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María Canet Amat, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa, província de València, CERTIFIQUE:
Que en la Sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
celebrada el dia 28 de abril de 2022 es va adoptar entre altres, el següent acord que
transcrit diu:
PROPOSTA ACORD PLENARI
APROVACIÓ PLA MESURES ANTIFRAU AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE
LA COMTESSA
Considerant que mitjançant Decret d'Alcaldia número 2022-0118 de data 8 d’abril de
2022 es van acordar iniciar els tràmits per a l'aprovació del “Pla de mesures antifrau”
conforme a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

En virtut del que es disposa en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Règim Local, s’eleva al plenari la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. - Aprovar el “Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa annex aquesta proposta.
SEGON. - Donar compliment a les mesures que es contemplen en el mateix i,
especialment, als acords en la reunió de la Comissió Antifrau de 22 d’abril de 2022:
1. Remissió a tots els intervinents en els procediments de contractació i de concessió
de subvencions finançats amb càrrec al MRR per al seu emplenament de la
Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI).
2. Comunicació a tots els empleats del Codi de conducta dels empleats públics i de les
banderes roges en la lluita contra el frau, fent constar la recepció d'aquest.
3. Creació en la pàgina web d'un procediment per a la denúncia d'irregularitats en la
pàgina web de l'Ajuntament.
4. Procedir a la formació dels empleats públics sobre les diferents modalitats de
conflicte d'interés i maneres d'evitar-ho; així com sobre diferents temàtiques en
relació amb el frau i la corrupció amb la finalitat de capacitar al personal amb uns
aprenentatges que ajuden a detectar i prevenir el comportament poc ètic de l'ús
dels fons públics i, per tant, el potencial frau.
5. Comunicar als implicats en la contractació pública de les declaracions a incloure
en els plecs de clàusules administratives particulars.
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Vist que en la reunió de data 22 d’abril de 2022 la Comissió Antifrau ha formulat el
“Pla de mesures antifrau” que obra en l'expedient.
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TERCER. - Publicar el pla en la pàgina web de l'Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa per al seu coneixement i difusió.

I als efectes legals oportuns, i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta
corresponent, s'emet la present certificació, amb el vistiplau de l’alcalde-president de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
Vist i plau L’Alcalde

La Secretaria-

Interventora
Salvador Femenia Peiró

María Canet Amat
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