CERTIFICAT
JORDI BATLLORI I NOUVILAS, secretari general de la Diputació de Girona,
CERTIFICO:

Que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 15
de març de 2022, ha pres l'acord següent:
“Aprovació de la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de
lluita contra el frau de la Diputació de Girona i del seu sector institucional, i
l'adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació
pública i al Codi ètic del servei públic de Catalunya - Assistència i Cooperació
als Municipis
La Diputació de Girona vol proclamar al més alt nivell una política de tolerància zero
amb el frau i la corrupció i comprometre’s a mantenir els estàndards més elevats de
qualitat jurídica, ètica i moral, a adoptar els principis d’integritat, imparcialitat i
honestedat, i a desplegar les mesures idònies contra el frau i la corrupció.

Entre les mesures destinades a fomentar la integritat, la Diputació de Girona,
mitjançant acord de Ple, en sessió de data 15 de maig de 2018, va aprovar el Codi de
conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms.
El Codi afegeix principis d’actuació i conducta per garantir la integritat pública, com ara
l’ús eficient dels recursos públics i la lluita contra el frau.

Així mateix, ara es proposa com a mesura complementària al Codi de conducta dels
alts càrrecs, l’adhesió al Codi ètic del servei públic de Catalunya, aprovat per la
Generalitat de Catalunya per Acord GOV/164/2021, de 26 d'octubre. Aquest mateix
acord preveu al seu punt 5, l’adopció del Codi ètic per part de les administracions
públiques catalanes amb l’objectiu d’orientar l’actuació dels servidors públics des de la
clau dels valors, reforçant d’aquesta manera la integritat de llur actuació i contribuint
així a impulsar la millora del servei públic.

D’altra banda, la contractació pública és un àmbit amb una important dimensió
econòmica i estratègica i en el qual hi conflueixen múltiples relacions i interessos
públics i privats. Per aquest motiu, es proposa l’adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública, aprovat pel Govern de la
Generalitat, mitjançant l’Acord d’1 de juliol de 2015 i actualitzat en data 9 de maig de
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2017, per tal de disposar d’un instrument aglutinador de les pautes essencials en
matèria d’ètica i de bones pràctiques contractuals que s’incorporin a l’activitat
quotidiana i ordinària dels òrgans de contractació. Es preveu en l’article 2 del Codi que
els ens locals de Catalunya es puguin adherir a les seves disposicions amb l’objectiu
d’establir unes pautes de conducta ètica per a tots els alts càrrecs, comandaments i
servidors i servidores públics en general que intervenen en les diferents fases del
procediment contractual, i proporcionar uns principis, valors i regles que permetin
resoldre els eventuals dilemes ètics que es puguin produir.

Al seu torn, la Unió Europea, en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea
(articles 310.5 i 317.1), determina que els estats membres s’han d’adequar al principi
de bona gestió financera, i el Reglament Financer de 2018 i el Reglament (UE,
EURATOM) 2020/2092, vincula directament el principi de bona gestió financera amb
l'Estat de Dret i la lluita contra la corrupció en la protecció del pressupost de la Unió.

Així mateix, el 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
(MRR), d’acord amb el principi de bona gestió financera, en l’article 22 obliga els estats
membres a incloure, en els plans de de recuperació i resiliència que presentin, el
disseny d’un sistema que estableixi mesures adequades per protegir els interessos
financers de la Unió Europea, i han d’incloure en particular la prevenció, detecció i
correcció dels conflictes d’interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons
atorgats.

En definitiva, la Diputació de Girona i el seu sector institucional pretén posar en
marxa les mesures idònies al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: prevenció,
detecció, correcció i persecució, i assegurar que els servidors públics són conscients
de tots els assumptes relacionats amb la lluita contra el frau i que rebin formació i
capacitació sobre aquesta qüestió per a garantir un bon ús dels recursos públics. Entre
aquestes mesures per impulsar la integritat en la gestió pública es poden remarcar els
procediments per declarar les situacions de conflicte d’interès a fi de garantir la
màxima objectivitat, i la posada en funcionament d’una bústia ètica.

D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
proposa al Ple que adopti l’acord següent:
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Primer. Aprovar la declaració institucional per la qual la Diputació de Girona proclama
una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció en els processos de gestió per
a garantir un bon ús dels recursos públics, i especialment en el Fons Europeus
(Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i similars), assumint els compromisos
següents:

 Establir una política de lluita contra el frau efectiva i un pla de mesures antifrau
idoni.

 Avaluar el risc dels processos de gestió de manera sistemàtica i periòdica per
situar el risc residual a nivells acceptables.

 Assegurar-se que els servidors públics són conscients de tots els assumptes
relacionats amb la lluita contra el frau i que reben formació i capacitació sobre
aquesta qüestió.

 Desplegar les mesures idònies al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau:
prevenció, detecció, correcció i persecució, i oferir a la ciutadania una bústia ètica
per impulsar la integritat en la gestió pública.

 Comunicar immediatament els fets i les mesures adoptades als organismes
competents, quan es produeixin casos de frau o sospites fundades de frau

Segon. Aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona i el seu sector institucional al Codi
de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat pel Govern
de la Generalitat en data 1 de juliol de 2015 i actualitzat en data 9 de maig de 2017 , i
incorporar els valors, principis i normes que s’hi recullen en el funcionament de la
Diputació de Girona.

Tercer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona i el seu sector institucional al Codi
ètic del servei públic de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya
en data 28 d’octubre de 2021, el qual consta publicat en el DOGC 8532, i establir que
el Codi ètic sigui un contingut de coneixement obligatori per a les servidores i els
servidors públics de la Diputació de Girona.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

I perquè així consti lliuro el present certificat, amb l’excepció prevista a l’article 206 del
ROF, a resultes de l’aprovació de l’acta de la sessió esmentada.
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