
 

 

 

 

 
Jornada 

Integritat institucional i codi de conducta 
 

 
DIA: 3 de març de 2021 
LLOC: en línia - sessió telemàtica 
HORARI: de 9.00 h a 12.00 h  
 
 
INSCRIPCIÓ 
 La inscripció s’ha de fer en aquest enllaç  
 
 

 

A QUI S’ADREÇA? 
Al cos de secretaris, al col·lectiu de treballadors 
públics i a representants de l’Administració local i 
de tot el seu sector públic interessats en els 
àmbits de bon govern, transparència, 
modernització i millora de l’Administració i la 
participació ciutadana. 
 
CERTIFICAT  
S’expedirà un certificat d’assistència. 

OBJECTIUS  
Aquesta jornada pretén aprofundir en la necessitat que les administracions públiques desenvolupin 
sistemes d’integritat institucional que permetin, d’una banda, millorar la prevenció de la corrupció 
i, de l’altra, contribuir a millorar la confiança de la ciutadania en les administracions públiques.  
Es parlarà dels codis de conducta per als alts càrrecs de les administracions públiques com una 
de les eines fonamentals en la implantació de sistemes d’integritat institucional. Es tractaran tots 
els aspectes necessaris per elaborar-los, aprovar-los i implantar-los i es mencionaran 
especialment els ens locals.  

 
PROGRAMA  

 09.00 h  Benvinguda  
  Pau Presas, vicepresident primer de la Diputació de Girona  
  Jordi Batllori, secretari general de la Diputació de Girona 

 09.15 h Conferència sobre integritat institucional  
  Rafael Jiménez Asensio 

 10.45 h Pausa 

 11.00 h «La Xarxa de Governs Transparents i el Model de codi de conducta de la 
Xarxa» 
  Anna Brunsó i Pol Puigdomènech 

 11.30 h «El paper dels secretaris i secretàries en el bon govern»  
  Yolanda Maria Toral i Mireia Acosta 

 12.00 h Tancament de la jornada 

 
PONENTS 

– Rafael Jiménez Asensio. Consultor institucional i catedràtic universitari acreditat. 

Consultor de projectes, tant en l’àmbit internacional com en diverses comunitats 

autònomes i ens locals. És autor, entre altres llibres, de Cómo prevenir la corrupción: 

Integridad y transparencia, de l’Editorial Catarata (2017). 

– Jordi Batllori. Secretari general de la Diputació de Girona.  

– Yolanda Maria Toral Morente. Presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 

Tresorers de la província de Girona. Interventora del Consell Comarcal del Baix Empordà. 

– Mireia Acosta. Secretària-interventora de la Diputació de Girona. 

– Pol Puigdomènech i Anna Brunsó. Tècnics del Servei de Participació Ciutadana, Bon 

Govern i Transparència de la Diputació de Girona. 

 
COL·LABORACIÓ  
 Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de la província de 

Girona 
 Xarxa de Governs Transparents  

http://www.ddgi.cat/formacio/1321

