
                                                                    

 

MODUL	3:	ETICA	I	PODER	
Coordinador: 	Òscar	Roca,	Director	de	Prevenció	de	l’Oficina	Antifrau	

D’acord amb la tradició filosòfica racionalista, és inherent a la raó humana el saber 
distingir entre el bé i el mal. Aquest discerniment no és fruit només del nostre 
aprenentatge sinó que rau en la nostra pròpia ment, que, en cada moment, té la 
capacitat de raonar que és bo i que és dolent moralment. 

Aquesta "llei moral", en tant que prèvia a tota experiència, és formal i, per tant, vàlida 
per a totes les persones, en totes les societats i en qualsevol època. No ens indica com 
s’han d’afrontar determinades situacions de dilema ètic sinó que ens diu com hem 
d’actuar en totes les situacions, hi ho fa de manera preceptiva, ineludible, comminant-
nos a fer allò que voldríem que tothom fes en la mateixa situació, tractant les persones 
com si fossin una finalitat en si i no només un mitjà per a una altra cosa. 

Des d’una perspectiva col·lectiva, els valors i principis a què resten subjectes les 
organitzacions públiques i privades venen donats per l'ordenament jurídic aplicable. 
Una organització serà íntegra si hi ha coherència entre els valors i principis que la 
regeixen i el comportament de les persones que en formen part. En aquest sentit, 
podem parlar d’integritat institucional i, en particular si pensem en el sector públic,  
considerar organitzacions públiques íntegres aquelles que poden garantir a la 
ciutadania que empren les seves potestats i recursos per als fins per als quals foren 
creades. 

No s'ha d'oblidar que allí on es prenen decisions, sempre hi haurà un risc –per mínim 
que sigui– que les persones abusin de la posició que detenten per tal d’obtenir un 
benefici particular. No és una opció responsable confiar, simplement, en què el risc no 
s’esdevindrà i creure que si això succeeix ja n’hi haurà prou amb reaccionar aplicant 
mesures contingents. El repte de les organitzacions ha de ser, per tant, identificar quins 
són els riscos de corrupció o de manca d'integritat més rellevants atesa la naturalesa de 
les seves funcions i començar a gestionar-los en funció de la probabilitat que es 
produeixin i de la gravetat de les seves conseqüències si s’arriben a produir. 

Per al sector públic, cal tenir present que abordar la prevenció dels riscos de conductes 
corruptes, il·legals o impròpies de manera aïllada tindrà un impacte real escàs si no es 
treballa conjuntament amb tots els altres elements que són clau per a la integritat. Cal, 
doncs, entendre com encaixa la prevenció dels riscos per a la integritat institucional 
dins de tot el sistema d’integritat d’una organització que, juntament amb l'esmentada 
prevenció de riscos contempla dues línies estratègiques més: la cultura ètica 
organitzativa i la professionalitat en la seva gestió pública. 

Al seu torn, en el sector privat s'han desenvolupat eines específiques com els codis ètics, 
el compliance o els programes de RSC que responen a la mateixa lògica de reforçar 
l'ètica professional al servei d'organitzacions més íntegres. 



                                                                    

 
En el vessant individual, són les persones les que estan darrera dels processos de presa 
de decisió. La neurociència ja ha demostrat la neuroplasticitat del cervell humà i com 
certes tècniques com el mindfullness poden ajudar a potenciar-ne aspectes com 
l’atenció, l’empatia o la sensibilització. Alhora, és innegable la concurrència de factors 
(heurística, biaixos cognitius) que fan que les decisions de les persones siguin menys 
racionals del que durant molt de temps s’ha cregut. 

Entre les situacions de dilema ètic més rellevants a què els individus poden haver de fer 
front en la seva vida professional destaquen els conflictes d’interès. Els conflictes 
d’interès, en tant que risc de corrupció, són objecte d’atenció específica en aquest 
mòdul doncs no sempre és fàcil identificar-los i, menys encara, conèixer el ventall 
d’eines disponibles per a gestionar-los adequadament. 

ESTRUCTURA	
 

Ètica professional pública. Principis i normes de conducta a l’ordenament 
jurídic. 31 de març de 2017 

Begoña Roman Maestre, professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona 

Web:  http://www.ub.edu/dpftp/ca/cv_roman   

 

Sensibilització, formació i instruments d’assessorament. 31 de març de 2017 

Oficina Antifrau de Catalunya.  

Web: http://www.antifrau.cat/ca/ 

 

Eines per a la gestió de la cultura ètica en organitzacions públiques: els 
codis ètics o de conducta. Consideracions generals. 8 d’abril de 2017 

Jorge Malem Seña, catedràtic de l'Àrea de Filosofia del Dret de la Universitat 
Pompeu Fabra 

Web:  https://www.upf.edu/filosofiadeldret/w2persones/professors/malem.html 

 

Codi de conducta alts càrrecs i directius. 8 d’abril de 2017 

Jordi Foz,  Secretari de Transparència i Bon Govern, Generalitat de Catalunya 

Xavier Forcadell i Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona 



                                                                    

 
Webs:  

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19794 

http://www.diba.cat/web/ladiputacio/fitxa-xavier-forcadell-esteller 

 

Lideratge ètic. 21 d’abril de 2017 

Francesc Torralba, professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona 

Web: http://www.francesctorralba.com/ 

 

Models d'integritat institucional (internacionalització de la lluita contra la 
corrupció). 21 d’abril de 2017 

Francisco Cardona, public governance senior expert at freelance 

Web:  es.linkedin.com/in/frcardona/ 

 

 

Ètica professional al sector privat. 29 d’abril de 2017 

Esther Hennchen, Ph.D. in Management Science (ESADE) 

Web: https://es.linkedin.com/in/esther-hennchen-062ba96 

 

Programes de RSC. 29 d’abril de 2017 

Antonio Argandoña, professor d’Economia i titular de la Càtedra “La Caixa” de 
Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern Corporatiu de l’IESE 

Web: http://blog.iese.edu/aargandona/ 

 

Compliance. Vessants normatiu i preventiu. 5 de maig de 2017  

Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, departament de Dret Penal, Universidad 
Complutense Madrid 

Web: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=994388 

 



                                                                    

 
 

Mindfulness i ètica. 13 de maig de 2017 

Jose María Márquez, gerent del Consell General del Poder Judicial 

 

Mindfulness i ètica. 19 de maig de 2017 

Jose María Márquez, gerent del Consell General del Poder Judicial 

 

Pactes d’integritat. 19 de maig de 2017 

Esteban Arribas Reyes, professor de la Universidad de Alcalá 

Web: https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_profesores/prof170977 

 

Ètica individual. Valors i ètica. 27 de maig de 2017  

Begoña Roman Maestre, professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona 

Web:  http://www.ub.edu/dpftp/ca/cv_roman   

 

Entitats col·laboradores de l’Administració en l’exercici de les funcions 
d’inspecció i control. 27 de maig de 2017 

Victòria Alsina Burgués, Harvard Kennedy School of Government, Harvard 
University, Universitat Pompeu Fabra 

Web: http://rcc.harvard.edu/people/vict%C3%B2ria-alsina-burgu%C3%A9s 

 

Dilemes ètics en la presa de decisions professionals. La gestió dels riscos 
de corrupció. 2 de juny de 2017 

Oficina Antifrau de Catalunya  

Web: http://www.antifrau.cat/ca/ 

 

 



                                                                    

 
Els conflictes d’interès i les dificultats per identificar-los. Eines 
específiques per a la seva gestió (detecció, gestió i garantia). 10 de juny de 
2017 

Oficina Antifrau de Catalunya  

Web: http://www.antifrau.cat/ca/ 

 

El dret a una bona administració en la Unió Europea i en el Regne Unit: els 
efectes del Brexit. 16 de juny de 2017 

Paul Craig, Facultat de Dret de la Universitat d’Oxford 

Webs: https://www.law.ox.ac.uk/people/paul-craig 

 

 


