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Cristina Marín Carcassona, secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt,

CERTIFICO:

Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de juny de 2022, va 
adoptar, entre d'altres, el següent acord, a reserva de la redacció que resulti de 
l'aprovació de l'Acta:

“Cinquè.- PRP2022/811   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
PLA DE MESURES ANTIFRAU.
  
Identificació de l’expedient : 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA
Expedient:  2022/276-1287  

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del Pla de mesures antifrau, emeto el 

següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 

l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als 

següents,

ANTECEDENTS DE FET

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. 

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.

Així mateix, el Pla de mesures antifrau que s’ha elaborat i desenvolupat per a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt té per objecte anar més enllà i prevenir, 



detectar, corregir i perseguir aquelles situacions irregulars que poden arribar a 

comportar frau, corrupció o conflictes d’interès a més dels projectes i subprojectes 

finançats, completament o en part, pels fons MRR, també  en el marc del tots els 

procediments de contractació pública i d’atorgament de subvencions.

Així doncs, amb el Pla de mesures antifrau, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

pretén garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han 

utilitzat de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, en relació amb la 

prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

Per a la presentació dels documents que conformen l’expedient i l’explicació al 

Consistori dels objectius i mesures que caldrà adoptar, es va celebrar una Comissió 

informativa anti corrupció el passat dia 8 de juny de 2022.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable és la següent: 

— 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.

— L'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 

12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

— L’article 22.a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 

en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació definitiva pel Ple de la 

Corporació, d'acord amb els articles 22.a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local.

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE:



PRIMER. Aprovar el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt que consta degudament arxivat a l’expedient de referència.

SEGON. Publicar el text íntegre del Pla a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 

www.svmontalt.cat a l'efecte del seu general coneixement.

TERCER. Remetre el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt aprovat al Servei Nacional de Coordinació Antifrau, per mitjà del correu 

electrònic habilitat a aquest efecte.”

I perquè així consti, lliuro aquest certificat, d'ordre i amb el vist i plau del senyor 
Alcalde-President, a Sant Vicenç de Montalt, a data de la signatura digital del 
document.

                           
VIST-I-PLAU

LLASERA ALSINA, VICTOR
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