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Annex 04 A 

Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la 
corrupció 

El Ple de l'Ajuntament de Manresa, reunit el 20 d’octubre de 2022, acorda aprovar la 
present Declaració Institucional de compromís efectiu pel reforç dels mecanismes 
d'integritat, i més concretament en el desplegament de les mesures que siguin 
necessàries per combatre eficaçment les irregularitats administratives, el frau, la 
corrupció i els conflictes d'interès, en tant que aquests comportaments i conductes 
suposen l'erosió de la confiança que la ciutadania té en les seves pròpies institucions i, 
així mateix, que afecten la imatge institucional i, particularment, els principis 
d'economia, eficàcia i eficiència en l'ús, el destí i el gaudi dels recursos públics, 
provocant així mateix situacions de marcada desigualtat. 

A aquest efecte, aquesta Declaració s'incorporarà com a annex al Pla de mesures 
antifrau que aquest Ajuntament aprova en el mateix acte. 

Aquesta Declaració institucional també té per objecte servir de compromís polític 
efectiu dirigit a garantir la bona gestió financera i la preservació dels interessos 
financers de la Unió en aquelles actuacions o ús de recursos financers que 
s'emmarquin en l'execució de fons europeus vinculats al Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, i així mateix de la resta de fons provinents del Marc 
Financer Plurianual (2021-2027) de la Unió Europea, mentre que la seva gestió 
compartida o destinació d'aquests recursos correspongui a aquesta entitat. 

D'acord amb allò exposat, el Ple de l'Ajuntament considerant que: 

1) L'Agenda 2030 recull com a un dels seus Objectius de Desenvolupament 
Sostenible l'existència d'institucions sòlides també a l'Administració municipal. 

2) La Integritat Institucional és un dels pilars de la Governança Pública i, així 
mateix, del Govern Obert. 

3) Les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès 
erosionen la legitimitat de les institucions públiques arruïnant la reputació 
pública i destruint la confiança de la ciutadania en els poders públics. 

4) Aquestes pràctiques irregulars, infractores o delictives, si escau, a banda dels 
seus devastadors efectes en la reputació i deteriorament de la imatge 
institucional, generen pèrdues ingents de recursos públics amb efectes letals 
sobre la societat i la prestació dels serveis públics, i provoquen desigualtat. 

5) La recuperació i la transformació econòmica a partir de la crisi de la COVID-19 
requereix que aquesta entitat millori gradualment els seus estàndards 
d'integritat i les infraestructures ètiques de l'organització. 

6) El Dret de la Unió Europea recull, tant en el Tractat de Funcionament de la Unió 
com en el dret derivat, el principi de bona gestió financera. 

7) El Reglament Financer de la UE del 2018 i el Reglament (UE) pel qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència preveuen que quan una 
autoritat pública d'un Estat membre (com és el cas d'una autoritat local i, per 
tant, d'aquest Ajuntament) gestioni fons procedents del pressupost de la Unió, 
s'hagin de protegir els interessos financers de la mateixa Unió Europea 




