i la integritat públiques, 
i que permeti apreciar un adequat aprofitament del curs de postgrau.

S’espera que l’alumnat sigui capaç de demostrar una visió de conjunt sobre els mecanis-
mes de garantia de la integritat pública, tant des del punt de vista teòric com pràctic, que 
es concreti en propostes de millora en el servei públic a partir del desenvolupament d'una 
recerca original i de qualitat sobre qualsevol tema objecte del curs.

MÒDUL 3 

NOMBRE DE CRÈDITS: 
21,00
DURADA EN 
ANYS ACADÈMICS: 
1 any
MODALITAT: 
Presencial

   PLACES LIMITADES

Es pot reservar plaça realitzant 
preinscripció fins el dia 14/10/2022 

Data inicial de la docència: 
7/11/2022

LLOC D'IMPARTICIÓ: 
Facultat de Dret
Av. Diagonal, 684, 08034 Barcelona

IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
2.170,00 €

L'import té un increment del 10%, 
fins a un màxim de 70 €, en 
concepte de taxa administrativa 

PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ

Correu electrònic: ocapdeferro@ub.edu 
i postgrau.integritat@ub.edu
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  Docents 

El curs comptarà amb especialistes de l’acadèmia de l’àmbit del dret i les ciències polí-
tiques, entre d’altres disciplines relacionades amb el contingut del curs, i amb experts 
d’àmbits professionals destacats per les seves contribucions i funcions desenvolupades en 
la promoció del bon govern, la bona administració i la integritat pública.

Personal de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)

Begoña Ballvé, Interventora accidental de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Òscar Capdeferro, Professor Lector de Dret Administratiu (UB)

Lluís Corominas, Director de la Fundació Transparència i Bon Govern 
i membre de la Comissió Jurídica Assessora 

Agustí Cerrillo, Catedràtic de Dret Administratiu (UOC) i membre de la Comissió Jurídica Assessora

Xavier Forcadell, Coordinador d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 
de la Diputació de Barcelona

Valentín Gómez, Secretari accidental de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Joan Llinares, Director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau 
i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Ismael Peña-López, Director de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya

Juli Ponce, Catedràtic de Dret Administratiu (UB) i Codirector de la Càtedra Barcelona 
d'Estudis d'Habitatge

Ramon Ragués, Catedràtic de Dret Penal (UPF)

Begoña Román, Professora Agregada de Filosofia (UB) i Vicedegana de la Facultat 
de Filosofia de la Universitat de Barcelona

M. Petra Saiz, Interventora General de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat

Domènec Sibina, Professor titular d'Escola Universitària (UB) 

Francisco J. Sospedra, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Juan Ignacio Soto, President Honorari de la Unió de Directius Territorials d'Europa (UDITE)

Carme Torres, Directora de Coordinació Econòmica d'Intervenció General i Interventora Delegada 
de l'Ajuntament de Barcelona i Presidenta del CSITAL Barcelona

Manuel Villoria, Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració (URJC), 
i membre del Comitè de Direcció de Transparencia Internacional España.
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Amb la col·laboració deOrganitza

Amb el suport de


