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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 316/2022/eAJT

PROPOSTA

APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMPROMÍS DE 
PROMOCIÓ DE LA CULTURA ÈTICA I DE LLUITA CONTRA EL FRAU I LA 
CORRUPCIÓ
 

Relació de fets

I. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com qualsevol altra administració pública, té 
com a principal objectiu l’assoliment de l’interès general i la defensa del bé comú. 
Atenent aquest principi, és de vital importància la consolidació d’una cultura de la 
integritat pública dins de l’organització i el desplegament d’un marc d’integritat a partir 
de tot un seguit d’actuacions que s’alineïn amb aquesta idea: l’aprovació d’un Codi 
d’Ètica i Bon Govern, l’existència d’una comissió que en garanteixi el seu 
desplegament i difusió, la creació de canals d’alerta, la formació del seu personal, 
l’elaboració de plans i mesures de prevenció, detecció i correcció de riscos...

II. És en aquest sentit que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol fer palesa aquesta 
voluntat amb l’aprovació d’una declaració institucional de compromís per a promoure la 
cultura de l’ètica i la lluita contra el frau i la corrupció.

III. L’objectiu de tot plegat ha de permetre i contribuir a impulsar la millora del servei 
públic, l’enfortiment de la qualitat democràtica i la recuperació de la confiança de la 
ciutadania en les seves institucions.

IV. Entre les principals actuacions, es treballarà en l’avaluació de riscos que comptarà 
amb l’assessorament i acompanyament de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Si bé 
inicialment aquesta anàlisi es centrarà en la gestió dels fons atorgats provinents de la 
Unió Europea, la voluntat d’aquest ajuntament és que en la mesura de les seves 
possibilitats i disponibilitats, aquesta avaluació s’ampliï a la gestió de tots els fons que 
es tramitin i gestionin des d’aquesta institució.

V. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reitera el seu compromís amb els estàndards 
més alts de compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva subjecció 
als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, per tal que en l’exercici 
de les seves competències i funcions es consolidi i desenvolupi la lluita contra el frau i 
la corrupció en qualsevol de les formes possibles

Fonaments de dret
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- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat Públic.

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

- 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.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:  

ACORD

PRIMER. APROVAR la Declaració Institucional que s’adjunta, per la qual s’assumeix 
el compromís explícit d’aquest ajuntament i, amb ell, de totes les persones que 
conformen aquesta corporació, de promoure la cultura ètica i la lluita contra el frau i la 
corrupció. 

SEGON. APROVAR la creació de la direcció tècnica i l’equip d’avaluació de riscos, 
que seran els responsables d’elaborar un Pla de Mesures Antifrau que complementarà 
aquest enfocament estratègic i s’afegirà al marc d’integritat que s’està desenvolupant.

TERCER. COMUNICAR aquest acord a tot el personal de l’ajuntament, als seus ens 
vinculats i a tota la ciutadania en general a través del web i de la resta de mitjans de 
comunicació públics de que disposa aquesta institució.

QUART. Peu de recurs
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA ÈTICA I DE LA 
LLUITA CONTRA EL FRAU

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de l’aprovació de diversos documents i 
desplegament d’actuacions, ja fa temps que ve posant de manifest la seva voluntat i el 
seu compromís de gestionar i treballar per una integritat institucional a partir de la 
promoció i el foment d’una cultura ètica, del compliment normatiu i de la lluita contra el 
frau i la corrupció.
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Així, l’any 2011 s’aprovava incorporar en el marc de l’organigrama municipal la Unitat 
de Responsabilitat Social Corporativa, mentre que al 2012 es va iniciar un procés de 
treball intern que acabaria amb l’aprovació per part del Ple municipal del mes d’abril de 
2013 del primer Codi d’Ètica i Bon Govern i de la seva Comissió d’Ètica i Bon Govern. 

Aquest Codi d’Ètica i Bon Govern, que s’ha anat modificant i adaptant a les noves 
realitats i normatives vigents el 2015, el 2016 i més recentment el 2021, estableix en el 
seu punt primer  que l’objecte del codi és establir un marc d’integritat institucional que 
reculli els principis, criteris i instruments que permetin incrementar els nivells de 
transparència en la gestió pública, el comportament ètic del seu personal i la millora de 
les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Per altra banda, el 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 
assenyala l'obligació d'aplicar mesures adequades per protegir els interessos financers 
de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons d’aquest mecanisme s'ajusti al 
Dret aplicable i a la màxima exigència pel que fa a la prevenció, detecció, correcció i 
persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

És en aquest sentit i per tot el que s’ha exposat en el marc d’aquesta declaració, que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de l’aprovació pel seu màxim òrgan de 
representació que és el Ple, es COMPROMET a:

- Promoure la cultura ètica, el compliment normatiu i a treballar per a la formació i 
sensibilització de  tot el seu personal en ètica professional pública.

- Promoure la cultura de la transparència i el retiment de comptes, i a canviar 
qualsevol inèrcia interna que tendeixi a l’opacitat o l’ocultació en la gestió pública.

- Que tot el seu personal (càrrecs electes i tota la resta de servidores i servidors 
públics) actuï amb integritat i honestedat en el desenvolupament de la seva activitat 
i en les seves relacions i a no dur a terme cap activitat que pugui ser qualificada 
com a corrupta, deshonesta o il·legal.

- Adoptar mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució de la corrupció i el 
frau, basades en una avaluació de riscos sistemàtica i periòdica. Entre aquestes 
mesures, s’inclourà la disposició d’un procediment per declarar i gestionar 
situacions de conflictes d’interès reals, potencials i aparents i la disposició de canals 
i procediments per informar d’indicis de corrupció i frau i a tractar-los amb la 
màxima confidencialitat.

- Atendre qualsevol alerta de corrupció o frau notificada, procedir amb diligència, 
notificar-ho quan correspongui als organismes competents i a no tolerar cap 
represàlia envers la persona alertadora.

- Aprovar en un proper Ple, un Pla de Mesures Antifrau que doni resposta als 
requeriments derivats del Reglament (UE) 2021/241 i a disposar dels recursos 
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necessaris per a la seva implementació.

- Fer la màxima difusió d’aquests compromisos, tant internament com externa, amb 
la voluntat que totes les persones servidores públiques desenvolupin les seves 
funcions i actuïn amb absoluta lleialtat a les normes i tenint el bé comú i el servei a 
les persones com a referent de les seves actuacions.
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