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2.- Marçal Ortuño Jolis (TCAT) (Alcalde), 30/06/2022 11:40

MONTSERRAT FREIXA i COSTA, com a secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 27 de juny de 2022,
va aprovar, entre d’altres, l’acord següent:
RELACIÓ DE FETS:
A la vista de què, en l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes en el Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançades amb fons del Mecanisme
per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), és necessari adaptar els procediments de
gestió i el model de control de les entitats participants.

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l’autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

A la vista de què, entre les mesures que es contemplen per implantar un sistema de
gestió eficaç, l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
estableix l'obligació de què tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució
de les mesures del PRTR disposi d'un «Pla de mesures antifrau» amb la finalitat de
garantir i declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les
normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau,
la corrupció i els conflictes d'interessos.
El dia 28 de febrer de 2022, en sessió ordinària del Ple, per unanimitat es va aprovar la
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, la qual implicava, entre
d’altres, l’adopció d’un Pla de Mesures Antifrau per part d’aquest consistori.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L'Ordre HFP/1030/2021 ho configura com una actuació obligatòria, cal dur a
terme l'exercici inicial per a l'avaluació del risc, impacte i probabilitat de risc de frau en
els processos clau de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Segon.- A la vista de què aquesta entitat local podrà tenir la condició d'entitat
executora del PRTR, a l'efecte d'acomplir les disposicions legals, i d'acord amb les
competències atribuïdes a l'Alcaldia i recollides en els articles 21.1 a), d), i s) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el Pla Antifrau de l’Ajuntament de Torelló juntament amb els seus
annexes:
ANNEX NUM. 1 - PROCEDIMENT D’ANÀLISI DE RISCOS
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ANNEX NUM. 2 - TAULA DE RISCOS I CONTROLS I ACCIONS MITIGADORES
ANNEX NUM. 3 – CODI ÈTIC DELS EMPLEATS I CODI ÈTIC I DE BON GOVERN
DELS CÀRRECS ELECTES.
ANNEX NÚM. 4 - MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE
D’INTERÈS (DACI)
ANNEX NUM. 5 – MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIO AMB
L’EXECUCIO D’ACTUACIONS DEL PRTR.
ANNEX NUM. 6 – SEGUIMENT D’ACTUACIONS
Segon.- Aprovar el Codi ètic del personal de l’Ajuntament de Torelló que s’integrarà
com a Annex 3.1 del Pla Antifrau de l’Ajuntament. Tot el personal de l’Ajuntament s’hi
haurà d’adherir en el termini màxim d’un mes des de la present aprovació pel Ple
d’acord amb el formulari que se’ls hi trametrà a l’efecte. Així mateix, les noves
incorporacions hauran de subscriure el referit document.
Tercer.- Aprovar la modificació del Codi ètic i de bon govern dels càrrecs electes de
l’Ajuntament de Torelló en el sentit que cal excloure’n els habilitats de caràcter
nacional (art. 3) per estar inclosos en el codi ètic de personal de l’Ajuntament de
Torelló. Adjunt com a Annex 3.2 del Pla.
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Quart.- Aprovar la constitució d’una Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de
Mesures Antifrau. La seva composició i funcionament es regularan mitjançant decret
d’alcaldia, tot i així, estarà formada, com a mínim, per una persona de l’àrea
d’intervenció i tresoreria, una de l’àrea de Secretaria i una altra de l’àrea de Recursos
humans.
Cinquè.- Acordar la posada en funcionament del canal de denúncies a partir del dia 1
de juliol de 2022.
Sisè.- Acordar la publicació al Portal de transparència d’aquest Ajuntament el Pla de
Mesures Antifrau així com els seus annexes i documentació concordant. Cal publicar
també el nou text modificat del Codi ètic i de Bon govern dels càrrecs electes.
Setè.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós- Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
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de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per Unanimitat atès el resultat que s’especifica a continuació:
-

-
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Grup Municipal d’ERC-JpT-AM, que integren el Sr. Marçal Ortuño i Jolis, la Sra.
Núria Montanyà i Tanyà, el Sr. Xavier Lozano i Victori, la Sra. Elisabet Viñas i
Villena, el Sr. Adrià Jaumira i Molist, la Sra. Mercè Faja i Barcons i el Sr. David
Sànchez i Valderrama: VOTEN A FAVOR
Grup municipal CUP-SP-AMUNT, que integren el Sr. Francesc Manrique i
Aumatell, la Sra. M. Àngels Casals i Font, el Sr. Jordi Casanova i Sellarès, la
Sra. Elena Crespi i Asensio i el Sr. Jordi Casas i Caritg: VOTEN A FAVOR
Grup municipal JXCAT-JUNTS, que integren el Sr. Jordi Rosell i Plajats, la Sra.
Ester Ribas Arbós i la Sra. Elisabet Moya Blanch: VOTEN A FAVOR
Grup municipal del PSC-CP, que integren el Sr. Joan Carmona López i la Sra.
Roser Roma Corominas: VOTEN A FAVOR

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per
ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l’advertiment a què es refereix l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.

