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DECRET

Òrgan que el dicta: Alcaldia
 
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 386/2022/eAJT
 

APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA I L'EQUIP D'AVALUACIÓ DE RISCOS DEL PLA 
DE MESURES ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
 
Relació de fets

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja ha manifestat públicament en diverses ocasions el seu 
compromís amb els estàndards més alts de compliment de les normes jurídiques, ètiques i 
morals i la seva subjecció als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, per tal 
que en l’exercici de les seves competències i funcions es consolidi i desenvolupi la lluita contra 
el frau i la corrupció en qualsevol de les formes possibles.

En el darrer Ple del mes d’abril, l’ajuntament va aprovar per unanimitat de tot els seus 
membres una Declaració Institucional en la qual s’assumeix el compromís explícit d’aquest 
ajuntament i, amb ell, de totes les persones que conformen aquesta corporació, de promoure la 
cultura ètica i la lluita contra el frau i la corrupció.

En el mateix acord, es va aprovar el compromís de crear dues estructures organitzatives: la 
direcció tècnica i l’equip d’avaluació de riscos, que seran els responsables d’elaborar un Pla de 
Mesures Antifrau per donar resposta a l’obligació que estableix l’article 6 de l’Ordre ministerial 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que determina el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) en el que es recull textualment que tota 
entitat decisora o executora que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de 
disposar d’un Pla de mesures antifrau que permeti garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva 
actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en 
particular, en el que fa referència a la prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes 
d’interès
 
Fonaments de dret

- Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 
qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

- Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre
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- Acord de Ple de 4 d’abril de 2022 pel qual s’aprova la Declaració Institucional de compromís 
de promoció de la cultura ètica i de la lluita contra el rau i la corrupció

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya

Per tot això, RESOLC:
 
Primer.- CREAR la Direcció Tècnica i l’Equip d’Avaluació de Riscos, que seran els 
responsables d’elaborar un Pla de Mesures Antifrau per donar resposta a l’obligació que 
estableix l’article 6 de l’Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre per la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Segon.- NOMENAR com a membres de la Direcció Tècnica a les persones següents:

ISIDRE MARTI SARDÀ, secretari general i JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO, 
vicesecretari general, com a suplent
ROSA MARIA ALMIRALL DOMÈNECH, tresorera
JORDI PALACIOS DE LAS HERAS, director de Recursos Humans
OSCAR BENADÍ GARCIA, cap del servei de tecnologies de la Informació i la Comunicació
NURIA PARÉS FERNÀNDEZ, cap del servei de Coordinació i Seguiment Integral
CARLES ANSON I MASSICH, coordinador de la unitat de Transparència, Govern Obert i 
Responsabilitat Social Corporativa

Tercer.- NOMENAR com a membres de l’Equip d’Avaluació de Riscos a les persones 
següents:

PILAR TRAVER MARQUÉS, assessora jurídica del servei de Contractació i Patrimoni
JAUME MESEGUER LINARES, assessor jurídic de la Secretaria General 
MARIA CARMEN CASTILLO GUILLEN, tècnica de coordinació del programa Treball i 
Formació
PATRICIA CORNELLES MARZAL, arquitecta del servei d’Urbanisme
MATIAS ACEBES FERNÁNDEZ, cap del servei de Gestió Tributària i Recaptació
CARLES ANSON I MASSICH, coordinador de la unitat de Transparència, Govern Obert i 
Responsabilitat Social Corporativa

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.  

Cinquè.- Peu de recurs
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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