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CERTIFICAT

Expedient núm.: 2471/2022

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/5

El Ple

Josep Berdagué Pujol, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMPROMÍS DE LLUITA CONTRA EL FRAU I
LA CORRUPCIÓ
El Ple de l'Ajuntament de Canovelles acorda aprovar la present Declaració Institucional
de compromís efectiu pel reforç dels mecanismes d'integritat, i més concretament en el
desplegament de les mesures que siguin necessàries per combatre eficaçment les
irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, en tant que
aquests comportaments i conductes suposen l'erosió de la confiança que la ciutadania
té en les seves pròpies institucions i, així mateix, que afecten la imatge institucional i,
particularment, els principis d'economia, eficàcia i eficiència en l'ús, el destí i el gaudi
dels recursos públics, provocant així mateix situacions de marcada desigualtat.
A aquest efecte, aquesta Declaració s'incorporarà com a annex al Pla de mesures
antifrau que aquest Ajuntament aprova en el mateix acte.
Aquesta Declaració institucional també té per objecte servir de compromís polític
efectiu dirigit a garantir la bona gestió financera i la preservació dels interessos
financers de la Unió en aquelles actuacions o ús de recursos financers que
s'emmarquin en l'execució de fons europeus vinculats al Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, i així mateix de la resta de fons provinents del Marc
Financer Plurianual (2021-2027) de la Unió Europea, mentre que la seva gestió
compartida o destinació d'aquests recursos correspongui a aquesta entitat.
D'acord amb allò exposat, el Ple de l'Ajuntament considerant que:
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Que el Ple de l’Ajuntament de Canovelles en la sessió ordinària celebrada el dia 19 de
juliol de 2022 adoptà per 16 vots a favor, dotze del grup municipal Socialista, dos del
grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i dos del grup
municipal En Comú Podem; cap vot en contra; i cap abstenció; l’acord següent:
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1) L'Agenda 2030 recull com a un dels seus Objectius de Desenvolupament
Sostenible l'existència d'institucions sòlides també a l'Administració municipal.
2) La Integritat Institucional és un dels pilars de la Governança Pública i, així mateix,
del Govern Obert.
3) Les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès
erosionen la legitimitat de les institucions públiques arruïnant la reputació pública i
destruint la confiança de la ciutadania en els poders públics.
4) Aquestes pràctiques irregulars, infractores o delictives, si escau, a banda dels seus
devastadors efectes en la reputació i deteriorament de la imatge institucional,
generen pèrdues ingents de recursos públics amb efectes letals sobre la societat i
la prestació dels serveis públics, i provoquen desigualtat.
5) La recuperació i la transformació econòmica a partir de la crisi de la COVID-19
requereix que aquesta entitat millori gradualment els seus estàndards d'integritat i
les infraestructures ètiques de l'organització.
6) El Dret de la Unió Europea recull, tant en el Tractat de Funcionament de la Unió
com en el dret derivat, el principi de bona gestió financera.
7) El Reglament Financer de la UE del 2018 i el Reglament (UE) pel qual s'estableix
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència preveuen que quan una autoritat
pública d'un Estat membre (com és el cas d'una autoritat local i, per tant, d'aquest
Ajuntament) gestioni fons procedents del pressupost de la Unió, s'hagin de
protegir els interessos financers de la mateixa Unió Europea
8) Segons el que estableix l'article 3 del Reial decret llei 36/2020 i el Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència presentat pel Govern d'Espanya davant
la Comissió, i aprovat al seu dia, es reconeix, d'una banda, el reforç dels
mecanismes d'integritat com a principi de bona gestió i, de l'altra, s'estableix un
conjunt de mesures de reforma i projectes d'inversió que han d'emplenar les fites i
els objectius establerts.
9) L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual s'aprova el sistema de
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, recull el principi de
compromís amb el resultat en l'execució que cada entitat faci dels fons europeus
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
10) Segons la disposició reglamentària esmentada, els mecanismes de reforç de la
integritat institucional o de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i
conflicte d'interessos, s'integren com a principis o criteris de caràcter transversal
en el sistema de gestió de fons europeus o, de conformitat amb el Dret de la UE,
en l'execució i la destinació d'aquests recursos financers procedents del
pressupost europeu.
11) Com que estan en joc els interessos financers de la Unió, és obligació dels poders
públics dels Estats membres (i també de les autoritats locals) adoptar totes les
mesures que estiguin al seu abast per prevenir, detectar, corregir o perseguir les
activitats que impliquin irregularitats administratives, frau, corrupció i conflicte
d'interès.
12) Els tests d'escrutini de la ciutadania sobre els estàndards de conducta i integritat
dels seus servidors públics són més incisius i exigents quan el context de crisi
fiscal o econòmica és advers o en aquells casos en què els serveis públics
pateixen limitacions o la pressió tributària incrementa.

En atenció a aquestes consideracions, aquest Ple municipal acorda els següents
compromisos institucionals per fomentar i garantir la integritat en el funcionament dels
seus òrgans, en les seves decisions i actes, així com en el comportament de les
persones que desenvolupen les seves activitats polítiques, directives, de gestió o són
receptores de fons públics:
COMPROMISOS INSTITUCIONALS
Primer. Tolerància zero davant el frau, la corrupció o els conflictes d'interès.
Segon. Reduir al màxim les irregularitats administratives i combatre'n l'aparició
mitjançant totes les mesures que siguin necessàries.
Tercer. Impulsar una política d’integritat institucional a través del Pla de mesures
antifrau aprovat per aquest Ajuntament i de les seves revisions periòdiques.
Quart. Invertir activament en la prevenció i la detecció del frau, la corrupció i el
conflicte d'interès.
Cinquè. Dotar a l'entitat, gradualment, dels instruments efectius que impulsin la
integritat institucional i els millors estàndards de conducta pel que fa a l'ètica pública.
Sisè. Promoure la sensibilització i facilitar la formació dels càrrecs públics
representatius i empleats públics municipals en ètica pública i integritat institucional.

Vuitè. Implantar, si escau, un sistema de gestió de fons europeus que tingui com a
element nuclear el reforçament dels mecanismes d'integritat.
Novè. Gestionar i executar o destinar els fons europeus sota el principi de compromís
amb el resultat, adequant-los a les fites i objectius que en cada moment estableixi
l'òrgan gestor o responsable d'aquesta gestió.
Desè. Corregir immediatament les conductes o accions que comprometin la integritat i
col·laborar de manera activa amb les institucions de control en la persecució i
eradicació del frau.”
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Setè. Garantir la plena efectivitat del principi de bona gestió financera i preservar els
interessos financers de la Unió Europea en la gestió, execució i destinació dels fons
europeus.

