DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMPROMÍS AMB LA LLUITA CONTRA EL
FRAU I LA CORRUPCIÓ I LA PREVENCIÓ DELS CONFLICTES D’INTERÈS DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
I.- Antecedents.
Per mitigar els efectes econòmics de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2
als diferents països que integren la Unió Europea, s’ha posat en marxa un mecanisme
d’inversió comunitària, que a nivell estatal va suposar l’aprovació del “PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN y RESILIENCIA (PRTR)” que es configura
com un instrument d’inversió que determinarà l’adjudicació de fons als diferents nivells
de l’Administració.
El 30 de setembre de 2021, es va publicar l’ Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre, que configura el sistema de gestió que hauran de dissenyar totes aquelles
entitats del sector públic que percebin fons en execució del Pla. Dins d’aquest sistema
de gestió, s’exigeix que s’implementin mesures destinades a prevenir el frau, així,
s’estableix que “toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de
sus medidas deberá disponer de un «PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE» que le
permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en
particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses.”
L’Ordre estableix a l’art. 2.2, entre els principis o criteris específics, d’obligatòria
consideració en la planificació i execució dels components del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, i per tant transversals en el conjunt del Pla, el de reforçar
els mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els
conflictes d’interès, fixant-se un estàndard mínim que hauran de complir les entitats
que intervinguin en l’execució del Pla.
Aquest Ajuntament sempre ha promogut l’actuació dels seus membres amb respecte a
la legalitat i als principis ètics, amb una clara vocació de servei al ciutadà i d’actuació
amb la màxima integritat, imparcialitat i honestedat. Per tal de reforçar i reafirmar
aquest compromís amb la ciutadania, i complir escrupolosament les disposicions
aprovades en relació a la gestió dels fons als quals s’ha fet referència, i als fons que
gestiona l’Ajuntament en general, s’aprova aquesta política d’ integritat i de lluita contra
el frau i la corrupció, i la prevenció dels conflictes d’interès, que configurarà l’eix del Pla
Antifrau del Consistori.
II.- Compromís amb la integritat pública.
L’Ajuntament de Torelló expressa el seu ferm compromís amb el manteniment d’un
sistema d’integritat municipal, de forma que tots els processos, conductes i resultats de
l’acció municipal responguin a la normativa vigent i als principis i valors ètics
compartits. Per tal de consolidar aquesta cultura administrativa íntegra l’Ajuntament
promourà i mantindrà tots aquells elements estratègics, instrumentals i organitzatius
que resultin procedents, amb un continu procés de revisió i millora.
III.- Compromís reforçat amb la lluita contra el frau i la corrupció i la prevenció
dels conflictes d’interès.

Aquest Ajuntament es compromet, especialment, a lluitar contra el frau i la corrupció.
El frau és qualsevol acció o omissió intencionada relativa a l'ús o la presentació de
declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, o l'incompliment d'una
obligació expressa de comunicar una informació, que tinguin per efecte la percepció o
la retenció indeguda de fons públics, o el desviament d’ aquests fons amb fins
diferents d'aquells per als quals van ser concebuts al principi.
La corrupció es defineix genèricament com l'abús de poder per obtenir beneficis de
caràcter privat, i comprèn diversos delictes específics: prevaricació urbanística,
prevaricació administrativa, infidelitat a la custòdia de documents i violació de secrets,
suborn, tràfic d'influències, malversació, fraus i exaccions il·legals, negociacions i
activitats prohibides als funcionaris públics i abusos a l’exercici de la seva funció, i
corrupció a les transaccions comercials internacionals. Els actes fraudulents estan
penats per la llei en funció del tipus, de la gravetat de l'engany o de la quantitat
defraudada.
La corrupció i el frau, a més de les conseqüències econòmiques, tenen un efecte
devastador a la reputació de les institucions i en la confiança de la ciutadania a la
governança pública.
S’espera que tots els membres de l’Ajuntament assumeixin també aquest compromís,
per tal de promoure una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus
d’activitat fraudulenta i que faci possible la seva prevenció i detecció, i desenvolupi uns
procediments que facilitin la investigació del frau i dels delictes relacionats amb el
mateix, i que permetin garantir que aquests casos s’abordin de forma adequada i en el
moment precís.
Així mateix, es promouran procediments per a la declaració de les situacions de
conflictes d’interès, enteses com a aquelles en que l’exercici imparcial i l’objectiu de les
funcions d’una persona es veu compromès per motius familiars, sentimentals,
d’afinitats polítiques, interessos econòmics o qualsevol altre tipus d’interès.
IV.- Avaluació dels riscos.
L’Ajuntament realitzarà una avaluació de l’impacte i probabilitat del risc de frau en els
processos clau de la gestió de fons públics; així com la seva revisió periòdica, i, en tot
cas, quan s’hagi detectat algun cas de frau o hi hagi canvis significatius en els
procediments o en el personal.
V.- Adopció de mesures efectives.
L’Ajuntament definirà i implementarà:
- mesures preventives adequades i proporcionades, ajustades a les
circumstàncies concretes, per tal de reduir el risc residual de frau a un nivell
acceptable;
- mesures de detecció ajustades a les senyals d’alerta, definint el procediment
per a la seva aplicació efectiva;

- mesures correctives pertinents per quan es detecti un cas sospitós de frau,
amb mecanismes clars de comunicació de les sospites de frau;
- i, finalment, es preveuran processos adequats pel seguiment dels casos
sospitosos de frau i la corresponent recuperació dels fons que s’haguessin
disposat fraudulentament, així com la revisió dels processos, procediments i
controls relacionats amb el frau efectiu o potencial.
Així mateix, es mantindran amb caràcter específic procediments relatius a la prevenció
i correcció de situacions de conflictes d’interès.
Finalment, es definiran els procediments oportuns per tal que -en cas de que es detecti
un potencial cas de frau o es tingui una sospita fundada- l’Ajuntament procedeixi a
suspendre el procediment afectat i notificar aquesta circumstància, en el termini de
temps més breu possible, a las autoritats interessades i als organismes afectats en la
realització de les actuacions i revisar tots els projectes, subprojectes o línies d’actuació
que hagin pogut estar exposades al mateix; així com comunicar, si s’escau, els fets a
les Autoritats Públiques competents, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau
(SNCA) per a la seva avaluació i eventual comunicació a l’Oficina Europea de Lluita
contra el Frau, iniciar una informació reservada per a depurar responsabilitats o incoar
expedients disciplinaris i denunciar els fets, si escau, al Ministeri Fiscal.
VI.- Notificació del frau.
L’Ajuntament mantindrà els canals de comunicació i procediments per a notificar els
casos de frau, i qualsevol notificació es tractarà amb la més estricta confidencialitat,
protegint al personal que notifiqui qualsevol irregularitat o sospita de frau, per a evitar
represàlies.

