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Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Maria de la Salut 

 

1. Objecte del Pla de mesures antifrau 

1.1. Aquest Pla de mesures antifrau per a la gestió de fons europeus per part de 

l’Ajuntament de Maria de la Salut s'aprova de conformitat amb el què exposa 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. 

1.2. Aquest Pla s'articula al voltant de les quatre fases del cicle de gestió del risc del frau 

amb la finalitat de prevenir, detectar, corregir i perseguir les irregularitats, el frau, la 

corrupció i els conflictes d'interès, així com evitar el doble finançament, en la gestió i 

l'execució dels fons europeus amb la pretensió última de salvaguardar els principis de 

bona gestió financera, de protecció dels interessos financers de la Unió Europea i de 

compliment de resultats a la gestió. 

1.3. Així mateix, inclou el següent annex que s'aprova amb aquest Pla de mesures 

antifrau: 

Annex I. Declaració institucional. 

 

2. Naturalesa i finalitat del Pla de mesures antifrau 

2.1. El Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Maria de la Salut té per objecte 

enfortir la integritat institucional i la lluita contra les irregularitats administratives, el 

frau, la corrupció i els conflictes d'interès en la gestió de fons europeus, així com el doble 

finançament. 

2.2. El Pla es revisarà periòdicament a fi de dur a terme una millora permanent dels 

estàndards ètics de la institució i organització municipal, particularment pel que fa a la 

gestió i execució de fons europeus dels quals aquesta entitat local sigui entitat executora 

o beneficiària de recursos financers destinats a determinades actuacions. 

2.3. Aquest Pla tindrà durada indefinida, sens perjudici de la revisió periòdica en els 

termes establerts a l'apartat 7.2. 

 

3. Àmbit objectiu d’aplicació 

Aquest Pla de mesures antifrau s'aplica als fons europeus que l’Ajuntament de Maria de 

la Salut gestioni o dels quals sigui beneficiari i procedeixin dels diferents Components del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat per la Comissió Europea al mes 

de juny de 2021, en el marc del sistema de gestió establert a l'Ordre HFP/1030/2021, de 

29 de setembre, així com, si escau, d'aquells altres fons europeus sempre que sigui 

d'acord amb la seva pròpia normativa. 

Aquest Pla de mesures antifrau preveu la regulació d'instruments i mesures que, més 

enllà de donar resposta concreta als requeriments de la gestió de fons europeus, 

s'emmarquen en el sistema d'integritat institucional de l’Ajuntament de Maria de la Salut 

i com a tals, es poden aplicar a altres àmbits de la gestió municipal si així es resol de 

manera expressa. 

 

4. Àmbit subjectiu d’aplicació 

4.1. Aquest Pla s'aplicarà a l’Ajuntament de Maria de la Salut i a la seva Administració 
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municipal i, si escau, a les entitats locals que depenguin del seu sector públic. 

4.2. Les mesures d'enfortiment de la integritat i de prevenció, detecció, correcció i 

persecució de les irregularitats, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès s'aplicaran 

als següents actors de l'àmbit municipal o que tinguin relació amb la gestió, l'execució o 

la destinació dels fons europeus: 

a) Alts càrrecs al servei de l'administració local, així com, si escau, personal 

eventual. 

b) Empleats públics municipals que participin en aquells expedients que compten 

amb finançament procedent dels fons europeus i que: 

a. elaboren informes que serveixen de base per a la presa de decisions i/o, 

b. intervenen a les meses de contractació i/o, 

c. intervenen en processos de selecció de personal i/o, 

d. realitzen tasques de gestió control i pagament, 

e. així com qualsevol altre agent en qui hagin delegat o encomanat, així com 

externalitzat, alguna o algunes d’aquestes tasques. 

c) Beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes, les actuacions dels 

quals siguin finançades amb fons, que puguin actuar en favor dels propis 

interessos, però en contra dels interessos financers de la Unió, en el marc d'un 

conflicte d'interès. 

d) Assessors externs, professionals o membres de comissions o grups de treball que 

participin en la preparació o en els treballs preliminars de processos de 

contractació pública o de subvencions o ajudes, així com en l'elaboració d'estudis 

o dictàmens, que puguin incórrer en conflicte d'interès.  

4.3. Tenen condició d'alts càrrecs al servei de l'administració local: 

• Representants locals de l'alcaldia, regidories o presidències. 

• Titulars dels òrgans directius, d’acord amb la legislació de règim local. 

Són titulars dels òrgans directius dels municipis de gran població (article 130 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim local: el/la secretari/ària de la 

corporació, l'interventor/a general municipal, el/la titular de l'assessoria jurídica, el/la 

titular de l’òrgan de gestió tributària, el/la titular de l’òrgan de suport a la Junta de 

Govern Local, així com els coordinadors, directors i assimilats. 

 

5. Principis del Pla de mesures antifrau 

Pel que fa a la gestió de fons europeus, aquest Pla es fonamenta en els principis 

següents: 

a) Integritat. 

b) Imparcialitat i Objectivitat. 

c) Transparència. 

d) Bona gestió financera. 

e) Protecció dels interessos financers de la Unió Europea. 

f) Compromís amb el resultat. 
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g) Rendició de comptes. 

 

6. Organització, gestió i desenvolupament del Pla de mesures antifrau 

6.1. Atenent a les característiques, les dimensions, els recursos i les capacitats de 

l'Ajuntament, el disseny de les estructures d'organització, gestió i desenvolupament del 

Pla es basarà en el principi d'economia, simplificació orgànica i procedimental, i 

polivalència funcional. 

6.2. La direcció política del Pla la durà a terme l'Alcaldia, sens perjudici de les 

delegacions que pugui fer i de les competències de l'òrgan plenari. 

6.3. La Unitat Antifrau es constituirà amb la presència de la Secretaria-Intervenció, així 

com, si s’escau, d’un o dos empleats públics.  

6.4. Són funcions mínimes que haurà de dur a terme la Unitat Antifrau, les següents:  

• Dur a terme l'aprovació i la supervisió, si escau, de l'avaluació de riscos i dels 

indicadors d'alerta de banderes vermelles. 

• Identificar nous indicadors de risc, identificant els àmbits en què la freqüència i la 

gravetat d'aquells sigui més gran. 

• Realitzar proposta a l'Alcaldia de revisió i actualització periòdica del pla. 

• Impulsar campanyes de sensibilització i comunicació de les mesures que conté 

aquest pla, així com promoure la participació en accions formatives dels càrrecs 

representatius i dels empleats públics. 

• Promoure les mesures correctores necessàries recollides al pla i col·laborar 

activament amb els òrgans de control i els jurisdiccionals en supòsits de 

persecució del frau i de la corrupció. 

• Informar sobre situacions de conflictes d'interès valorant-ne l'afectació a la 

imparcialitat i l'objectivitat. 

• Promoure un control d'intervenció i financer que introdueixi en el sistema de 

gestió els mecanismes de prevenció, detecció i correcció establerts en aquest pla. 

• Elaborar propostes de resolució, si escau, de dilemes ètics, dubtes o queixes sobre 

l'aplicació dels principis ètics i de conducta continguts als codis corresponents, o 

en el marc normatiu actualment en vigor. 

• Ser la unitat de tramitació, si escau, dels dilemes o denúncies formulades i 

canalitzar-les, una vegada avaluades, als òrgans de control extern (OAIB, SNCA, 

OLAF) . 

• Totes aquelles funcions que els atribueixi aquest pla o que li siguin conferides per 

decret d’Alcaldia. 

 

7. Revisió i adaptació del Pla de mesures antifrau, així com seguiment i 

avaluació de les mesures proposades i configuració de noves 

7.1. Aquest Pla podrà ser objecte de revisió i actualització quan així es proposi per part 

de l'Alcaldia, qui sotmetrà aquesta revisió i actualització a la consideració del Ple, que ho 

aprovarà, si escau, mitjançant acord. 

7.2. Si no es duguessin a terme revisions o actualitzacions prèvies, el Pla serà objecte 

d'avaluació i, si s’escau, d'adaptació, almenys als dos anys de la seva aprovació i de 
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forma periòdica a partir de llavors. 

 

8. Estructura del Pla de mesures antifrau 

De conformitat amb el que s’estableix a l'article 6.5 a) de l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 

de setembre, i d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, aquest Pla s'estructura al 

voltant dels quatre elements clau o fases de l'anomenat “cicle antifrau”: 

• Prevenció 

• Detecció 

• Correcció 

• Persecució 

 

9. Mesures de prevenció 

Les següents mesures de prevenció persegueixen articular una sèrie d'accions, eines, 

instruments i mitjans dirigits a enfortir la infraestructura ètica de l'organització i el propi 

sistema de gestió de fons europeus en clau d'integritat, adoptant un enfocament proactiu 

que aposti per mitigar o evitar els riscos d'irregularitats, frau, corrupció o conflicte 

d'interès en la gestió d'aquests fons europeus. 

La concreció de les mesures de prevenció que es pretenen adoptar a través del present 

Pla i de la seva posterior execució i desenvolupament per part de l’entitat és la següent: 

9.1. Aprovació d'una Declaració institucional al màxim nivell de compromís de 

lluita contra el frau i la corrupció 

Mitjançant la Declaració institucional al màxim nivell de compromís de lluita contra el frau 

i la corrupció, el Ple d'aquest Ajuntament adquireix el compromís ferm de lluita contra el 

frau, l'evitació o mitigació dels conflictes d'interès i una posició manifesta de tolerància 

zero davant la corrupció i les pràctiques d'irregularitat administrativa pel que fa a la 

gestió municipal.  

La declaració institucional es preveu a l’Annex I del present Pla.  

9.2. Definició d'un model bàsic de gestió d'avaluació de riscos en l'àmbit de la 

prevenció, la detecció i la correcció d'irregularitats, frau, corrupció i conflictes 

d'interès a l'Ajuntament 

L’Ajuntament de Maria de la Salut,  d’acord amb el marc normatiu europeu i la normativa 

interna, disposarà d’un model d’avaluació de riscos quan gestioni fons europeus. Per això 

crearà i actualitzarà una matriu de riscos, especialment en els àmbits de gestió 

economicofinancera i de contractació pública. 

Un cop adjudicades línies de subvencions per dur a terme actuacions en àmbits materials 

concrets relacionats amb determinats Components, projectes, subprojectes o actuacions 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), la Comissió Tècnica de 

Seguiment i Desenvolupament del Pla antifrau, analitzarà i actualitzarà la matriu inicial 

de riscos. 

La matriu inicial de riscos es conté a l’Annex II d’aquest Pla.  

9.3. Incorporació de la Declaració de no estar afectat per cap conflicte d'interès 

(DACI) en els expedients de contractació, gestió de subvencions o de selecció 

de personal vinculats a projectes finançats amb fons europeus 
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L’Ajuntament de Maria de la Salut incorpora en la gestió i en l’execució dels projectes 

finançats amb fons europeus, la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI) de 

tots els agents als quals és aplicable el Pla de mesures antifrau d'acord amb l'article 4 

referent a l’àmbit subjectiu. 

La DACI ha de ser subscrita abans d'iniciar qualsevol activitat o actuació amb la finalitat 

d'evitar una situació de conflicte d'interès que s'hauria de gestionar de la manera més 

ràpida i efectiva possible, tal com preveuen les mesures de detecció i, si s’escau, de 

correcció. 

En el cas de personal que participi en l'avaluació de sol·licituds o d'ofertes, la DACI s’ha 

de formalitzar amb caràcter previ a l’inici del procediment de subvenció o contractació1.  

9.4. Desplegament d’una cultura ètica. 

Desenvolupar una cultura contra el frau és fonamental per dissuadir els defraudadors i 

aconseguir el màxim compromís possible del personal per combatre el frau, a través del 

foment dels valors d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa. Per això 

resulta indispensable el coneixement de tot el personal de les obligacions que 

s’estableixen a la normativa d’aplicació. 

En la creació d'aquesta cultura, s'han establert obligacions de comunicació i informació al 

personal que hi estigui relacionat amb L’Ajuntament de Maria de la Salut per 

conscienciar-lo i informar-lo sobre les diferents modalitats de conflictes d'interès i les 

maneres d'evitar-lo, així com el concepte de frau i les seves possibilitats, per tal que 

sigui més fàcil detectar-lo i prevenir-lo. 

Així mateix, en compliment amb la normativa disposada a la meritada Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, relativa a l'obligació de prendre les mesures 

oportunes per prevenir, detectar, corregir i perseguir el frau i els conflictes d'interessos, i 

en aplicació estricta de la normativa estatal i autonòmica relatives a la cultura ètica, la 

transparència i el bon govern (especialment l'article 53 del 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 relatiu als principis ètics, l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a l'Abstenció i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest organisme imposarà 

un rígid compliment i seguiment de la cultura ètica i de bon govern imposat per la 

normativa autonòmica així com pels organismes de l’administració dedicats a la seva 

cura i control. 

En aquesta matèria, la Comunitat Autònoma Balear ha creat diferents normes i 

organismes adreçats a prevenir i lluitar contra el frau i la corrupció. En aquest sentit, es 

crea la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita 

contra la Corrupció a les Illes Balears, la qual, com veiem, crea aquest òrgan i en relació 

amb la cultura ètica disposa, a l'article 6, les funcions següents de l'esmentada Oficina: 

a) En relació amb l'ètica pública: 

1r Fomentar els valors i els principis d'ètica pública i d'integritat, i vetllar pel seu 

compliment, amb una incidència especial en la gestió de serveis públics, de 

contractacions, de convenis i d'ajudes i subvencions. 

 
1 En l'àmbit de la contractació pública vegeu, per exemple, el contingut de la Instrucció de la JCCPE (Junta 

Consultiva de Contractació Pública de l'Estat) de 23 de desembre de 2022, que només és aplicable al sector 
públic estatal, però que delimita qui té d'emplenar la DACI en els processos de contractació pública. En l'àmbit de 
les subvencions molts d'aquests criteris també es poden traslladar amb les adaptacions que siguin necessàries 
(òrgan promotor, participants en la redacció de les bases reguladores i de convocatòria, membres dels òrgans 
instructors i de les comissions avaluadores, en el seu cas, etc.). 
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2n Estudiar, promoure i impulsar l'aplicació de bones pràctiques a la gestió pública i a la 

prevenció i la lluita contra la corrupció, amb la finalitat de garantir la destinació i l'ús dels 

fons públics a la prestació dels serveis públics. 

3r Col·laborar, a sol·licitud de l'òrgan o la institució competents, en la formació del 

personal en tot allò a què fa referència aquesta llei. 

4t Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament de les Illes Balears, al 

Govern de les Illes Balears i als òrgans de govern dels consells insulars, dels municipis i 

de la resta de les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears i dels 

ens dependents o vinculats, amb l’objectiu d’adoptar mesures de prevenció i lluita contra 

la corrupció. 

5è Establir relacions de col·laboració i d'elaboració de propostes d'actuació amb 

organismes de l'Estat, de les comunitats autònomes o de la Unió Europea, amb funcions 

semblants. 

b) En relació amb la integritat: 

1r Gestionar el Registre de declaracions patrimonials i d'activitats en els termes que 

regula aquesta llei. A aquest efecte, és l'encarregada de requerir les persones de qui 

s'hagi disposat el nomenament o el cessament en un càrrec públic que compleixin les 

obligacions que preveu aquesta llei; també és la responsable de la custòdia, la seguretat 

i la indemnitat de les dades i els documents que figurin en aquest registre, a més de la 

publicació de la informació d'acord amb aquesta llei, la normativa que regula la publicitat 

activa i la protecció de dades . 

2n Comprovar i investigar la justificació de les variacions en forma d’increment del 

patrimoni dels càrrecs públics. L'Oficina realitzarà la investigació dels increments 

esmentats sempre que s'emeti informe que motivi l'acció investigadora abans de l'inici 

del procediment. 

3r Vetllar pel compliment del règim d'incompatibilitats dels càrrecs públics. 4t Dirimir els 

casos de conflictes d'interessos. 

c) En relació amb la prevenció, la investigació i la lluita contra la corrupció: 

1r Portar a terme estudis i anàlisis de riscos previs en activitats relacionades amb els 

contractes, els ajuts o les subvencions públiques, inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta 

llei, que permetin fer la inspecció o el seguiment de la dita activitat. 

9.5. Aprovació/reforç del codi de conducta d'alts càrrecs.  

De conformitat amb el capítol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

dret d’accés a la informació pública i bon govern, són d’aplicació als alts càrrecs 

municipals els principis de bon govern (principis generals i principis d’actuació) 26 

d’aquesta llei, i així mateix la resta de normes establertes al esmentat capítol (articles 17 

a 32), també pel que fa a la gestió de fons europeus.  

9.6. Codi ètic de treballadors públics.  

En relació amb les normes de conducta dels empleats públics locals, i sens perjudici de 

l’existència de un codi de conducte aplicable als empleats públics aprovat pel propi 

Ajuntament, són de plena aplicabilitat, també pel que fa a la gestió de fons europeus, 

s’aplicaran els principis del codi ètic de conducta regulats als articles 52 a 53 del text 

refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

9.7. Publicació de declaració de béns i activitats 

L’Ajuntament de Maria de la Salut adquireix el compromís de complir fidelment la 
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legalitat vigent en matèria de declaracions d'activitats i interessos i de béns patrimonials 

dels alts càrrecs.  

En aquest punt, són d’aplicació les competències de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra 

la corrupció de les Illes Balears contingudes a l’article 6, b) de la Llei 16/2016, de 9 de 

desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció en els Illes 

Balears.  

9.8. Participació de l'entitat local en accions de sensibilització i formatives en 

matèria d'integritat i ètica pública 

El desenvolupament d'una cultura d'integritat en l'àmbit preventiu descansa en bona 

mesura en el fet que els comportaments i els hàbits dels actors institucionals que 

intervenen en aquests processos de decisió, gestió o execució de fons estiguin alineats 

amb els valors, principis, normes de conducta i d’actuació dels quals s’ha dotat, així com 

en el ple respecte del marc jurídic vigent i dels drets de la ciutadania. 

L’Ajuntament de Maria de la Salut assumeix el compromís d'impulsar la participació dels 

responsables polítics i empleats públics municipals en programes formatius en matèria 

d'integritat i ètica pública, així com la formació especialitzada en la prevenció, la detecció 

i la correcció d'irregularitats, frau, corrupció o conflictes d’interès en l’execució de fons 

europeus. 

9.9. Publicitat i transparència del Pla de mesures antifrau 

Aquest Pla de mesures antifrau es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al portal de 

transparència municipal. 

L’Ajuntament de Maria de la Salut durà a terme accions de sensibilització tant per als 

treballadors públics com per a la ciutadania, per tal de donar a conèixer el Pla de 

mesures antifrau, els codis de conducta i ètica aprovats, el canal d'alertes i els indicadors 

d'alerta (banderes vermelles). 

 

10. Mesures de detecció 

10.1. Creació d'un canal intern o, si s’escau, la connexió amb un canal extern 

per a la gestió i presentació de dilemes ètics, queixes o denúncies 

L’Ajuntament de Maria de la Salut podrà crear un canal telemàtic, telefònic o presencial 

per a la presentació de dilemes ètics, queixes o denúncies. 

En tot cas, les denúncies també poden vehicular-se a través dels següents canals 

externs: 

• Oficina de Prevenció i Lluita contra el frau de les Illes Balears (OAIB): 

https://www.oaib.es/denuncias 

• OLAF:  https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm 

• Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), vinculat a la IGAE, Autoritat de 

Control en matèria de fons europeus procedents del MRR: 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/paginas/denan.aspx  

10.2. Previsió d'un llistat de banderes vermelles que actuï com un sistema 

d'alertes en els casos on els riscos d'aparició d'irregularitats administratives, 

frau, corrupció o conflictes d'interès siguin elevats o mitjans 

Les banderes vermelles són sistemes d'alertes que adverteixen de l'existència de riscos 

sobre la integritat en determinades actuacions, procediments o tràmits en funció de les 

https://www.oaib.es/denuncias
https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/paginas/denan.aspx
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circumstàncies que convergeixen en el seu desenvolupament. Es tracta, en realitat, 

d'indicis, pistes o senyals d'alerta que, en si mateixes, no comporten que hi hagi 

realment un cas de frau o de corrupció, però que requereixen una atenció extraordinària 

o un seguiment particular pels riscos associats a tals circumstàncies, a fi que no es 

materialitzin en manifestacions delictives o en irregularitats administratives greus o molt 

greus. 

Quan en els processos d'execució de fons europeus apareguin noves circumstàncies de 

risc o circumstàncies no previstes, s'han d'afegir noves banderes vermelles a les 

previstes inicialment. 

10.3. Introducció d'eines de gestió de dades i de traçabilitat amb la finalitat de 

detectar irregularitats administratives, frau, corrupció o conflictes d'interès 

L’Ajuntament de Maria de la Salut farà servir tots els recursos tecnològics al seu abast 

per identificar senyals d'alerta de possibles casos de frau, corrupció o conflicte d'interès. 

 

11. Mesures de correcció 

11.1. La retirada dels projectes, o de part d'aquests, afectats pel frau i la 

corrupció o pels conflictes d'interès reals. La recuperació dels fons de la UE 

gastats fraudulentament 

L’Ajuntament de Maria de la Salut, quan hagi identificat un frau o tingui sospites 

fundades que s'ha pogut produir, procedirà a la retirada dels projectes o parts del 

projecte o subprojecte afectat pel frau o la corrupció, i a l'adopció de totes les mesures 

que estiguin al seu abast per recuperar els fons europeus gastats fraudulentament. 

L’Ajuntament de Maria de la Salut en els casos de detecció de frau o sospita del mateix, 

col·laborarà activament i lleialment amb l'òrgan gestor, l'autoritat responsable, l'autoritat 

de control, els òrgans de control extern, la fiscalia i les autoritats judicial, i, quan així es 

produeixi, amb les actuacions que dugui a terme la Comissió Europea, l'OLAF o el 

Tribunal Europeu de Comptes Públics. 

Així mateix, L’Ajuntament de Maria de la Salut adquireix el compromís institucional que, 

si el frau detectat o la sospita de frau pogués comportar la comissió de presumptes fets 

susceptibles de condemna penal, es traslladarà immediatament a la Fiscalia o a 

l’autoritat judicial. 

En tot cas, una vegada detectat un possible frau, o la seva sospita fundada, L’Ajuntament 

de Maria de la Salut adoptarà les mesures abans exposades i, concretament, les 

recollides a l'article 6.6 de l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, d'acord amb allò 

que es prevegi, en el seu cas, en el Protocol de Correcció. 

11.2. L'adopció d'altres mesures de correcció complementàries: actuacions 

preliminars i recerques prèvies a la incoació de procediments administratius o 

penals. Actuació d’òrgans de control 

Detectat un supòsit de possible irregularitat administrativa o frau o si existís sospita que 

s’ha pogut cometre aquesta actuació irregular, l'Alcaldia o l’òrgan competent per iniciar el 

procediment sancionador, podrà obrir un període d’informació o actuacions prèvies a fi de 

conèixer les circumstàncies del cas concret i determinar la conveniència o no d’iniciar el 

procediment disciplinari o sancionador que procedeixi. 

L’Ajuntament de Maria de la Salut es compromet a que, en cas d'obrir un període 

d'actuacions prèvies, el desenvolupament d'aquests tràmits es faci amb la celeritat 

necessària per tal de garantir que els recursos financers es puguin recuperar, sens 



 
Ajuntament de Maria de la Salut 

Ajuntament de Maria de la Salut 
Plaça des Pou nº 13, Maria de la Salut. 07519 (Illes Balears). Tel. 971525002. Fax: 971525194 

perjudici de la salvaguarda de drets dels interessats en el procediment. 

11.3. Correcció dels conflictes d’interès: l’abstenció 

Davant la sospita de possible existència de conflicte d'interès, aquesta circumstància s'ha 

de comunicar immediatament a l'òrgan de contractació o al superior jeràrquic (Alcaldia) 

perquè s'adoptin les mesures oportunes. 

L’Ajuntament de Maria de la Salut promourà l'abstenció i la recusació en els 

procediments administratius de gestió en què aquestes persones (treballadors o càrrecs 

públics) participin. 

11.4. Gestió davant de conflictes d'interès o indicis de possible frau o corrupció 

Davant una situació de conflicte d'interès, L’Ajuntament de Maria de la Salut seguirà el 

procediment indicat a l'Annex VI. Procediment intern d’actuació en situacions de conflicte 

d’interès. 

Davant indicis o evidències de possible frau o corrupció, L’Ajuntament de Maria de la 

Salut seguirà el procediment indicat a l'Annex VII. Procediment intern d’actuació davant 

indicis o evidències de frau o corrupció. 

 

12. Mesures de persecució 

12.1. Incoació de procediments disciplinaris o sancionadors quan la 

competència sigui pròpia de l'Ajuntament 

Detectat un frau o l’existència de sospites fundades de frau, L’Ajuntament de Maria de la 

Salut es compromet a incoar els procediments sancionadors en l’àmbit que li competeixin 

per depurar responsabilitats, mitjançant l’òrgan competent. 

Aquestes resolucions també seran traslladades als òrgans competents en matèria de 

gestió de fons europeus. 

12.2. Comunicació dels fets produïts i les mesures adoptades a les autoritats 

competents 

Per tant, L’Ajuntament de Maria de la Salut, en funció de si és entitat executora o 

exclusivament receptor o beneficiari de fons europeus, haurà d'actuar davant de les 

situacions de possible frau o corrupció comunicant aquests fets: 

a) En els casos que sigui entitat executora a l'entitat decisora.  

b) En els casos en què sigui receptor o beneficiari de fons europeus gestionats o 

executats per una altra entitat o òrgan gestor, comunicant-ho immediatament a aquesta 

instància. 

12.3. Denúncia dels casos de presumpte frau o corrupció davant de les 

autoritats nacionals o de la Unió Europea, així com davant de la fiscalia o els 

tribunals 

Tal com s'ha vist a la fase de correcció, si el presumpte frau o corrupció es constata de 

forma efectiva o les sospites de la seva realització existeixen i són fundades a partir 

d'indicis, en aquest cas L’Ajuntament de Maria de la Salut adquireix el compromís 

d'exercir alguna de les següents actuacions o accions: 

a) Posar en coneixement, si fos el cas, dels fets fraudulents a les autoritats públiques 

competents; és a dir, a l’Oficina Antifrau dels Illes Balears (OAIC), al Servei Nacional de 

Coordinació Antifrau (SNCA), o, si s’escau, a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau 

(OLAF) 
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b) Iniciar una informació reservada per depurar responsabilitats o incoar un expedient 

disciplinari, de conformitat amb l'article 55 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes 

expressats a la fase de correcció. 

c) Denunciar els fets davant la fiscalia i els tribunals competents, en els casos oportuns, 

de conformitat amb allò que s'ha exposat en la fase de correcció. 

12.4. Conflicte d'interès 

En aquells casos on es materialitzi l’existència d’un conflicte d’interès és quan entra en 

joc la quarta fase del cicle antifrau com és la persecució. Això es produeix quan s'està 

“en presència d'un conflicte d'interès objectivament percebut i no resolt” i, sobretot, en 

cas que aquest es concreti. 

De conformitat amb l'article 129 del Reglament Financer, L’Ajuntament de Maria de la 

Salut cooperarà activament amb els diferents òrgans i entitats encarregats de fiscalitzar, 

controlar, sancionar o perseguir penalment les conductes que incorrin en conflictes 

d'interès que comportin irregularitats administratives, frau o corrupció. 

En aquests casos l'Ajuntament adoptarà, entre d'altres, algunes de les mesures 

següents: 

• Anul·lar o tornar a avaluar els procediments d'adjudicació. 

• Cancel·lar els contractes o acords. 

• Suspendre pagaments. 

• Realitzar correccions financeres. 

• Recuperar els fons. 

• Aplicar, si escau, el dret penal. 

• Aplicar, si escau, el dret administratiu sancionador. 

• Aplicar, si escau, el dret disciplinari als funcionaris o empleats públics afectats. 

• Excloure els licitadors o sol·licitants en cas d'influir indegudament en els 

procediments d'adjudicació o obtenir informació confidencial. 

 


