
 

 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA DE POLÍTICA DE LLUITA CONTRA EL FRAU 
 
SESSIÓ DE DIA 27 DE JULIOL DE 2017 

 
Introducció 
En compliment de les orientacions per a la prevenció i avaluació del risc de frau que la Comissió 
Europea ha formulat pels Estats membres i les autoritats responsables dels programes relatius a Fons 
Estructurals i d'Inversió europeus, l'Ajuntament de Palma -com Organisme Intermedi Lleuger de 
l'Estratègia Dusi del Pla Litoral Ponent- es compromet a mantenir un alt nivell de qualitat jurídica, ètica i 
moral ia adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, i és la seva intenció demostrar la 
seva oposició al frau ia la corrupció en l'exercici de les seves funcions. 
 
L'objectiu d'aquesta declaració és promoure una cultura que exerceixi un efecte dissuasori i que faci 
possible la seva prevenció i detecció, i desenvolupar uns procediments que facilitin la investigació del 
frau i dels delictes relacionats amb el mateix, i que permetin garantir que aquests casos es aborden de 
forma adequada i en el moment precís. 
 
La declaració política contra el frau, juntament amb uns procediments adequats d'avaluació del risc de 
frau i la posada en marxa de mesures efectives i proporcionades al respecte a través d'un pla d'acció, 
són elements fonamentals del programa o de l'estratègia contra el frau l'Ajuntament de Palma. 
 
Grup de treball per a la gestió del risc de frau 
 
A l'Ajuntament de Palma, s'ha constituït un grup de treball multidisciplinari integrat per diferent àrees 
municipals i amb la participació de Secretària, Intervenció, Tresoreria i Contractació per a la gestió el 
risc de frau, que s'encarrega, entre altres coses, de: 
 

− Avaluar periòdicament el risc de frau 

− Establir una política de lluita contra el frau efectiva i un pla de resposta contra el frau 

− Assegurar-se que el personal és conscient de tots els assumptes relacionats amb el frau i que 
rep formació al respecte 

− Assegurar-se que l'Ajuntament remet immediatament les investigacions als organismes 
competents quan es produeixen casos de frau. 

 
Així mateix, correspon a aquest equip supervisar la gestió quotidiana dels riscos de frau i dels plans 
d'acció, com estableix l'avaluació del risc de frau, i especialment de: 
 

− Assegurar-se que hi ha un sistema de control intern eficaç dins de l'àmbit de la seva 
responsabilitat 

− Implementar mecanismes que permetin prevenir i detectar el frau 

− Assegurar-se que es porta a terme la diligència deguda i que es prenen mesures cautelars en 
cas de sospita de frau 

− Adoptar mesures correctores, incloent sancions administratives, si escau. 
 
Mesures contra el frau i notificació del frau 
 
De l'avaluació dels riscos del frau amb motiu de l'Estratègia Dusi Pla Litoral Ponent, s'ha considerat 
necessari establir controls de caràcter general, addicionals als ja establerts: 



 

 

− Avaluació periòdica utilitzant l'eina Arachne per detectar operacions de risc. 

− Establiment d'un procediment per notificar els casos de frau, tant dins del propi organisme, 
com a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF). (Qualsevol notificació es tractarà amb la 
més estricta confidencialitat, havent protegir al personal que notifiqui qualsevol irregularitat o 
sospita de frau, per evitar represàlies.) 

− Desenvolupar cursos de formació sobre riscos de frau, ètica i transparència per conscienciar a 
tot el personal municipal, amb el propòsit de millorar el sistema intern de gestió i control si cal. 

 
Així mateix, l'Ajuntament de Palma es compromet a informar amb immediatesa a l'Organisme 
Intermedi dels següents extrems: 
 

− L'existència de qualsevol procediment judicial tendent a la determinació de conductes que 
puguin ser constitutives d'infracció penal i que afectin operacions o projectes finançats total o 
parcialment amb càrrec a fons FEDER6. 

− Qualsevol altra incidència que afecti operacions o projectes finançats total o parcialment amb 
càrrec a fons FEDER que pugui perjudicar la reputació de la política de cohesió. 

 
Conclusions 
El frau pot manifestar-se de moltes formes. Per això l'Ajuntament de Palma vol adoptar una política de 
tolerància zero amb el frau i la corrupció, creant un sistema de control dissenyat per prevenir i detectar, 
en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si escau, esmenar les seues conseqüències. 
 
Aquesta política i tots els procediments i estratègies pertinents estan recolzats per la Subdirecció 
General de Cooperació Territorial Europea i Desenvolupament Urbà, i per la Direcció General de Fons 
Comunitaris i l'Ajuntament de Palma es compromet a revisar-los i actualitzar-los al llarg del període de 
programació. 
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