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CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada pel Ple de l’Ajuntament en
data 16 de març de 2022, va aprovar el dictamen que es transcriu íntegrament:
“ El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa
NextGenerationEU, l'instrument d'estímul econòmic més gran mai finançat per la
Unió Europea, en resposta a la crisi sense precedents provocada pel
coronavirus.
El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), establert a través del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer
de 2021, és el nucli del Fons de Recuperació, el seu propòsit és donar suport a la
inversió i les reformes en els Estats membres per aconseguir una recuperació
sostenible i resilient, alhora que promou les prioritats verdes i digitals de la UE.
El MRR té quatre objectius principals: promoure la cohesió econòmica, social i
territorial de la UE; reforçar la capacitat de resiliència i ajust dels Estats
membres; mitigar l'impacte social i econòmic de la crisi de la COVID- 19; i donar
suport a les transicions verdes i digitals. Tots ells tenen com a objectiu restaurar el
potencial de creixement de les economies de la UE, fomentar la creació
d'ocupació després de la crisi i promoure un creixement sostenible.
Per assolir aquests objectius, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla
Nacional de Recuperació i Resiliència que inclogui les reformes i els projectes
d'inversió necessaris per assolir aquests objectius.
El Pla Espanyol de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant
PRTR1) compta amb quatre eixos transversals que s'estructuren en 10 polítiques
de palanca, dins de les quals es recullen trenta components, que permeten
articular els programes coherents d'inversions i reformes del Pla:


La transició ecològica



Transformació digital



Cohesió social i territorial
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Per fer efectives les iniciatives proposades en el PRTR, les Administracions
Públiques han d'adaptar els procediments de gestió i el model de control.
Algunes mesures d'agilització van ser establertes pel Reial Decret Llei 36/2020,
de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització
de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
A més, cal configurar i desenvolupar un Sistema de Gestió que faciliti la
tramitació efectiva de les sol·licituds de desemborsament als Serveis de la
Comissió Europea. Per a això, s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/20212, de 29 de
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
Entre les seves previsions, destaca l'obligació imposada i desenvolupada per
l'article 6 que, per complir amb les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE)
2021/2413, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, imposa a Espanya en
relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari
dels fons MRR, Qualsevol entitat, decisora o executora, que participi en l'execució
de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un "Pla de Mesures Antifrau" que li
permeti assegurar i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons
corresponents s'han utilitzat d'acord amb les normes aplicables, en particular pel
que fa a la prevenció, detecció i correcció de fraus, corrupció i conflictes
d'interessos.
La Direcció general de política comercial, depenent del Ministeri d’indústria,
comerç i turisme, ha formulat una proposta de resolució definitiva a favor de
l’Ajuntament d’Esplugues de la convocatòria d’ajuts per al recolzament a mercats,
zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització
en el marc del PRTR. L’import de l’ajut es de 748.736,50 euros. En aquests
moments està pendent la resolució definitiva.
La Secretaria General de Transports i Mobilitat ha emès una resolució provisional
a favor de l’Ajuntament d’Esplugues per un import de 2.020.740,82 euros
respecte de la convocatòria del programa d’ajuts a municipis per a la implantació
de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport
urbà. En aquests moments està pendent de resolució definitiva.
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Així mateix, són diverses les convocatòries que, previsiblement, seran d’interès
municipal als efectes de formular la corresponent sol·licitud.
L’Ajuntament de Esplugues de Llobregat ja disposa d’un mecanisme antifrau,
com el Codi de Bon Govern, aprovat en data 16 de març de 2016 i modificat per
acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2020 i ha formalitzat el
compromís de la institució municipal mitjançant Declaració Institucional adoptada
per decisió unànime del Ple de la Corporació en sessió plenària de data 19 de
gener de 2021.
En execució de les previsions efectuades en aquesta declaració institucional,
s’ha procedit a la redacció d’aquest Pla de mesures antifrau que serà desplegat
de confirmat amb el seves determinacions.
En la redacció d’aquest document s’han pres en consideració, especialment el
Reial decret llei 36/2020 (RDL 36/2020), de 30 de desembre, pel qual s'aproven
mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a
l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; l'Ordre
HFP/1030/2021 , de 29 de setembre, que configura el sistema de gestió del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència; l' Ordre HFP/1031/2021, de la
mateixa data, que estableix el procediment i el format de la informació que les
entitats del sector públic estatal, autonòmic i local hauran de proporcionar per al
seguiment dels objectius del Pla i la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la
Junta consultiva de contractació pública de l'estat sobre aspectes a incorporar als
expedients i als plecs rectors dels contractes que es finançaran amb fons
procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Per la qual cosa i vistos els informes incorporats a l’expedient,
S’acorda:
Primer.- APROVAR el Pla de mesures antifrau amb l’objectiu de donar
compliment a les exigències comunitàries en matèria de prevenció, detecció i
correcció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos que es configura com
obligatori en l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel la que es configura
el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
El text íntegre del Pla de mesures antifrau s’incorpora com Annex al Present
acord.
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Segon.- El contingut íntegre del Pla de mesures antifrau s’incorporarà al Portal de
transparència de l’Ajuntament.
“
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I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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