
EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL

C I U T A T    D  '  A M P O S T A

Assumpte: Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament d’Amposta

Departament: Secretaria

Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Amposta,

DECRET D'ALCALDIA 1254/2022

 1.El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next Generation EU per 
a estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia de la COVID-19 i 
construir l’Europa de la nova generació, impulsant la transició ecològica, digital i resilient dels països 
membres de la Unió Europea. 

 2.Per a accedir al Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, Espanya va presentar el Pla de 
recuperació, transformació i resiliència (PRTR), aprovat pel Consell de la Unió Europea en data 13 de 
juliol de 2021, el qual recull el conjunt d’inversions que es realitzaran, majoritàriament entre 2021 i 2023, 
i el programa de reformes estructurals i legislatives que hi ha previstes.

 3.El PRTR es configura com un instrument, promogut a nivell europeu, per a mitigar els impactes de la 
pandèmia de la COVID-19, així com per a transformar la societat a través de la modernització del teixit 
productiu, l’impuls de la descarbonització i el respecte pel medi ambient, el foment de la digitalització i la 
millora de les infraestructures i recursos destinats a la recerca i formació.

 4.En aquest context, el 30 de setembre de 2021, va ser publicada en el Butlletí Oficial del Estado 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.

 5.Entre aquestes mesures l’article 6 de l’Ordre de referència exigeix que, a l’efecte de donar compliment a 
les obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 
de febrer de 2021, tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les mesures del PRTR 
haurà de disposar d’un «Pla de mesures antifrau» (en endavant també “PMA”) que li permeti garantir i 
declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat 
amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interès.

 6.En data 29 de desembre de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat número 312 la “Resolución 
de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto 
resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de 
inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia”.Mitjançant la dita resolució s’acordà la distribució 
territorial dels crèdits juntament amb les conseqüents adjudicacions per a l’aplicació dels Plans de 
Sostenibilitat Turística en Destins per part de les entitats locals.

 7.D’acord amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre el Pla s’ha d’aprovar en un termini inferior a 
90 dies hàbils des de l’entrada en vigor de la present Ordre o en el seu cas, des de que es tingui 
coneixement de la participació en l’execució del PRTR.

 8.Atès que en data 29 de desembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat número 312 la 
“Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se fijan los criterios de distribución, así como 
el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de 
actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, en virtut de la qual l’Ajuntament d’Amposta tingué 
coneixement que podria ésser beneficiari d’una ajuda en el marc de la referida convocatòria, reunint la 
condició d’entitat executora del PRTR i que, per tant, ha de donar compliment a les obligacions imposades 
per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

 9.A la vista de què, en l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) finançades amb fons del Mecanisme per a la Recuperació i la 
Resiliència (MRR), és necessari adaptar els procediments de gestió i el model de control de les entitats 
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 10.A la vista dels següents antecedents:

 DocumentData/Núm.
 Informe de Secretaria9/02/2022

 Resolució d'Alcaldia28/03/2022
 Acta de Constitució del Comitè Antifrau28/03/2022

 Proposta de Pla de Mesures Antifrau05/05/2022
Proposta de la Declaració Institucional 05/05/2022
Informe de Secretaria 05/05/2022

 1.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.

 2.A la vista que aquesta entitat local té la condició d'entitat executora del PRTR, a l'efecte de complir amb 
les disposicions legals aplicables, i d'acord amb les competències atribuïdes a l'Alcaldia i recollides en els 
articles 21.1 a), d), i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Proposar al Ple l’aprovació de declaració institucional per la que s’assumeix el compromís de 
l’Ajuntament d’Amposta de lluita contra el frau.
SEGON. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament d’Amposta de conformitat amb allò 
disposat a 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 i donar-ne compte al Ple en la propera sessió 
que se celebri.
TERCER. Publicar el text íntegre del Pla a la seu electrònica d'aquest Ajuntament a efecte del seu general 
coneixement.

FONAMENTS DE DRET

Davant meu

Amposta a 5 de maig de 2022

L'Alcalde,

La Secretària Acctal.,


		2022-05-05T16:28:11+0200
	Adam Tomàs Roiget - DNI 52600263E (TCAT)


		2022-05-05T16:28:21+0200
	Verònica Arasa Gallego - DNI 52609723Y (TCAT)




