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Aprovació                     

Garantir el coneixement i difusió del Codi. 

Obligatorietat de firmar una Declaració d'adhesió al Codi. 

Incorporar la declaració en els expedients de contractació i i otorgament de subvencions. 

Establir una anàlis ide riscos prèvia

Avaluació preliminar del risc, impacte i probabilitat del risc de frau. 

Disseny del procediment de cumplimentació. 

Registre de les DACI del personal intern (regidors i treballadors) contractistes i beneficiaris de subvencions

Avaluació per a la extensió al conjunt de l'organització. 

Proposta de formacions vinculades a l'ètica pública, antifrau i conflictes d'interès. 

Sensibilització al conjunt del personal municipal (segons perfils)

Establir accions formatives (seminaris, grups de treball, etc).                         
Introducció de formació contínua posant emfàsis en els conflictes d'interès i eines de gestió. 

Tecnologia i disseny de l'espai web

Recerca i publicació dels continguts

Garantir accés a 3 eines interactives (pressupost municipal, pla de govern i participació).

Publicitat i transparència sobre la gestió de projectos amb fons NGEU Unitat de fons europeus
Difusió integritat (codi conducta, bústia ètica, etc)

Pla anual de control financer

Informes de control financer

Informe resum anual 

Establiment d'un canal propi de denúncia amb les seves normes de funcionament. 

Canals alternatius publicats a la pàgina web (OLAF, SNCA… )

Implantació de canals interns amb garanties de confidencialitat.

Difusió de la bústia ètica: canal intern i extern. 

Fundació de l'òrgan gestor de la bústia ètica. 

Disseny del sistema de verificació de la documentació, entre ella la DACI. 

Verificació a través de informació externa, controls aleatoris i comprobacions basades en anàlisis de riscos interns. 

Recollida de dades i explotació. 

Definició dels indicadors del frau o senyals d'alerta (en base a l'avaluació de riscos)

Seguiment del sistema.

Protocol d'actuació de la Unitat Antifrau

Comunicació del procediment al personal implicat en els fons PRTR. 

Aplicació del procediment. 

Aplicació dels mecanismes. 

Aplicació del procediment de comunicació i correctiu. 

Aplicació del procediment. 

2022 2023 2024
Responsable Implicats

DECLARACIÓ POLÍTICA
PREVENCIÓ

Transparència

Contractació / Subvencions
MECANISMES D'AVALUACIÓ DEL RISC

Secretaria

Ple municipal
CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS

Secretaria i Recursos humans

Secretaria
FORMACIÓ I CONCIENCIACIÓ 

Secretaria
Recursos humans

Secretaria i serveis implicats
DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTES D'INTERÈS (DACI)

Secretaria
Contractació / Subvencions

Secretaria (càrrecs electes i 
càrrecs eventuals) i RRHH 

(plantilla)

Recursos humans
Recursos humans

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. 
Sistemes

Transparència / Alcaldia / Sistemes

BANDERES VERMELLES
Secretaria

Secretaria i Unitat de fons europeus

Transparència

DETECCIÓ, CORRECCIÓ I PERSECUCIÓ

ÚS DE BASES DE DADES. 

SISTEMA DE CONTROL INTERN
Intervenció
Intervenció
Intervenció

Secretaria

CANALS DE DENÚNCIES I BÚSTIA ÈTICA. 
Secretaria

MECANISMES DE CORRECCIÓ
Comissió Antifrau Secretaria

PROCEDIMENT DE PERSECUCIÓ

Transparència
Sistemes

PROCEDIMENT PER ABORDAR CONFLICTES D'INTERESSOS
Secretaria i Unitat de fons europeus

Secretaria i Recursos humans
Secretaria

Secretaria i Unitat de fons europeus

Comissió Antifrau Àrees Gestores
Secretaria

Contractació / Subvencions / Intervenció
Secretaria / Sistemes

Comissió Antifrau Secretaria
AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'INTEGRITAT INSTITUCIONAL. 



Elaboració del mapa de riscos. 

Revisió de l'autoavaluació de l'Ordre. 

Memòria d'activitats. 

Gestor d'expedients propi.

Data mining

Software de fiscalització. 

Realitzar borses pels perfils específics a cobrir. 

Realitzar borses tècniques genèriques que permetin cobrir més casuístiques.  

Fer seguiment per convocar els processos adients quan sigui possible. 

Recordatori de la necessitat de comunicar les activitats per al compliment de la normativa d'incompatibilitats.

Comunicació immediata de situacions que han d'implicar modificacions a l'execució d'obres. 

Anticipar els terminis de finalització del contracte per valorar quina continuitat pot tenir. 

Realitzar un Pla de Contractació vinculat a les contractacions Next Generation

Revisió dels convenis vigents a l'Ajuntament per comprovar els que són prestació de serveis i detectar el nombre de casos.  

Pla d'actuació a 3-4 anys per regualitzar la situació.   

Establir un segon informe dels serveis respecte el pressupost revisat per part de Presidència/Alcaldia, per tal de comprovar que les 
modificacions realitzades no implicaran modificacions pressupostàries futures.
Reduir l'ús de l'aplicació pressupostària "226 Despeses diverses"  i/o explicitar millor de quin tipus de despesa es tracta. 

Aplicar criteris més acurats a l'hora de revisar les estimacions d'ingressos.  

Requerir un informe que dimensioni l'impacte de la mesura en el pressupost d'ingressos o despeses. 

Incorporar totes les subvencions nominatives al Pla estratègic de subvencions i sol·licitar una motivació molt justificada per 
incorporar-ne de noves que no figurin a la planificació.

Llistat del personal de l'Ajuntament que participa en l'execució d'expedients amb càrrec a fons Next Generation

Documentar l'activitat, funcions i tasques del personal contractat a càrrec de Next Generation

Realitzar una bona planificació prèvia respecte la naturalesa de les despeses vinculades als fons Next Generation
Inclusió al procediment d'acollida de l'explicació del Pla de Mesures Antifrau, especialment en aquelles incorporacions que hagin de 
treballar amb elements vinculats a Next Generation

Inclusió d'elements vinculats a l'ètica pública al temari d'eventuals processos de contractació de personal vinculat a Next Generation

Comprovació de les modificacions pressupostàries derivades de fons Next Generation (ingressos i despeses)

Contractació

Contractació
GESTIÓ ECONÒMICA.

Serveis finalistes Alcaldia/Presidència

MESURES TRANSVERSALS

Recursos Humans/Organització

SUBVENCIONS

Subvencions

Àrees gestores / Recursos Humans
Unitats finalistes i Unitat de fons europeus

Serveis finalistes Intervenció
Intervenció

Tresoreria/Gestió tributària

Unitat de fons europeus

Recursos humans

Recursos humans

Contractació Àrees Gestores

Secretaria
Secretaria

ACCIONS DERIVADES DEL ANÀLISI DE RISCOS
PERSONAL

Secretaria

ÚS DE SISTEMES INFORMÀTICS DE GESTIÓ
Sistemes
Sistemes
Sistemes

Recursos Humans
CONTRACTACIÓ

Direcció d'obra
Contractació Àrees Gestores

Recursos Humans
Recursos Humans
Recursos Humans


