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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL FRAU 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS  

DE TARRAGONA, S.A. (EMT) 

 

 

En el context de la crisi de la COVID-19, la Comissió Europea ha impulsat ajudes 

financeres directes als Estats membres mitjançant una eina innovadora: el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant, “MRR”) el qual té per 

objectiu proporcionar una ajuda financera específica, significativa i eficaç per 

a intensificar les reformes sostenibles i les inversions públiques connexes en els 

Estats membres.  

 

Per tal de fer efectives les iniciatives plantejades en el Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (en endavant, “PRTR”), conforme al 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, les Administracions 

Públiques han d’adoptar múltiples mesures d’adaptació dels procediments de 

gestió i control per tal de protegir els interessos financers de la Unió i vetllar per a 

que la utilització dels fons europeus, en relació amb les mesures finançades pel 

Mecanisme, s’ajustin al Dret aplicable de la Unió i nacional, en particular 

respecte a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 

d’interessos. 

 

En aquest sentit, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del Govern d’Espanya ha 

aprovat 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, la qual en 

el seu article 6 estableix l’obligatorietat de que tota entitat decisora o executora 

que participi en l’execució de les mesures dels PRTR disposi d’un Pla de Mesures 

Antifrau (en endavant, “PMA”) que li permeti garantir i declarar que, en el seu 

respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat 

amb les normes aplicables i, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i 

correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.  

 

L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A. (en endavant, 

“EMT”) és entitat vinculada a l’executora, Ajuntament de Tarragona, en el PRTR, 

actuant com a ens instrumental en part de l’execució dels fons europeus que 

s’atorguin a l’Ajuntament, conforme allò establert en la Resolució 1/2022, de 12 

d’abril, de la Secretaria General dels Fons Europeus i en les seves instruccions 

notes aclaratòries, en especial en el seu apartat quart pel què fa a les entitats 

del sector públic que desenvolupen actuacions en col·laboració amb les 

entitats executores dels PRTR.  
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L’Ajuntament de Tarragona, de conformitat l’ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, com a executora dels PRTR, aprovà en sessió ordinària del Consell 

plenari el dia 18 de març de 2022 la Declaració Institucional d’Integritat, que 

figura com annex al Pla de Mesures Antifrau aprovat per decret 2022/6843 de 

12 de maig de 2022. És per això que mitjançant la present declaració, l’EMT 

s’adhereix plena i absolutament i sense cap condició a la Declaració 

institucional d’Integritat aprovada per l’Ajuntament, i manifesta el seu 

compromís ferm de rebuig, lluita i denúncia contra el frau i qualsevol mena de 

corrupció o conflicte d’interessos que sigui contrari als principis d’integritat, 

imparcialitat, objectivitat i transparència. 

 

Per la seva part, l’EMT, integrant l’AGRUPACIÓ D’EMPRESES MUNICIPALS DE 

TARRAGONA, A.I.E. (AEMT-AIE), ha expressat el seu compromís amb el 

compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals. És per això que ja al 2017 

va implementar el seu model de prevenció de riscos penals, el seu Codi Ètic, 

Codi de Conducta, la bústia de comunicacions i denúncies externa, 

confidencial i anònima conforme a la directiva 2019/1937 UE i els protocols 

destinats a la prevenció dels conflictes d’interès, el frau i la corrupció.  

 

L’EMT però, fent un pas més en la implementació d’una adequada cultura ètica 

en l’organització, tot reforçant totes les polítiques antifrau i d’integritat, a més de 

fer seva la declaració institucional d’integritat i adherir-se en allò necessari al Pla 

de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Tarragona, ha elaborat i aprova en data 

d’avui el Pla de Mesures Antifrau ad hoc adaptat a les singularitats, rols i 

estructures pròpies d’aquesta entitat municipal, tenint com a model i pauta el 

Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Tarragona. 

 

Per aquest motiu, l’EMT ha elaborat el seu propi Pla de Mesures Antifrau amb el 

més alt compromís de totes les persones implicades i usant els estàndards més 

exigents en relació al compliment de les normes ètiques, jurídiques i morals, 

adoptant les mesures necessàries per a prevenir i detectar el frau, la corrupció i 

els conflictes d’interessos. 

 

El Pla de Mesures Antifrau d’EMT constitueix, per tant, l’expressió del seu més alt 

compromís en fomentar la cultura ètica de compliment normatiu, de 

transparència i de retiment de comptes en l’organització, excloent qualsevol 

inèrcia interna que tendeixi a l’opacitat o a l’ocultació en la gestió pública, de 

tal forma que la seva activitat sigui percebuda de forma clara com a oposada 

al frau, la corrupció i conflictes d’interessos, en qualsevol de les seves formes 

possibles, sempre fomentant els principis d’integritat, objectivitat i honestedat. 
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El Pla ve a reforçar la política antifrau en el desenvolupament de les accions que 

l’Ajuntament de Tarragona encomani a EMT en el marc de les actuacions del 

PRTR, establint un eficaç sistema de control per a prevenir, detectar i corregir els 

supòsits de conflicte d’interès, frau i corrupció, desencoratjant tota activitat que 

pugui ser considerada fraudulenta. 

 

Aquest compromís exigeix un comportament ètic i exemplar de tot el seu 

personal. Per aquest motiu, les persones empleades públiques de l’organització 

tenen el deure de vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança 

de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i hauran d'actuar de 

conformitat amb els principis d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, 

imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, 

exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de 

l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes 

(article 52 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova 

el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, EBEP). 

 

En disposar del Pla de Mesures Antifrau, EMT es compromet a revisar-lo i 

actualitzar-lo de forma periòdica i a seguir-ne els seus resultats, conforme al cicle 

antifrau, comptant amb la col·laboració dels diferents responsables i direccions 

de l’organització, amb un adequat sistema de control intern dins de les seves 

respectives àrees de responsabilitat, garantint la diligència deguda en la 

implementació de mesures correctores. 

 

Per tot l’exposat, EMT ha establert una política de tolerància zero enfront del 

frau, la corrupció i el conflicte d’interessos, fomentant l’ètica en totes les seves 

activitats i establint un sistema de control dissenyat especialment per prevenir i 

detectar, en la mesura del possible, els actes de frau i corregir-ne l'impacte en 

cas de produir-se. 

 

 

Tarragona, 30 de juny de 2022 

 

 

 

 
 


