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Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears 

 
INSTRUCCIÓ 1/2018, DE 28 DE DESEMBRE DE 2018 DE L'OFICINA DE 

PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS, PER 
LA QUAL S'APROVEN LES DIRECTRIUS GENERALS D'ACTUACIÓ DE L'OFICINA 

PER A l'ANY 2019 

 
La Llei 16/2016, de 9 de desembre, del Parlament de les Illes crea l'Oficina de 
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (Oficina d'ara endavant), amb 
l'objectiu de prevenir i investigar possibles casos d'ús o de destinació fraudulents de 
fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de conductes que comportin 
conflicte d'interessos o l'ús particular d'informacions derivades de les funcions pròpies 
del personal al servei del sector públic. 
 
Així, l'Oficina té com a finalitats principals fomentar els valors i els principis d'ètica 
pública i d'integritat; dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen la 
seva llei de creació i altres lleis; i prevenir i investigar activitats que resultin contràries a 
això. 
 
Entre les funcions de l'Oficina destaquen les tasques preventiva i investigadora que se 
li encomanen. Així, l'article 5.c) de l'esmentada Llei 16/2016 atribueix les següents 
funcions a l'Oficina en relació amb la prevenció, la investigació i la lluita contra la 
corrupció: 

1r. Dur a terme estudis i anàlisis de riscos previs en activitats relacionades amb 
els contractes, els ajuts o les subvencions públiques. 
2n. Promoure i impulsar mesures en matèria de lluita contra la corrupció i contra 
qualsevol activitat il·legal o a la deguda gestió dels fons públics. 
3r. Prevenir i alertar amb relació a conductes del personal i dels càrrecs públics 
que comportin conflicte d'interessos, que consisteixin en l'ús o abús, en benefici 
privat, d'informacions que tinguin per raó de les seves funcions, o que tinguin o 
puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús irregulars de fons públics o de 
qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic. 
4t. Investigar o inspeccionar possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons 
públics. 
5è. Col·laborar en l'elaboració dels dictàmens sol·licitats per comissions 
parlamentàries d'investigació o per la comissió parlamentària corresponent, 
sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi indicis d'ús o destinació 
irregulars de fons públics o d'un ús il·legítim i en benefici privat d' la condició 
pública d'un càrrec. 
6è. Proposar canvis legislatius i normatius en matèria de sancions i mesures a 
adoptar en el conjunt dels ens inclosos en l'àmbit d'actuació de la llei. 
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Les experiències tant nacionals com internacionals posen de manifest la complexitat 
del fenomen de la corrupció, de manera que no es pot combatre únicament amb 
mesures de control a posteriori i de persecució penal, sinó que exigeix també i de forma 
important la combinació de mesures preventives de diversa índole. Tenint en compte 
les estipulacions i recomanacions formulades per instruments internacionals com la 
Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció i els estàndards internacionals en 
matèria de lluita contra la corrupció i prevenció de la mateixa, aquestes directrius 
recullen l'experiència i els coneixements de la comunitat nacional i internacional en la 
matèria. 
 
Reconeixent el fet que perquè qualsevol estratègia anticorrupció sigui efectiva, ha 
d'abastar a tots els sectors del govern, la societat i l'economia, la seva implementació 
reeixida depèn de la participació activa de tots aquests segments. 
 
L'article 26 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, aprovat per la 
Comissió d'Afers Institucionals i Generals en sessió ordinària de 2018.11.21 (BOIB de 
2018.12.13), disposa que en l'últim trimestre de cada any, el director o directora ha 
d'aprovar les directrius generals de les actuacions de prevenció i investigació que seran 
objecte de realització prioritària durant l'any següent, en funció de les àrees de risc i 
d'atenció prioritària. 
 
Així mateix, l'article 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, obliga les administracions públiques a publicar els 
plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets , així com 
les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució. El seu grau de 
compliment i resultats han de ser objecte d'avaluació i publicació periòdica juntament 
amb els indicadors de mesura i valoració, en la forma en què es determini per cada 
Administració competent. 
 
En virtut de l'exposat, i en ús de les competències atribuïdes per la Llei 16/2016, de 9 
de desembre, i pel Reglament de Funcionament i Règim Interior, s'aproven les 
directrius generals de prevenció i investigació de l'Oficina per a l'any 2019 que 
s'inclouen com a annex. 
 
Palma, a 31 de desembre de 2018. 
El director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears 
Jaime Far Jiménez 
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11..  PPRRIINNCCIIPPIISS  DD''AACCTTUUAACCIIÓÓ  II  OOBBJJEECCTTIIUUSS  GGEENNEERRAALLSS  DDEELL  PPLLAA  

 
El present pla respon al compliment de la missió i visió de l'Oficina que, amb motiu 
d'aquest pla, han estat definides, juntament amb els objectius generals que regiran el 
funcionament de tot el personal al seu servei. 
 
 
11..11..  MMiissssiióó  
 
La missió de l'Oficina és fomentar els valors i els principis d'ètica pública i d'integritat 
que inspiren la llei de la seva creació, fer el seguiment de les obligacions que estableix 
la legalitat vigent, així com prevenir i investigar activitats que resultin contràries a la 
mateixa . 
 
 
11..22..  VViissiióó  
 
L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears està cridada a ser 
una oficina de control oberta, participativa i ciutadana, referent a la prevenció 
d'irregularitats i males pràctiques administratives i garant del compliment de la legalitat, 
reconeguda per la seva professionalitat, independència i imparcialitat, i col·laboradora 
en aconseguir que el sector públic balear destaqui pel seu nivell d'excel·lència en la 
gestió i en la prestació d'uns serveis públics de qualitat. 
 
L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears impulsarà un 
canvi de model amb la participació i cooperació ciutadana i dels mitjans de 
comunicació, vertebrant un nou eix de control que pugui derivar en entitats de caràcter 
civil com, per exemple, observatoris ciutadans de lluita contra el frau o la corrupció amb 
l'objectiu de cooperar en salvaguardar els recursos i mecanismes de l'estat del 
benestar. 
 
S'incorporaran elements en què els ciutadans siguin part activa, passant de ser 
subjectes passius receptors d'informació i formació a subjectes actius coparticipant cap 
a un model ciutadà, participatiu i obert convertint l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
Corrupció de les Illes Balears en un generador de xarxes col·laboratives en l'espai de la 
Prevenció i Lluita contra la Corrupció. 
 
 
11..33..  OObbjjeeccttiiuuss  ggeenneerraallss  
 



      

C/. Palau Reial, 16. 
07001 Palma de Mallorca 

Tel. 971 22 82 47 
                                                                                  info@oaib.es                                                                                   6 

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears 

En compliment de la seva missió plasmada en la Llei 16/2016 i en el Reglament de 
Funcionament i Règim Interior, les directrius generals d'actuació de l'Oficina per a l'any 
2019 persegueixen assolir els següents objectius generals: 

• Implantar i perfeccionar eines efectives que permetin a l'Oficina analitzar i 
detectar riscos de forma precoç per tal de prevenir les males pràctiques 
administratives i la corrupció. 

• Desenvolupar un sistema integrat de gestió i informació propi que permeti 
ordenar i planificar tots els processos desenvolupats per l'Oficina, optimitzant els 
seus recursos i millorant la seva productivitat, amb l'objectiu últim d'aconseguir la 
màxima qualitat i efectivitat en el compliment de la seva missió. 

• Prioritzar i dirigir accions específiques, en diferents àmbits de gestió, per a fer un 
efectiu control de legalitat en les actuacions del sector públic balear a les 
competències conferides a l'Oficina per la llei, assumint un paper similar al de 
"Public Compliance Officer" (o impulsor públic de compliment normatiu), la funció 
serà vetllar perquè l'actuació de l'administració del sector públic balear s'ajusti 
als estàndards ètics internacionals i a la legislació que li sigui aplicable en les 
matèries pròpies de l'Oficina. 

• Prestar una atenció efectiva i àgil a les denúncies, queixes i reclamacions 
presentades davant l'Oficina. 

• Promoure la prevenció de les males pràctiques en la gestió a través de l'ús i 
generalització de la pràctica d'autoavaluacions. 

• Potenciar i desenvolupar una efectiva política d'aliances i col·laboracions, en 
aquelles matèries competència de l'Oficina, amb altres òrgans de control interns 
i externs, nacionals i internacionals. 

• Reforçar i potenciar la formació del personal de l'Oficina i la seva participació 
activa en actes i esdeveniments relacionats amb matèries de la seva 
competència. 

• Donar visibilitat i posar en valor el treball desenvolupat per l'Oficina a través 
d'accions dirigides a garantir la màxima transparència en la seva actuació i 
l'adequada rendició de comptes.  
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22..  AACCTTUUAACCIIOONNSS  RREELLAACCIIOONNAADDEESS  AAMMBB  LL’’ÈÈTTIICCAA  PPÚÚBBLLIICCAA,,  PPRREEVVEENNCCIIÓÓ  

II  IINNTTEEGGRRIITTAATT  
 
22..11..  EEnn  mmaattèèrriiaa  dd’’iinntteeggrriittaatt  

 
• Posada en marxa del registre declaracions patrimonials i activitats dels càrrecs 

públics, i la gestió i comprovació de les declaracions presentades. 
• Elaboració i difusió d'una guia per a la correcta identificació i prevenció de 

conflictes d'interessos i la reducció de riscos d'aquestes situacions, en els 
diferents organismes i administracions, adaptada al tipus d'activitat, regulació, 
estructura de govern de cadascuna d'elles, complementada amb formació al 
personal en aquest àmbit i la creació d'un formulari electrònic per a 
l'autoavaluació personal. 

 
 
22..22..  EEnn  mmaattèèrriiaa  ddee  ggeessttiióó  ddee  rriissccooss  

 
• Implantació generalitzada de sistemes d'avaluació del risc de frau a través de 

mapes de riscos i d'indicadors d'alerta, i el mesurament permanent de la seva 
eficàcia. En particular, l'elaboració i difusió d'una guia de gestió de riscos en 
matèria de corrupció en els processos de contractació pública, amb la intenció 
de implantar-los en tots els organismes i administracions públiques, prenent com 
a referència els models internacionals que millors resultats han ofert (Unitat 
Permanent Anticorrupció del Quebec i Agència Francesa Anticorrupció). 

• Creació de bancs de dades de bones pràctiques en matèria de transparència en 
la contractació pública, i aplicació en els organismes públics dels indicadors de 
millors pràctiques en la contractació pública elaborats per la Comissió Europea. 

• Seguiment i control de licitacions en què puguin participar persones físiques i 
jurídiques a què s'hagi imposat la prohibició de contractar amb l'administració 
pública o a les que s'hagi imposat la prohibició de percebre subvencions i ajudes 
oficials, i col·laboració amb associacions empresarials per participar i assessorar 
en processos de "self cleaning". 

 
 
22..33..  EEnn  mmaattèèrriiaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióó,,  sseennssiibbiilliittzzaacciióó  ii  ppaarrttiicciippaacciióó  cciiuuttaaddaannaa  

 
• Elaboració de baròmetres i altres estudis de camp sobre la corrupció a les Illes 

Balears, que permetin analitzar les percepcions i actituds ciutadanes. 
• Posada en marxa de l'acord de col·laboració amb l'Agència Estatal de 

l'Administració Tributària per participar en els seus plans de "educació cívico-
tributària" en l'últim cicle d'educació primària i en els dos cicles de secundària, 
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completant l'enteniment dels ingressos públics amb la bona gestió d'aquests 
fons. 

• Desenvolupar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les missions 
de l'Oficina i la seva actualitat. 

• Sensibilitzar els diferents actors en matèria d'ètica pública, integritat i probitat, en 
ocasió de participació en col·loquis, conferències, seminaris o trobades 
professionals. 

 
 
22..44..  EEnn  mmaattèèrriiaa  ddee  ttrraannssppaarrèènncciiaa  

 
• Comprovació de la publicació de la informació institucional i organitzativa per 

part de les entitats incloses dins l'àmbit subjectiu d'actuació de l'Oficina, i 
recomanacions perquè dotin als seus portals de transparència de tot el que en 
ells s'ha d'incloure. 

 
 
22..55..  EEnn  mmaattèèrriiaa  ddee  ffoorrmmaacciióó  ii  ggeessttiióó  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt  

 
• Formació dels empleats públics que participen en processos de licitació pública i 

del personal de les empreses licitadores en matèria d'ètica, transparència 
pública i prevenció de la corrupció. 

• Formació en les empreses contractistes de l'Administració pública balear sobre 
la implantació de polítiques de gestió antisuborn, d'acord amb les normes ISO 
37001 i 31000. 

• Anàlisi i estudi de normativa autonòmica i local en fase d'exposició pública per a 
formular recomanacions en matèria de probitat, d'ètica pública i d'integritat. 

• Anàlisi dels estudis, dictàmens i recomanacions d'institucions europees i 
nacionals en matèria de contractació, subvencions i competència. 

• Acords amb universitats, institucions de recerca, col·lectius professionals i 
associacions ciutadanes per aprofundir en la millor comprensió del fenomen del 
frau i la corrupció, que permeti desenvolupar una estratègia plurianual eficaç 
contra la mateixa i puguin exercir com a operadors d'informació. 

• Anàlisi i estudi de la jurisprudència dictada en els casos de delictes relacionats 
amb la corrupció. 
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33..  AACCTTUUAACCIIOONNSS  RREELLAACCIIOONNAADDEESS  AAMMBB  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓ  II  LLAA  

IINNSSPPEECCCCIIÓÓ  
 

33..11..  IImmppllaannttaacciióó  dd''uunn  ssiisstteemmaa  dd''aalleerrtteess  pprriimmeerreennqquueess::    
 
Implantació d'un sistema d'alertes per a la detecció primerenca d'irregularitats i 
males pràctiques mitjançant el desenvolupament d'eines capaces d'analitzar 
l'actuació administrativa conforme aquesta es produeix, amb la doble finalitat 
d'investigar possibles casos de frau o corrupció, i alhora difondre una cultura 
ètica i de compliment entre els empleats públics i les persones o empreses que 
es relacionen amb l'administració. 
La finalitat perseguida és el desenvolupament i implantació d'un mecanisme de 
detecció d'irregularitats o males pràctiques a partir d'indicadors d'alerta que 
s'obtindran mitjançant eines d'anàlisi de dades aplicades sobre la informació 
existent en els sistemes i bases de dades de gestió dels procediments 
administratius del sector públic balear, així com d'altres fonts externes. 
El sistema d'alertes comptarà amb un procediment automatitzat de detecció de 
possibles irregularitats i males pràctiques i es complementarà amb una eina 
d'anàlisi dinàmic de dades. Les alertes o indicis que siguin obtinguts a partir de 
la utilització del sistema, es consideraran com a "entrades" per a l'inici 
d'actuacions inspectores, de manera similar al que passa amb les denúncies. 
 
 

33..22..  EEllaabboorraacciióó  ddee  gguuiieess,,  aaiixxíí  ccoomm  mmèèttooddeess  dd''aajjuuddaa  iinnffoorrmmààttiiccss    
 
Aquestes guies i mètodes d'ajuda s'utilitzaran en els següents àmbits: 

 Investigacions sectorials enfocades a la detecció sistemàtica de casos 
sospitosos de frau mitjançant proves d'auditoria forense, 

 seguiment adequat de possibles recuperacions de fons gastats de forma 
fraudulenta, 

 revisió de processos, procediments i controls connectats a fraus reals i 
potencials. 
 
 

33..33..  IInnvveessttiiggaacciióó  ddee  lleess  iirrrreegguullaarriittaattss  ddeetteeccttaaddeess  ppeerr  llaa  SSiinnddiiccaattuurraa  ddee  CCoommpptteess  ii  
aallttrreess  òòrrggaannss  ddee  ccoonnttrrooll  

 
S'investigaran aquelles irregularitats que suposin l'existència de conductes 
constitutives d'infracció administrativa o delicte relacionades amb l'ús o de 
destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de 
conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús particular d'informacions 
derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic. 
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S'impulsarà la col·laboració amb les oficines de disciplina urbanística dels 
consells insulars a fi de cooperació amb l'Oficina. 
 

33..44..  AAnnààlliissii  ddee  ddeeccllaarraacciioonnss  rreessppoonnssaabblleess  ii  ccoommuunniiccaacciioonnss  pprrèèvviieess..    
 
Avaluació de compliment en els controls existents en els diferents organismes 
públics en relació a la veracitat de les dades aportades a través de les 
declaracions responsables i comunicacions prèvies. L'aportació de declaracions 
responsables i de comunicacions prèvies per la ciutadania, empreses i entitats 
per a la tramitació d'expedients administratius es revela com un mitjà idoni per a 
agilitzar la gestió corresponent i per a la simplificació de la càrregues 
administratives derivades de l'actuació de les administracions públiques. La seva 
utilització va ser clarament impulsada com a conseqüència de la transposició de 
la Directiva 123/2006 / CE, coneguda com la directiva Bolkestein o de Serveis, i 
adoptada a les Illes Balears pel Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de 
simplificació documental dels procediments administratius, que estableix la 
necessitat que l'administració faci una comprovació posterior de les dades a què 
es refereixen, per mostreig o exhaustiva. Amb aquesta actuació es pretén 
investigar aquells casos en què hi hagi indicis de manca de comprovació 
derivada de conflictes d'interès que puguin suposar males pràctiques, frau o 
corrupció. 
 
 

33..55..  CCoommpprroovvaacciióó  ddeell  ccoommpplliimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssoobbrree  iinnccoommppaattiibbiilliittaattss  
 
Comprovació del compliment de la normativa sobre incompatibilitats del personal 
al servei del sector públic balear. 
 
 

33..66..  IInnvveessttiiggaacciióó  ddee  lleess  ddeennúúnncciieess  pprreesseennttaaddeess..    
 
L'actuació de l'Oficina en aquest punt té com a finalitat atendre i tramitar les 
denúncies presentades, investigar els fets denunciats, les seves causes i 
conseqüències, i elaborar un informe de valoració del resultat de la investigació 
que contingui les oportunes recomanacions per corregir les anomalies o 
irregularitats , i, si s'escau, comunicar a l'òrgan responsable perquè depuri les 
responsabilitats administratives o disciplinàries a què hi haguera lloc, o, en cas 
de delicte, a l'autoritat judicial o al ministeri fiscal. 
 
 

33..77..  IInnvveessttiiggaacciioonnss  qquuee,,  ppeell  sseeuu  iinntteerrèèss  oo  rreelllleevvàànncciiaa,,  eess  ccoonnssiiddeerrii  ccoonnvveenniieenntt  
rreeaalliittzzaarr..  
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Aquestes actuacions tenen sempre un caràcter sobrevingut i, per tant, resulten 
impossibles de preveure amb antelació. 
 
 

33..88..  CCooll··llaabboorraacciióó  aammbb  eellss  òòrrggaannss  jjuuddiicciiaallss,,  llaa  FFiissccaalliiaa  aannttiiccoorrrruuppcciióó,,  lleess  aaggèènncciieess  
ttrriibbuuttààrriieess  ii  aallttrreess  òòrrggaannss  ddee  ccoonnttrrooll..  

 
En particular, s'elaboraran recomanacions dirigides als òrgans de contractació i / 
o Taules de contractació per tal que remetin a l'Oficina aquella informació, 
elements i dades susceptibles d'interpretar com pràctiques colusòries per al seu 
estudi, anàlisi i investigació per si de les mateixes poguessin desprendre 
actuacions que haurien de ser remeses als òrgans de defensa de la 
competència.  
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44..  AACCTTUUAACCIIOONNSS  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLSS  

 
44..11..  RReellaacciioonnss  iinnssttiittuucciioonnaallss  ii  ddee  ccooll··llaabboorraacciióó  

 
 A nivell nacional:  

o Reforçar les relacions i desplegar els convenis signats amb altres oficines 
i agències de prevenció i lluita contra la corrupció de l'Estat espanyol. 

o Acords de col·laboració amb Oficina de conflictes d'interès del Ministeri 
d'Hisenda, i amb l'Oficina de supervisió i regulació de la contractació. 

o Signatura i seguiment de convenis de col·laboració amb la Sindicatura de 
Comptes i amb la Fiscalia anticorrupció. 
 

 A nivell internacional:  
o Continuar amb la participació de l'Oficina en els diferents fòrums 

internacionals en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció 
(European Partners Against Corruption, OCDE, etc.). 

o Intercanvi d'experiències i coneixements amb altres oficines i agències 
internacionals (AFA, ANAC, UPAC, etc.). 

o Participació en el projecte HERCULES III de la UE-OLAF. 
 

44..22..  EEssttaabblliimmeenntt  dd''uunn  ppllaa  dd''oobbjjeeccttiiuuss  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  mmeessuurraammeenntt  ddee  lleess  aaccttuuaacciioonnss  
ddee  ll''OOffiicciinnaa..  

 
En particular, s'articularà la metodologia per poder determinar: 

 el cost de les investigacions desenvolupades per l'Oficina en aquells casos en 
què per l'apreciació d'indicis i elements comporti la comunicació a la autoriddad 
judicial o administrativa, i al Tribunal de Comptes. 

 l'estalvi de recursos públics com a conseqüència de les tasques de prevenció de 
l'Oficina. 
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