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s’incorporen a l’expedient:

Pàg. 1-2

1- Aprovar el pla de mesures antifrau així com els seus annexos següents que
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El Ple de l’Ajuntament de Sallent, en sessió celebrada el 13 de juliol de 2022,
adoptà el següent acord:

A

ANUNCI

Annex IX. Model de declaració de compromís en relació amb l’execució
d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Annex X. Normativa aplicable
2- Fer públic aquest acord en el BOP de Barcelona, Portal de transparència de
l’Ajuntament Sallent i seu electrònica municipal.
3- Fer constar que contra aquest acord, que és definitiu i esgota la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar prèviament recurs de reposició, davant de l’òrgan
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de
la seva publicació.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Annex VIII. Model de tractament de dades en relació amb l’execució
d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

B

Annex VII. Procediment intern d’actuació davant indicis o evidències de frau o
corrupció.
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Annex VI. Procediment intern d’actuació en situacions de conflicte d’interès.

https://www.sallent.cat/ajuntament/consistori/pla-de-mesures-antifrau
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L’alcalde
Oriol Ribalta Pineda
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El text íntegre del Pla de mesures antifrau i els seus annexos es poden
consultar seguint el següent enllaç:

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Sallent, 21 de juliol de 2022
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