Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE LLUITA CONTRA EL FRAU
Data: 29 de novembre de 2017, 09.30h
Lloc: Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona (Edifici
Palau, 3a Planta)
Persones assistents:
Ajuntament de Barcelona
• Sra. Sílvia Vèrnia Trillo, Directora de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques
de l’Ajuntament de Barcelona
• Sr. Daniel Mas Fontcuberta, funcionari de la Intervenció General de l’Ajuntament de
Barcelona
• Sr. Enric Cremades i Pastor: Responsable Tècnic i de Comunicació de l’EDUSI
Antecedents:
El 12 de desembre de 2016 la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos va resoldre
definitivament la primera convocatòria per a la selecció d’ Estratègies de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) cofinançades mitjançant el Programa Operatiu FEDER 20142020 de Creixement Sostenible (POCS), dins de l’Eix 2 "Desenvolupament Urbà Sostenible”.
L’Estratègia “Eix Besós” de l’Ajuntament de Barcelona de 30M€ de pressupost subvencionable
va ser seleccionada, i com a conseqüència l’Ajuntament ha resultat Beneficiari d’un
finançament de 15M€, que suposa un percentatge del 50% de subvenció, per tal d’executar
actuacions que permetin millorar els indicadors de desigualtat social i urbana dels barris dins
de l’àmbit d’actuació, abastant la dimensió física i mediambiental, climàtica, demogràfica,
social i econòmica.
En el Manual elaborat per l’Ajuntament de Barcelona com a Organisme Intermedi Lleuger i
aprovat per l’Organisme Intermedi de gestió, s’estableix que en la gestió dels Fons Europeus
2014-2020 s’estableix com a política fonamental la lluita contra el frau, inspirada en les
Directrius sobre els Fons Estructurals i d'Inversió donades per la Comissió Europea, especialment
en els informes emesos sobre la matèria i, sobretot, en la Guia de la Comissió Europea per al
període de programació 2014-2020 sobre Avaluació del risc de frau i mesures antifrau eficaces
i proporcionades.
Prenent en consideració l'exposada en aquesta Guia de la CE i tenint en compte la
importància que té per a l'Ajuntament de Barcelona aquesta qüestió, s’han adoptat una sèrie
de procediments i mesures adequades per tal que s’implementin accions eficaces contra el
frau proporcionals als possibles riscos.
Amb la finalitat d'implementar una correcta gestió de lluita contra el frau, en el marc de la
EDUSI, s'ha creat un equip d'autoavaluació i seguiment el qual està format per:
1. Un/a representant de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de
l’Ajuntament de Barcelona
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2. Un/a representant de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona
3. El Responsable Tècnic i de Comunicació de l'EDUSI
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Presentació: marc del Programa Operatiu i de l’Estratègia DUSI Eix Besós
Funcionament de l’Organisme Intermedi Lleuger: estructura i procediments
Política de prevenció i lluita contra el frau: procediments i mesures
Constitució i metodologia de funcionament del Comitè de lluita contra el frau
en el marc de l’EDUSI
•

Funcionament del Comitè de lluita contra el frau: acords de procediment
Un cop realitzada la reunió, s’estableixen els següents acords:
1. Representació al Comitè: es confirma que els representants del Comitè seran sempre:
•
•
•

Un/a representant de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de
l’Ajuntament de Barcelona
Un/a representant de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona
El Responsable Tècnic i de Comunicació de l'EDUSI

2. Periodicitat de les reunions: s’estableix que amb caràcter biennal es procedirà a
avaluar de nou el risc de frau mitjançant l’anàlisi de de l’eficàcia de les mesures dutes
a terme així com les principals desviacions que haguessin pogut sorgir, per tal de
proposar l’adopció de noves mesures.
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Amb caràcter anual, es realitzarà una reunió de seguiment per tal d’analitzar el grau
d’implementació de les mesures, eficàcia de les mateixes, així com noves mesures que
hagin pogut sorgir arran de les recomanacions i controls efectuats pels diferents
Organismes de gestió i control.
•
3. Implementació de les mesures antifrau adoptades en el marc de l’EDUSI:
s’implementaran les mesures adoptades en el marc de l’anàlisi realitzat i acceptat per
l’Organismo Intermedio de Gestión.
4. Els integrants del Comitè es comprometen a:
•
o Facilitar l’intercanvi d’informació que permeti millorar la gestió en la lluita del
frau de de la perspectiva de la prevenció, el control i la denúncia.
o

Implementar noves mesures i metodologies que puguin ser aplicades als
controls a realitzar en Operacions cofinançades.

o

Impulsar mesures que millorin la transparència dels processos municipals
vinculats al desenvolupament i gestió d’Operacions cofinançades.

•

5. Canal de comunicació: s’estableix com a canal de comunicació el correu electrònic
gestióedusi@bcn.cat.

Es proposa realitzar la propera sessió el novembre de l’any 2018.
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