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Assumpte: aprovació del Pla de Mesures Antifrau
Document signat per: el Sr. Batle davant de la Secretària de la Corporació Local

RESOLUCIÓ DE BATLIA
En vista que, en l’esfera de l’execució de les mesures contingudes en el Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, PRTR), finançades amb fons
del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (d'ara endavant, MRR), és necessari
adoptar els procediments de gestió i el model de control de les entitats participants.

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les entitats, decisores o executores,
que participin en l’execució de les mesures del PRTR, han de disposar d’un «Pla de
Mesures Antifrau» per tal de garantir i declarar que els fons corresponents s’empren de
detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.
Vist que cal dur a terme l’exercici inicial per a l’avaluació del risc, impacte i probabilitat
de risc de frau en els processos clau de l’execució del PRTR.
Atès que la Corporació Local té la condició d’entitat executora del PRTR, per tal de
donar compliment a les disposicions legals, i d’acord amb les atribucions conferides en

DECRETS

virtut dels articles 21.1.a), d) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, el Sr. Bernat Quetglas Jordà, en la seva condició de Batle President de
la Corporació Local,
RESOL
Primer.- Aprovar la constitució de la Unitat Antifrau de la Corporació Local, a fi de
donar compliment a les obligacions legals en matèria de lluita contra el frau derivades
de la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Segon.- Designar a les següents persones com a membres de la Unitat Antifrau de la
Corporació Local:


Sra. Margarita Grimalt Mayol (Secretària Interventora

Tresorera de la

Corporació Local).


Sr. Miquel Vives Colombram (administratiu de la Corporació Local que
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conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció,

Número: 2022-0031 Data: 24/02/2022

En vista que, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 6 de l’Ordre

Ajuntament de Maria de la Salut
desenvolupa tasques de Comptabilitat).
Tercer.- Que per part de la Unitat Antifrau de la Corporació Local es procedeixi a la
realització de l’exercici inicial d’avaluació del risc, impacte i probabilitat de risc de frau
en els processos de l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Quart.- Notificar les designacions a les persones afectades.
Cinquè.- Publicar la present resolució en la Seu electrònica de la Corporació Local.
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Maria de la Salut, 24 de febrer de 2022

