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Descripció 

La URV és una institució compromesa amb la lluita contra la corrupció. En el Consell de Govern 

de 21 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla d’integritat institucional i mesures antifrau de 

la Universitat Rovira i Virgili. Aquest pla estableix diverses  mesures que cal posar en marxa 

amb l’objectiu de lluitar de forma més efectiva contra el frau i la corrupció. Una de les línies 

bàsiques d’aquest pla és la sensibilització i la formació del personal. 

En col·laboració amb la resta d’universitats públiques catalanes, l’Oficina Antifrau de la 

Generalitat de Catalunya ens ofereix una sessió formativa per introduir els principals 

conceptes. 

“Es recomana l’assistència al personal que gestiona fons europeus”. 

 

Objectius 

 Aclarir a què ens referim quan parlem de prevenció de la corrupció, frau o altres 

irregularitats  

 Identificar els principals elements d’un procés de gestió dels riscos per a la integritat. 

 Reflexionar sobre el paper de les persones que treballen a les universitats i com poden 

rebre suport des de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau 

 

Formació bàsica per a la implantació de plans d’integritat a les universitats 

públiques 

Codi 01AD0002-2 

Modalitat Conferència  

Dates 20 d’octubre de 2022  

Hora De 12:30 a 14h  

Durada 1,5 hores  

Lloc Virtual  

Places 25  

Destinataris PDI. Es recomana l’assistència al personal que gestiona fons europeus. 

Impartit per Oficina Antifrau de Catalunya  

Idioma Català 



Institut de Ciències de l’Educació  

 

Continguts  

1. Aparició i normalització de la corrupció als ens públics. Processos individuals i organitzatius 

que la fan possible. El context organitzacional i el context extern. El sistema d’integritat 

institucional per prevenir aquests processos.  

2. Com ajuda la gestió de riscos a garantir un nivell d’integritat suficient a les organitzacions? 

Riscos inherents a les activitats públiques. Corrupció, frau i irregularitat. Els conflictes 

d’interès. La necessitat de gestionar els riscos per a la integritat. Prevenció i contingència. 

Els plans d’integritat.  

3. El paper de les persones que gestionen processos i projectes a les universitats, siguin quines 

siguin les seves funcions i nivell de responsabilitat.   

 



Institut de Ciències de l’Educació  

 



Institut de Ciències de l’Educació  

 

 


