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Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals  
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828  rrhh@granollers.cat  

Acord de Ple aprovat en data 22/02/2022

Projectes i programes d'actuació (242)

Identificació de l'expedient:

Assumpte: Aprovar el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Granollers, que inclou la 
Declaració Instucional de lluita contra el frau.

Número Expedient: 2/2022/242

L’objectiu del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Granollers és garantir i declarar 
que, en l’àmbit de la seva actuació, tots els fons vinculats a l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) gestionats per l’Ajuntament s’han utilitzat 
de conformitat amb les normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, 
detecció i correcció del frau i els conflictes d’interès.

Per tal d’assolir aquest objectiu, i donar compliment als requisits establerts en l’Ordre 
HFP/1030/2021, l’Ajuntament estableix en aquest Pla un seguit de mesures destinades a 
lluitar contra el frau i qualsevol altra activitat il·legal o irregular que perjudiqui els interessos 
financers de la Unió Europea. 

Fonaments de dret :

- 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 i la resta de normativa que el 
desenvolupi

- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió 
(Reglament Financer de la UE) (DOUE núm. 193, de 30 de juliol de 2018).

- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlament europeu i del Consell de 5 de juliol de 2017, sobre 
la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal 
(Directiva PIF) (DOUE núm. 198, de 28 de juliol de 2017)

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
modernització de l'Administració Pública per a l'execució del citat Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local 
per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable 
de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) (art. 64) 

- Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes 
que es financin amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Proposo:

Únic.- Aprovar el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Granollers, que inclou la 
Declaració Instucional de lluita contra el frau, el qual s’annexa a aquest expedient.
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