
Declaració institucional de lluita contra el frau

El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  com  a  institució  representativa  de  les

persones i dels municipis inclosos en el seu àmbit territorial, es troba plenament

identificat en la lluita contra el frau i expressa el seu ferm compromís en aquest

sentit amb l'aprovació de la present declaració institucional:

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha assumit el paper d'organisme executor en

la gestió del fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,

aprovat el 27 d’abril de 2021 pel Consell de Ministres, que juntament amb l’Ordre

HFP/1030/202, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del

Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  articulen  a  nivell  estatal  les

obligacions establertes al Reglament (UE) 241(2021) del Parlament i el Consell, de

12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

(MRR).

Els empleats públics que integren la plantilla del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

tenen,  entre  altres  deures,  “vetllar  pels  interessos  generals,  amb  subjecció  i

observança  de  la  Constitució  i  de  la  resta  de  l'ordenament  jurídic,  i  actuar

conformement  als  següents  principis:  objectivitat,  integritat,  neutralitat,

responsabilitat,  imparcialitat,  confidencialitat,  dedicació  al  servei  públic,

transparència,  exemplaritat,  austeritat,  accessibilitat,  eficàcia,  honradesa,

promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i

homes” (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, article 52).

L'objecte  d'aquesta política és  promoure dins  de l'organització una cultura que

descoratgi  tota  activitat  fraudulenta  i  que  faciliti  la  seva  prevenció  i  detecció,

promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests

supòsits. Així, entre altres mesures, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa

d'un procediment per a declarar les situacions de conflicte d'interessos.



El Consell Comarcal ha posat en marxa mesures eficaces i proporcionades per a la

lluita contra el frau, basada en l'experiència i en la recent avaluació del risc de frau

realitzada a aquest  efecte.  Addicionalment,  compta amb un procediment per a

denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que poguessin detectar-se. Tots

els  informes  es  tractaran  en  la  més  estricta  confidencialitat  i  d'acord  amb  les

normes que regulen aquesta matèria.

En definitiva, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té una política de tolerància zero

enfront  del  frau  i  la  corrupció  i  ha  establert  un  sistema  de  control,  dissenyat

especialment per a prevenir i detectar, en la mesura que sigui possible, els actes de

frau i corregir el seu impacte, en cas de produir-se.

Aquesta política i tots els procediments i estratègies s’emmarquen en les directrius

que estableix 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  i  altra

normativa i documentació que serveix de base per a aquesta.
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