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11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  

La memòria anual és l'eina bàsica mitjançant la qual l'Oficina de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció de les Illes Balears dóna compliment ordinari al deure de retre 
comptes al Parlament dels resultats de la seva activitat en els termes que preveu 
l'article 13 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, donant justificació de forma 
transparent, de l'activitat desenvolupada al llarg de l'exercici 2018, concretament des 
de la presa de possessió del director el 16 de gener fins al final de l'exercici. 

Aquesta és doncs, la primera memòria que presenta l'Oficina i recull succintament les 
circumstàncies singulars del desplegament inicial i la manera en què s'han anat 
conformant els factors organitzatius i materials. 

Vull fer un agraïment especial als diferents òrgans i institucions amb les quals s'han 
establert les connexions que permetran, en un futur immediat crear sinèrgies des dels 
respectius àmbits competencials per treballar per un canvi cultural en la percepció de 
la corrupció com un risc al qual cal fer front amb determinació i estratègies preventives 
que impliquin reforçar la consciència col·lectiva per una ètica pública que contribueixi 
a recuperar la confiança ciutadana en les administracions i en els seus sectors 
públics. 

Aquests són els reptes que abordarem des de l'objectivitat, el rigor, la prudència, la 
lleialtat institucional, el respecte al dret i la seguretat jurídica. 

 

Palma, 28 de febrer de 2019 

 

 

Jaume Far Jiménez 

Director 
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22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

22..11..  LLaa  iinnssttiittuucciióó  

L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears (Oficina, d'ara 
endavant), va ser creada per la Llei 16/2016, de 9 de desembre, del Parlament de les 
Illes Balears, parcialment modificada per les Lleis 7/2018 i 1/2019. 

L'Oficina es configura com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. Depèn orgànicament 
del Parlament de les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena 
independència i autonomia funcional, sotmesa únicament a l'ordenament jurídic. 

I es crea 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. 

La singularitat de l'Oficina radica que és un organisme nou en l'àmbit públic balear 
creat a l'empara de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció, signada 
a Nova York el 31 d'octubre de 2003 i ratificada per Espanya el 2006. Actualment a 
Espanya hi ha institucions homòlogues, totes elles adscrites als seus respectius 
parlaments, com són: 

• l'Oficina Antifrau de Catalunya, creada per Llei 14/2008, de 5 de novembre, 
• l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 

Comunitat Valenciana, creada per Llei 11/2016, de 28 de novembre, 
• l'Agència d'Integritat i Ètica Públiques d'Aragó, creada per Llei 5/2017, d'1 

de juny. 
• l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de 

Navarra, creada per Llei Foral 7/2018, de 17 de maig. 

Iniciatives similars es pretenen adoptar en altres comunitats autònomes, com per 
exemple a Andalusia, i altres s'han posat en marxa en diferents ajuntaments, com el 
de Barcelona, Madrid o Saragossa. 

Així mateix, cal destacar la Proposició de Llei Integral de Lluita contra la 
Corrupció i Protecció dels Denunciants, presentada davant la Mesa del Congrés 
dels Diputats pel Grup Parlamentari Ciutadans, i que preveu la creació de l'Autoritat 
Independent de la Integritat Pública, a la qual es dota de plena independència 
orgànica i funcional i a la qual se li encomana el control i la supervisió del compliment 
per les autoritats i el personal del sector públic estatal de les seves obligacions en 
matèria de conflictes d'interessos, règim d'incompatibilitats i bon govern . 
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No hi ha dubte que entitats d'aquest tipus són ja habituals en gairebé tots els països 
del món, i sorprèn que no s'hagués adoptat fins ara una iniciativa en aquest sentit a 
l'Estat espanyol. Destaquen especialment per la seva intensa activitat en matèria de 
prevenció de les males pràctiques i la corrupció, els següents organismes europeus: 

• L'Agència Francesa Anticorrupció (AFA). 
• L'Oficina Federal Anticorrupció d'Àustria (BAK). 
• L'Autoritat Nacional Anticorrupció d'Itàlia (ANAC). 
• La Unitat Permanent Anticorrupció del Quebec (UPAC). 

 

Finalment, els trets característics de l'Oficina que determinen la seva naturalesa són 
els següents: 

• Es tracta d'un òrgan unipersonal encapçalat per la figura d'un director o 
directora qui ha de comptar amb els recursos humans i materials necessaris, 
organitzats sota una estructura dissenyada per la direcció. 

• És una entitat dotada d'independència funcional i amb autonomia institucional. 
Només des de la seva posició d'independència, garantida legalment, pot 
complir eficaçment les funcions que té assignades. 

• És un òrgan de prevenció i control externs. El control i la supervisió integren de 
forma destacada la seva nucli d'atribucions. Aquest element definitori és 
compartit en el nostre sistema institucional per altres organismes amb els que 
ha de col·laborar. 

• Es tracta d'un òrgan especialitzat, sent aquesta especialització en prevenció i 
lluita contra la corrupció, un dels trets diferencials respecte d'altres organismes 
que també tenen atribucions de control intern o extern. 

• Tant el director com el seu personal amb funcions inspectores tenen la condició 
d'autoritat pública que es complementa amb la potestat sancionadora prevista a 
la norma fundacional. 

• Finalment, es tracta d'un òrgan adscrit al Parlament i està creat per una llei 
ordinària. 

 

22..22..  EEllss  iinniicciiss..  LLaa  ppoossaaddaa  eenn  mmaarrxxaa  

22..22..11..  EEll  nnoommeennaammeenntt  ddeell  ddiirreeccttoorr  

L'Oficina va ser creada per llei del Parlament el 9 de desembre de 2016, dia 
internacional contra la corrupció, i considerant que el seu òrgan de direcció és de 
caràcter unipersonal, la posada en marxa requeria el nomenament d'un director o 
directora d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 16/2016. 
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies 19, 20 i 21 de desembre 
de 2018, va triar, per 32 vots a favor, cap en contra i 20 vots en blanc, el director de 
l'Oficina. L'acord es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de 28 de desembre, i 
la Mesa del Parlament, en sessió de dia 10 de gener de 2018, va examinar la 
documentació reclamada per la Presidència, publicant-se el nomenament com a 
director al BOIB de 12 de gener de 2018, efectuant-se la presa de possessió el dia 16 
de gener següent. 

Des d'aquesta data, el director està en l'exercici de les seves funcions, la qual cosa ha 
permès realitzar les gestions inicials necessàries per començar a funcionar, com ara 
presentar la declaració censal d'alta davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
i sol·licitar el NIF, sol·licitar el alta d'empresa en la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, o procedir a l'obertura d'un compte bancari. 

 

22..22..22..  LLaa  sseeuu  ddee  ll’’OOffiicciinnaa..    

De forma provisional, la seu de l'Oficina s'ha establert a la mateixa seu del Parlament, 
al carrer Palau Reial, 16. No obstant això, atès que l'article 7 de la Llei 16/2016 
estableix que la ubicació de la seu de la oficina de Prevenció i Lluita contra la 
corrupció a les Illes Balears possibilitarà el compliment dels principis de neutralitat i 
confidencialitat que inspiren la llei, es van iniciar contactes amb organismes públics 
per a l'establiment de l'oficina fora de la seu del Parlament, però en un lloc públic per 
tal de maximitzar l'estalvi de costos. 

Per a això, s'han mantingut reunions amb la Direcció General d'Habitatge de la CAIB, 
la Direcció General de Patrimoni de la CAIB, la Conselleria de Salut, l'Ajuntament de 
Palma, el Consell Insular de Mallorca, l'Autoritat Portuària, la Fundació Parcbit, la 
Delegació del Govern, i la Tresoreria de la Seguretat Social. 

Així mateix, s'han mantingut converses telefòniques amb l'Aeroport de Palma, la 
Delegació d'Economia i Hisenda, la Comandància General de l'Exèrcit, i la Universitat 
de les Illes Balears. 

En tots els casos es va rebre resposta negativa a l'habilitació d'un espai suficient per 
albergar la seu de l'Oficina, motiu pel qual s'han elaborat els plecs per a la licitació 
d'un contracte de lloguer. No obstant això, aquesta licitació no s'ha dut a terme a 
causa que els contractes de lloguer d'immobles són de naturalesa privada i es 
regeixen, quant a la seva preparació, tramitació i adjudicació, per la Llei 6/2001, de 11 
d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pel seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Decret 127/2005, de 16 de desembre. 
Les dues normes exigeixen la constitució d'una mesa de contractació, de la qual 
manca l'Oficina fins que s'aprovi la seva relació de llocs de treball i pugui realitzar les 
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corresponents convocatòries públiques de selecció de personal, com es comenta en 
el punt 2.3.1 següent. 

D'altra banda, havent-se sol·licitat al Parlament la seva col·laboració per a la 
constitució d'una mesa de contractació a través del corresponent conveni, no s'ha 
rebut resposta. 

Finalment, per Resolució de 11 de febrer de 2019 del director general del Tresor, 
Política Financera i Patrimoni de la Comunitat Autònoma, s'ha adscrit a l'Oficina una 
part de l'immoble ubicat a l'entresòl del carrer Palau Reial, 14A de Palma, que malgrat 
la seva reduïda grandària (compta amb una superfície d'uns 40 metres quadrats 
aproximadament), permetrà ubicar els primers efectius de l'Oficina amb els quals 
procedir a licitar l'arrendament d'un immoble que serveixi de seu provisional fins que 
es produeixi l'adscripció d'un immoble de titularitat pública amb espai suficient perquè 
aquesta pugui realitzar les funcions que la Llei 16/2016 li atribueix, d'una forma 
eficient. 

 

22..22..33..  LLaa  iiddeennttiittaatt  ccoorrppoorraattiivvaa  yy  eell  ddoommiinnii  aa  iinntteerrnneett      

Tal com s'explica en l'apartat 3.3 d'aquesta Memòria relatiu als contractes signats, 
qualsevol organització, pública o privada, necessita d'un domini a internet, un compte 
de correu electrònic i un logotip que permeti identificar-la. 

Aquests tres elements han estat objecte de contractació amb una empresa 
especialitzada en això, que ha creat el logotip i imatge de l'Oficina (recollits en el 
manual d'identitat corporativa) i els dominis oaib.es i oaib.cat, a partir dels quals s'han 
habilitat els corresponents comptes de correu electrònic. 

Així mateix, s'ha contractat el disseny i posada en marxa del portal d'internet de 
l'Oficina, que es troba ja operatiu en el lloc https://www.oaib.es. 

 

22..22..44..  EEll  RReeggllaammeenntt  ddee  FFuunncciioonnaammeenntt  ii  RRèèggiimm  IInntteerriioorr  

Segons la disposició final tercera de la Llei 16/2016, el primer director o la primera 
directora de l'Oficina, en el termini de sis mesos des del seu nomenament, ha 
d'elaborar i remetre al Parlament el projecte de reglament de funcionament i de règim 
intern de la oficina per a que la corresponent comissió parlamentària dugui a terme la 
seva tramitació i, si escau, l'aprovi. 

Després de la presa de possessió del director el 16 de gener de 2018, bona part de la 
seva comesa en les setmanes posteriors va ser l'elaboració del projecte de reglament, 
que es va presentar formalment el 19 de març de 2018. La Comissió d'Afers 
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Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears va aprovar el Reglament en 
sessió de dia 21 de novembre de 2018, que va ser publicat al BOIB de 13 de 
desembre entrant en vigor el 14 de desembre de 2018. 

Fins a aquesta data no ha estat possible presentar la relació de llocs de treball de 
l'Oficina, atès que l'article 22.5 de la Llei 16/2016 sotmet la regulació del personal al 
servei de l'Oficina al que disposa aquesta llei i en el reglament de règim interior, i 
obliga el director o directora a presentar a la Mesa del Parlament la relació de llocs de 
treball del personal, que haurà de ser aprovada per la corresponent comissió 
parlamentària. Per tant, és evident que fins que no es comptés amb la norma que 
havia de regular el règim del personal de l'oficina, no podia presentar-se per a la seva 
aprovació la relació de llocs de treball, que com a tal ha de contenir, com a mínim, la 
denominació, les característiques essencials, les retribucions bàsiques i 
complementàries i els requisits per a la provisió, inclòs el nivell de coneixements de 
llengua catalana que els correspongui. 

D'altra banda, l'absència d'aquesta relació de llocs de treball ha deixat temporalment 
sense cobertura que disposa la disposició addicional segona de la Llei quan possibilita 
convocar un concurs de trasllat o qualsevol altre sistema permès en dret perquè 
funcionaris de qualsevol administració pública es puguin incorporar a l'estructura 
administrativa de l'Oficina. 

Finalment, l'absència d'un procediment de debat o esmena de la proposta que pogués 
presentar-se pel director, ha fet necessari negociar prèviament el contingut de la 
relació de llocs de treball amb els diferents grups parlamentaris de la Comissió d'Afers 
Institucionals i Generals. 

 

22..33..  OOrrggaanniiggrraammaa  ii  rreellaacciióó  ddee  llllooccss  ddee  ttrreebbaallll  

22..33..11..  RReellaacciióó  ddee  llllooccss  ddee  ttrreebbaallll  

L'article 22 de la Llei 16/2016, disposa que a l'inici del primer mandat, la Direcció ha 
de presentar a la Mesa del Parlament la relació de llocs de treball del personal, que 
haurà de ser aprovada per la corresponent comissió parlamentària, així com qualsevol 
modificació que es dugui a terme amb posterioritat. Addicionalment, estableix que el 
personal al servei de l'Oficina es regirà pel que disposa la mateixa Llei 16/2016 i el 
reglament de règim interior. 

El Reglament de Funcionament i Règim Interior indica en el seu article 63 que el 
personal al servei de l'Oficina es regirà pel que disposa la Llei 16/2016, de 9 de 
desembre, per aquest Reglament i, en el que no està previst, li serà aplicable el règim 
establert amb caràcter general per al personal al servei de la Sindicatura de Comptes 
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de les Illes Balears, de manera que la llei autonòmica de funció pública i l'Estatut bàsic 
de l'empleat públic només seran d'aplicació supletòria 

I l'article 64 del mateix Reglament disposa que la Relació de llocs de treball de 
l'Oficina ha d'incloure, com a mínim, la denominació, les característiques essencials, 
les retribucions bàsiques i complementàries i els requisits per a la provisió, inclòs el 
nivell de coneixements de llengua catalana que els correspongui. 

Per tant, ha calgut esperar a la publicació del reglament de règim interior per poder 
redactar la proposta de relació de llocs de treball. 

La proposta de RLT serà presentada en els pròxims dies perquè sigui aprovada per la 
Comissió d'Afers Institucionals i Generals del Parlament. 

 

22..33..22..  CCooddii  ddeeoonnttoollòòggiicc  ii  ccoommpprroommííss  ddee  ccoonnffiiddeenncciiaalliittaatt  

L'article 67 del Reglament de Funcionament i de Règim Intern de l'Oficina disposa en 
el seu apartat 4 que el personal al servei de l'Oficina ha de signar un codi deontològic 
que ha d'elaborar el director o directora i ha de ser aprovat per la comissió 
parlamentària. Aquest codi, que ja està redactat, serà presentat en forma de proposta 
juntament amb la relació de llocs de treball, per tal que l'aprovi la Comissió d'Afers 
Institucionals i Generals del Parlament. 

Així mateix, el director ha redactat el compromís de confidencialitat a què es refereix 
el mateix article 67 del Reglament per a garantir la plena assumpció de les 
responsabilitats, inclosa la civil, derivades de la revelació indeguda d'informacions, 
dades, actes, documents o assumptes, per part del personal de l'Oficina. Aquest 
compromís té caràcter permanent i manté la seva vigència fins i tot després d'haver 
deixat de prestar serveis a l'Oficina. 

 

22..33..33..  OOrrggaanniiggrraammaa  

La relació de llocs de treball aprovada per la Comissió d'Afers Institucionals i Generals 
del Parlament respon a una estructura que gira entorn de dues àrees operatives 
principals: l'Àrea d'Ètica Pública, Prevenció i Integritat, i l'Àrea d'Investigació i 
d'Inspecció. Les dues àrees reuneixen les principals funcions que la Llei 16/2016 
encomana a l'Oficina. A aquestes dues àrees se li sumen dues àrees funcionals 
transversals que donen suport tècnic i organitzatiu a tota l'Oficina: Àrea 
d'Assessorament, Representació i Defensa Jurídica, i l'Àrea d'Afers Generals, 
Recursos Humans i Administració Econòmica. 
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Al seu torn, l'estructura de cadascuna de les dues àrees operatives es basa en la 
figura dels inspectors/es Caps d’Equip: d'Investigació, de Prevenció, i de TIC i Anàlisi 
de la informació. Cada un d'aquests equips és responsable d'un àmbit material 
d'actuació i és l'encarregat de dur a terme les funcions que s'encomanaran pel director 
en la resolució per la qual s'estableixin les funcions dels llocs de treball de l'Oficina i 
que serà dictada una vegada aprovada la relació de llocs de treball. 

Al seu torn, cada Equip està integrat per un o diversos caps d'Unitat i, si escau, 
Adjunts i Ajudants, depenent de les dificultats tècniques i operatives del treball 
encomanat a cada Equip. 

 

33..  RREECCUURRSSOOSS  MMAATTEERRIIAALLSS  

33..11..  EEnnttoorrnn  tteeccnnoollòòggiicc  

33..11..11..  EEnnttoorrnn  iinnttaannggiibbllee::  aapplliiccaacciioonnss  ii  pprrooggrraammeess  

Per tal de dotar l'Oficina de l'entorn tecnològic que permeti el seu adequat 
funcionament, s'han realitzat les següents actuacions: 

1) Alta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) per a la inserció de les 
disposicions que dicti l'Oficina i que hagin de ser objecte de publicació en un 
butlletí oficial d'acord amb les lleis 39/2015 i 40/2015. 

2) Alta al Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines, més conegut com 
DIR3, davant la Secretaria General d'Administració Digital, per tal de donar 
compliment a l'article 9 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i permetre 
instal·lar la resta en elements que formen part de la infraestructura tecnològica 
l'Oficina. 

3) Alta al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de 
l'Administració General de l'Estat (FACe), a través de la signatura del 
corresponent acord d'adhesió, per tal que els proveïdors de l'Oficina puguin 
remetre les seves factures en format electrònic , donant compliment al que 
disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 

4) Alta al Registre de Contractes del Sector Públic, atès que el text de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix 
l'obligatorietat de tots els poders adjudicadors de les diferents administracions 
públiques i altres entitats del sector públic subjectes a aquesta Llei, de 
comunicar al Registre de contractes del sector públic del Ministeri d'Hisenda, 
les dades bàsiques dels contractes per ells adjudicats, per a la seva inscripció. 

5) Alta a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, com a principal punt 
d'accés a la informació sobre l'activitat contractual de l'Oficina, facilitant la 
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informació sobre les convocatòries de licitacions i els seus resultats. Amb això 
es dona compliment al que estableix l'art. 347 de la Llei 9/2017, en tant que 
obliga totes les entitats del sector públic a publicar, bé directament o per 
interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la informació, la 
convocatòria de totes les licitacions i els seus resultats en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. 

6) S'ha sol·licitat a la Direcció General de Racionalització i Centralització de la 
contractació, l'adhesió a la Central de Contractació de l'Estat, amb la finalitat 
de l'obtenció d'estalvis i millores en la contractació incrementant la 
transparència, la recerca de l'eficiència, i l'homogeneïtzació dels nivells de 
qualitat dels serveis i subministraments que es contractin. Els principals 
avantatges d'aquesta central de contractació són: 

 Estalvi per reducció de preus. Els preus dels productes catalogats són 
significativament inferiors als de mercat, per a productes similars i amb 
condicions de garantia i lliurament equivalents. 

 Estalvi per reducció de terminis de tramitació. El temps total necessari 
per adquirir un bé o un servei és molt menor que en el cas de tramitar un 
procediment ad hoc, ja que es redueixen els terminis de publicitat 
mínima. 

 Estalvi per la reducció de costos administratius. En reduir els tràmits a 
realitzar disminueixen els recursos que han de ser assignats en els 
departaments i organismes per a la contractació (no cal elaborar uns 
plecs de contractació -en el seu cas, un breu document de licitació-, no 
cal realitzar qualificacions documentals, etc.). 

En virtut de la sol·licitud cursada, l'Oficina ha estat donada d'alta en els 
següents acords marc: 

 Acord Marc 02/2013, subministrament d'ordinadors personals i 
programari ofimàtic. 

 Acord Marc 05/2013, subministrament d'impressores, equips 
multifuncionals i escàners. 

 Acord Marc 08/2011, subministrament d'elements i sistemes de 
seguretat. 

 Acord Marc 10/2012, subministrament d'equips i programari de 
comunicacions. 

 Acord Marc 13/2013, subministrament de servidors de propòsit general i 
sistemes d'emmagatzematge. 

7) Alta al sistema InSide, que és un sistema per a la gestió de documents i 
expedients electrònics que compleix els requisits de l'Esquema Nacional 
d'Interoperabilitat. Facilita la gestió documental electrònica dels expedients 
vius, així com els serveis d'Interconnexió amb l'Administració de Justícia i en 
general, amb altres administracions. Permet emmagatzemar i modificar 
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documents i expedients electrònics en qualsevol gestor documental compatible 
amb l'estàndard CMIS. Permet l'associació de documents a expedients, gestió 
de l'índex i de metadades obligatoris associats. També la validació i 
visualització dels documents i expedients per a la seva impressió, així com la 
gestió de les signatures. Permet a més l'intercanvi en el núvol d'expedients 
administratius, així com la remissió d'expedients a l'administració de Justícia, 
mitjançant la interconnexió dels sistemes del Ministeri de Justícia i els de 
INSIDE. 

8) Alta en l'aplicació ORVE. L'Oficina de Registre Virtual (ORVE) és un servei 
gratuït en el núvol per a l'intercanvi electrònic d'assentaments registrals i la 
seva documentació adjunta entre administracions integrades en el Sistema 
d'Interconnexió de registres. ORVE permet digitalitzar la documentació en 
paper que presenta el ciutadà en les oficines de registre, i enviar-lo 
electrònicament a la destinació competent sempre que estigui integrat en SIR. 

9) Alta a la plataforma Notific@, que permet concentrar peticions d'emissió de 
comunicacions i notificacions cap a ciutadans, empreses i administracions 
públiques, en un format comú. Actua com a intermediari i gestor de les 
peticions. La plataforma Notific@, rep des dels organismes emissors, les 
notificacions / comunicacions i més d'aportar altres valors afegits, les ofereix als 
destinataris, per diverses vies: 

• En primer lloc per compareixença en seu, a través de la Carpeta 
Ciutadana allotjada en el punt d'accés general. 

• Posteriorment i en funció de diverses condicions parametritzables en 
origen, les distribueix també, fent ús de l'adreça electrònica habilitada. 

• I en darrer extrem, en suport paper i lliurament postal, mitjançant 
col·laboració dels CIE 's i serveis postals corresponents. 

10) Alta en l'aplicació VALORA, que és un sistema de càlcul de valor de béns 
immobles, desenvolupat per la Direcció General del Cadastre per a la seva 
utilització per les administracions públiques. Permet obtenir el valor de 
referència de mercat actualitzat dels béns immobles utilitzant testimonis de 
contrast de diferents fonts. Aquesta aplicació serà útil, entre altres assumptes, 
per als controls de les declaracions de béns i activitats dels càrrecs públics. 

A més de dur a terme la subscripció o alta en les aplicacions i plataformes anteriors 
(bona part de les quals ha posat a disposició de les administracions públiques la 
Secretaria General d'Administració Digital per garantir la interoperabilitat i l'eficàcia i 
l'eficiència en la prestació dels serveis als ciutadans i empreses), s'ha procedit a la 
preparació de la signatura de diversos convenis per a la utilització d'altres eines 
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gestores de l'Administració General de l'Estat en base al que estableix l'article 157.3 
de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic1, com són: 

1) El programa NEDAES, que realitza la gestió de nòmina dels empleats públics 
inclosos en l'àmbit de la Llei 30/1984 sobre Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública, en els termes del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de 
octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic. NEDAES realitza la gestió completa de les fases de nòmina: càlcul, 
comptabilitat i pagament, en les quals s'inclou l'elaboració de tots els 
documents i fitxers seguint la normativa en matèria de retribucions dels 
empleats públics. A més, inclou altres tractaments complementaris que el 
gestor de nòmina ha de realitzar, entre els quals cal destacar: declaracions 
anuals 190, 296 i 345 per a l'AEAT, fitxers de cotització per al Sistema de 
liquidació Directa i Sistema RED de la Tresoreria General de la seguretat 
Social (TGSS), fitxer CRA, fitxer F-DARETRI, fitxers CANOA, fitxer Quadern 
34v14 SEPA per a entitats bancàries, etc. Fins que aquest programa estigui 
implantat (la qual cosa es preveu per al segon trimestre de 2019), la gestió de 
les nòmines està sent desenvolupada per una gestoria laboral. 

2) L'aplicació informàtica SIC'3 com a sistema d'informació comptable i 
d'execució pressupostària, desenvolupat per la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat per aprofitar la seva experiència en el sistema 
d'informació comptable i amb la finalitat d'aconseguir una informació consistent 
i comparable. Aquest conveni s'ha signat el 7 de febrer de 2019 i, com tots els 
convenis i contractes, es pot consultar a la pàgina web de l'Oficina. 

 

Al marge de l'anterior, l'entorn tecnològic de l'Oficina ha hagut de complementar-se 
amb l'adquisició en el mercat de diversos productes informàtics i amb el 
desenvolupament de determinats serveis electrònics indispensables per a l'adequat 
funcionament de la mateixa. així: 

1) S'ha procedit a la contractació del disseny de branding / marca de l'Oficina, que 
inclou: 

 El disseny d'identitat gràfica: logotip, signatures de correu electrònic, 
fulls de carta i sobres, targetes de visita, carpetes, senyalètica i base 
power point. 

                                            

1 Segons el qual "Les administracions públiques, amb caràcter previ a l'adquisició, desenvolupament o 
al manteniment al llarg de tot el cicle de vida d'una aplicació, tant si es realitza amb mitjans propis o per 
la contractació dels serveis corresponents, hauran de consultar en el directori general d'aplicacions, 
dependent de l'Administració general de l'Estat, si hi ha solucions disponibles per a la reutilització, que 
puguin satisfer totalment o parcialment les necessitats, millores o actualitzacions que es pretenen 
cobrir, i sempre que els requisits tecnològics d'interoperabilitat i seguretat així ho permetin ". 
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 Llibre d'estil i manual de marca. 
 La contractació del domini web (amb les dues versions oaib.es i 

oaib.cat). 
2) S'ha contractat un servidor cloud d'alta disponibilitat amb 4GB de memòria i 

120 GB de disc dur i un ample de banda de 10 GB / s, amb la finalitat d'allotjar 
el portal d'internet de l'Oficina i la gestió del correu electrònic . 

3) La contractació del desenvolupament de la pàgina web o portal d'internet de 
l'Oficina, que es troba a l'adreça www.oaib.es 

4) La contractació de l'assistència en configuració / vinculació de comptes de 
correu mitjançant Gmail (Google Suite). 

5) El desenvolupament de la infraestructura bàsica de la seu electrònica de 
l'Oficina, complint així amb l'exigència de l'art. 38 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 

6) La implantació d'una plataforma de tramitació telemàtica que amb els seus 
mòduls permeti la creació dels tràmits necessaris per al funcionament 
informàtic de l'Oficina, tant els detectats actualment com els que es prevegin en 
un futur (plataforma SISTRA). Els elements mínims contractats perquè l'Oficina 
pugui començar a treballar en l'exercici de les seves funcions, han estat: 

 La presentació de denúncies, tant anònimes com amb identificació del 
denunciant. 

 La presentació de queixes, suggeriments i propostes. 
 Registre general d'entrada. 
 Formulari per a la declaració de béns, interessos i activitats dels càrrecs 

públics. 
7) La contractació del servei d'allotjament extern i manteniment en explotació 

(hosting) en mode computació en núvol, dels sistemes informàtics a les 
infraestructures associades (maquinari i programari de base) que donen suport 
físic i telemàtic a l'Oficina. El sistema d'allotjament (hosting) comprèn tots els 
nivells de la Plataforma Tecnològica de l'Oficina. 

8) El subministrament i actualització de versions dels productes i llicències de 
bases de dades necessàries per a la implantació de la seu electrònica. 

9) El servei de telecomunicacions per un període d'1 any. Aquests serveis 
inclouen la telefonia fixa amb servei d'internet, la telefonia mòbil i el lliurament 
de terminals fixos i mòbils.  

10)  L’implantació, assistència tècnica i posada en marxa de plataforma de porta 
firmes digital PortaFib en el sistema informàtic de l'Oficina, i la seva integració 
amb el Back office existent a l'Oficina. PortaFib és un portafirmes digital 
desenvolupat en el departament d'Administració Electrònica de la Fundació BIT 
per encàrrec del Govern dels Illes Balears per satisfer les diferents necessitats 
recollides en l'administració. PortaFIB es distribueix sota llicència GPLv3 & 
EUPL, de manera que l'Oficina Anticorrupció podrà disposar del seu codi, 
modificar-lo i distribuir-lo en els termes establerts per aquest tipus de llicència. 
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PortaFIB permet la definició de signatures entre càrrecs i persones individuals, 
utilitzant tant els noms de persones com de càrrecs (presidència, direcció 
general, secretaria, etc.) en prevenció que una persona deixi de ocupen un 
càrrec i hagi de ser substituïda per una altra. 

11)  La contractació d'un sistema un Sistema d'Investigació Mercantil que combina 
un potent anàlisi gràfica, amb la major base de dades d'empreses i 
administradors del mercat, per tal d'obtenir informació en les investigacions que 
dugui a terme l'Oficina. 

12)  La contractació d'una base de dades jurídica, que inclou els següents apartats 
en suport electrònic: 

• Normativa Administrativa 
• Normativa Processal contenciosa administrativa 
• Normativa sobre Contractació Pública 
• Normativa sobre el Empleat Públic 
• Normativa sobre expropiació forçosa i patrimoni públic 
• Normativa sobre Urbanisme 

 

33..11..22..  EEnnttoorrnn  ffííssiicc::  eeqquuiippss  ii  ddiissppoossiittiiuuss  eelleeccttrròònniiccss  

Per poder implementar els anteriors programes i aplicacions, l'Oficina ha procedit a la 
contractació dels següents equips informàtics: 

1) L'adquisició de material microinformàtic, llicències de l'Office 365 i antivirus per 
als llocs de treball amb dotació pressupostària per a 2019. 

2) L'adquisició i instal·lació de dos equips multifuncionals (impressió, copiat i 
digitalització) amb els seus accessoris i consumibles. 
 

33..22..  FFiinnaannççaammeenntt  ii  eexxeeccuucciióó  pprreessssuuppoossttààrriiaa  

D'acord amb l'article 22 de la Llei 16/2016, l'Oficina disposarà dels recursos humans i 
dels mitjans materials necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions 
que té assignades, i que correspon al director o directora de l'Oficina elaborar 
l'avantprojecte de pressupostos de funcionament i remetre-ho al Govern de les Illes 
Balears, a efecte que l'incorpori com a secció independent al projecte de llei de 
pressupostos generals de la comunitat autònoma. 

El pressupost de l'Oficina per a l'exercici pressupostari 2018 va ascendir a 500.000 €, 
assignats en la seva totalitat a l'única partida pressupostària aprovada que va ser la 
240.00 Dotació per a Serveis Nous.  
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33..22..11..  EExxeeccuucciióó  pprreessssuuppoossttààrriiaa22001188  

 Pressupost d’ingressos: 

S'han fet efectives transferències corrents per l'import total pressupostat de 
500.000,00 €. 

 Pressupost de despeses: 

El 31 de desembre de 2018 s'han compromès crèdits per import de 175.965,22 €. Les 
obligacions reconegudes han assolit la xifra de 158.936,45 €, de les quals s'han pagat 
un total de 151.268,35 €, quedant una quantitat de pagament pendent de 7.668,10 €, i 
un romanent de crèdit de 341.063,55 €. 

És destacable el reduït grau d'execució del pressupost, el qual aconsegueix només el 
31,78% del pressupost definitiu. Aquesta circumstància ve determinada pel significatiu 
retard de l'inici de l'activitat de l'Oficina, que no ha tingut aprovat el seu reglament de 
funcionament i règim interior fins al 14 de desembre i, per tant, no ha pogut comptar 
amb personal durant l'exercici. 

Cal destacar que mitjançant Instrucció 1/2019 del director, s'han aprovat les bases 
d'execució del pressupost i operatòria comptable de l'Oficina. Amb caràcter previ a 
aquesta instrucció s'ha estat utilitzant la documentació comptable necessària que amb 
caràcter provisional havia adaptat el director (documents RC, AD, OP i ADOP, amb 
caràcter definitiu o a justificar). 

 

33..22..22..  CCrrèèddiittss  pprreessssuuppoossttaarriiss  ppeerr  aa  ll’’eexxeerrcciiccii  22001199  

L'article 7 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, estableix que, si bé per a 
l'exercici de 2019 se suspèn la vigència de l'article 60 de la Llei de finances de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, el director de l'Oficina de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció a les Illes Balears podrà acordar la incorporació de crèdits amb 
càrrec al romanent de tresoreria corresponent al seu respectiu pressupost. 

L'article 59 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, disposa que 
per al compliment de les seves finalitats, l'Oficina disposa de les assignacions 
necessàries, amb càrrec als pressupostos generals de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, i que així mateix, podrà comptar amb altres recursos, i entre ells la 
incorporació de romanents de crèdit de l'exercici anterior. 

Finalment, l'apartat 3 de l'article 55 de l'esmentada Llei 14/2014, de 29 de desembre, 
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atribueix al director de 
l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears aprovar les 
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transferències de crèdit, les generacions de crèdit, les incorporacions de crèdit i les 
rectificacions de crèdit que afectin les seves seccions pressupostàries. 

D'acord amb aquestes previsions, per Resolució de 22 de gener de 2019 del director, 
s'ha autoritzat la incorporació del romanent de crèdit de l'exercici 2018 al pressupost 
de 2019 per un import de 341.063,55 €, al mateix concepte pressupostari que tenia al 
pressupost de 2018. 

A més d'aquesta incorporació, la mateixa Llei 14/2018 assigna a l'Oficina un crèdit 
total de 937.054 €, d'acord amb l'avantprojecte de pressupost tramès pel director a la 
Conselleria d'Hisenda, distribuït entre els següents capítols: 

Capítol I Capítol II Capítol VI 
707.849 € 94.705 € 134.500 € 

 

La comptabilitat i l'execució pressupostària a partir de l'exercici 2019 es durà a terme 
a través del sistema comptable SIC'3 desenvolupat per la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, després de la subscripció del corresponent conveni que va 
tenir lloc el 7 de febrer de 2019. Aquesta utilització no tindrà cap cost per a l'Oficina. 

Finalment, com s´ha dit abans, mitjançant Instrucció 1/2019 del director, s'han aprovat 
les bases d'execució del pressupost i operatòria comptable de l'Oficina. 

 

33..33..  CCoonnttrraacctteess  ssiiggnnaattss  

Durant l'exercici 2018 s'han subscrit 14 contractes, 9 dels quals s'han pogut tramitar a 
través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (els tramitats una vegada 
produïda l'alta de l'Oficina a aquesta plataforma i efectuades les connexions 
telemàtiques necessàries), eina que permetrà dotar de transparència i seguretat a tot 
procediment de contractació que porti a terme l'Oficina. 

A la secció de Transparència de la pàgina web es troba el resum de tots els 
contractes celebrats, el detall dels quals es pot consultar al perfil del contractant de 
l'Oficina, l'enllaç del qual es troba en la mateixa secció. 

D'aquests 14 contractes: 

• 7 d'ells han tingut per objecte serveis i subministraments relatius a l'entorn 
tecnològic de l'Oficina, principalment per a la implantació i desenvolupament 
d'una pàgina web i de la seu electrònica. 

• 3 d'ells s'han realitzat per adquirir material informàtic i de reprografia i per a la 
contractació del servei de telefonia. 
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• Altres 3 han estat necessaris per dur a terme la gestió de nòmines, la 
comptabilitat i els riscos laborals. 

• I l'últim contracte ha tingut per objecte la contractació d'una eina d'investigació 
mercantil que combina anàlisis gràfiques amb una base de dades d'empreses i 
administradors. Aquesta eina donarà suport a la gestió del registre de 
declaracions patrimonials i activitats dels càrrecs públics. 
 

44..  AACCTTIIVVIITTAATT  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

33..11..  PPrrootteecccciióó  ddee  ddaaddeess  

L'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, establia que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les 
Administracions Públiques només podrien fer-se per mitjà de disposició general 
publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» o diari oficial corresponent. 

El Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, aprovat mitjançant el Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, va establir, a través dels articles 53 i 54, la forma i 
contingut de la disposició, destacant la necessitat d'especificar el sistema de 
tractament del fitxer, podent ser automatitzat, no automatitzat o parcialment 
automatitzat. 

En base a aquesta obligació legal, mitjançant Resolució de 9 de març de 2018 van 
crear els fitxers de dades de caràcter personal i es van notificar a l'Agència Espanyola 
de Protecció de Dades, qui mitjançant resolució de 16 d'abril de 2018 va comunicar a 
l'Oficina les inscripcions en el Registre General de Protecció de Dades, corresponents 
a fitxers en els quals figura com a responsable l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la 
Corrupció de les Illes Balears. 

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / 
CE, ha suprimit l'obligació de notificar els fitxers o tractaments a l'AEPD, però en el 
seu lloc obliga els responsables del tractament i, si s'escau, al seu representant, a 
portar un registre de les activitats de tractament, que ha de contenir la informació que 
exigeix el propi RGPD. 

Doncs bé, després de realitzar el corresponent curs formatiu per a delegats de 
protecció de dades, s'ha procedit a publicar a la pàgina web de l'Oficina el registre 
d'activitats de tractament de les dades personals que va a manejar, que són les 
següents: 

• Gestió de recursos humans 
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• Gestió pressupostària i econòmica 
• Seguretat i control d'accessos 
• Formació 
• Queixes i suggeriments 
• Registre d'entrada i sortida 
• Transparència i accés a la informació 
• Provisió de llocs de treball 
• Dades censals 
• Requeriments 
• Expedients judicials 
• Sancions 
• Notificacions 
• Expedients d'investigació 
• Denunciants i alertadors 
• Moviments de comptes bancaris 
• Declaracions d'IRPF 
• Declaracions d'IP 
• Declaracions de béns i activitats 

 

33..22..  CCoonnvveenniiss  ssiiggnnaattss  

Fins a la data de presentació d'aquesta Memòria, l'Oficina ha subscrit els següents 
convenis amb altres administracions i organismes públics: 

1) Conveni marc de 29 de juny de 2018 entre l'Oficina Antifrau de Catalunya i 
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per 
establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per millorar l'eficàcia 
en el compliment dels objectius de interès comú. 

2) Conveni marc de 29 de juny de 2018 entre l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l'Oficina de 
Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per establir un canal 
permanent de comunicació i col·laboració per millorar l'eficàcia en el 
compliment dels objectius d'interès comú. 

3) Conveni marc de 28 de gener de 2019 entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per 
establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per millorar l'eficàcia 
en el compliment dels objectius d'interès comú. 

4) Conveni de 7 de febrer de 2019 entre la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat i l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció 
de les Illes Balears per a l'adhesió al sistema d'informació comptable de 
l'administració general de l'estat SIC'3. 
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Al marge dels anteriors convenis, subscrits tots ells d'acord amb el que assenyala els 
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic, l'Oficina ha intentat la signatura d'altres convenis que no ha estat possible, bé 
per qüestions jurídiques de protecció de la informació o de competències dels 
organismes signants, bé per qüestions tècniques. Aquestes propostes de conveni 
s'han intentat amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària2 i amb el Consell 
General del Notariat3. 

D'altra banda, s'està a l'espera de la signatura en breu espai de temps de diferents 
convenis amb els següents organismes: 

1) Imminent conveni de col·laboració amb la Sindicatura de Comptes de les Illes 
Balears, per a la coordinació, col·laboració i intercanvi d'informació. 

2) Imminent conveni de col·laboració amb la Fiscalia de les Illes Balears per al 
trasllat recíproc d'aquella informació necessària per donar compliment a la 
normativa vigent reguladora de les dues institucions. En particular, quan 
l'Oficina tingui coneixement (per qualsevol mitjà) que fets que aquesta examina 
o hagi pogut examinar puguin tenir relació amb els quals el ministeri fiscal es 
trobi investigant, als efectes que la Fiscalia comprovi la identitat de l'objecte i, si 
escau, ordeni paralitzar les actuacions i posar a la seva disposició la informació 
de què disposi l'Oficina, si així resulta requerida. 

3) Futur conveni de col·laboració amb l'Oficina Independent de Regulació i 
Supervisió de la Contractació, atès que l'article 332 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic indica que en el cas que aquesta oficina 
Independent tingui coneixement de fets constitutius de delicte o infracció a 
nivell estatal, autonòmic o local, ha de traslladar immediatament, en funció de 
la seva naturalesa, a la fiscalia o òrgans judicials competents, o les entitats o 
òrgans administratius competents, inclosos el Tribunal de Comptes i la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. 

4) Futur conveni de col·laboració amb el Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau, dependent de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que 
és l'òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els 
interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb 
l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF). 

                                            

2 L'objectiu era establir un marc de col·laboració en la lluita contra el delicte fiscal i contra el frau en 
l'obtenció o percepció d'ajudes o subvencions a càrrec de fons públics o de la Unió Europea, així com 
assessorament mutu en matèries relacionades amb la prevenció del frau, i regular la prestació 
d'aplicacions en mode servei en xarxa per part de l'Agència Tributària com a proveïdora directa, definint 
el catàleg de serveis, els suports, la protecció de dades, la seguretat i la contraprestació del servei 
3 Amb l'objecte d'establir les condicions i procediments telemàtics pels quals s'ha de regir la cessió 
d'informació continguda en l'índex únic informatitzat del Consell General del Notariat a l'Oficina de 
Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per al desenvolupament de les seves 
competències. 



      

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

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

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

5) Futur conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears en 
activitats de formació, transferència de coneixement i recerca, relacionades 
amb la prevenció i el control de les males pràctiques i la corrupció en el sector 
públic de les Illes. 

6) Futur conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació amb el SEPBLAC 
(Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i 
Infraccions Monetàries), per tal que l'Oficina sigui un dels organismes 
destinataris dels informes d'intel·ligència financera que elabora l'SEPBLAC. 
 

I al marge dels anteriors convenis, hi ha determinada informació en les bases de 
dades de diversos organismes públics, l'accés a les quals és possible simplement 
mitjançant la corresponent sol·licitud. Entre els organismes als quals s'ha sol·licitat 
aquest accés, hi ha els següents: 

1) La Tresoreria General de la Seguretat Social, per tenir accés als informes 
següents: 

• R001 - Informe de Estar al Corrent en les Obligacions de Seguretat 
Social. 

• A002 - Informe de vida laboral d'empreses. 
• A004 - Informe situació actual del treballador. 
• A006 - Informe de vida laboral últims 12 mesos. 
• A007 - Informe alta laboral a data concreta. 
• A008 - Informe nombre mitjà anual de treballadors en situació d'alta. 

2) 2) El Col·legi de Registradors, per accedir a notes simples informatives, 
certificacions literals, administradors socials, apoderats, etc. 

3) 3) La Direcció General del Cadastre, per tenir accés a l'aplicació VALORA 

 

A més, l'Oficina ha arribat a un acord de col·laboració amb l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària per a la participació en el seu Programa d'Educació 
Civicotributària. Aquest programa té com a objectiu primordial transmetre valors i 
actituds favorables a la responsabilitat fiscal i contraris a les conductes defraudadores. 
Per això, la seva finalitat no és tant facilitar continguts acadèmics com continguts 
cívics, com un tema de responsabilitat ciutadana que es tradueix en assumir les 
obligacions tributàries posant en relleu quins efectes té l'incompliment d'aquestes 
obligacions sobre l'individu i sobre la societat. Per desenvolupar aquest programa, 
l'AEAT ha desenvolupat un portal a Internet d'Educació civicotributària amb el propòsit 
de proporcionar als educadors que vulguin implicar-se en aquesta activitat materials i 
recursos, i al seu torn organitza jornades de portes obertes amb escoles i instituts en 
les que explica el contingut del programa. S'han efectuat més de 1300 jornades de 
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portes obertes des de maig de 2003 en què ha rebut més de 39.000 alumnes i més de 
2.600 professors. 

L'Oficina ha considerat de gran interès a participar juntament amb l'AEAT en aquestes 
jornades de portes obertes per tal d'explicar i traslladar als joves la importància de 
l'ètica i la integritat en la despesa pública. La participació es realitza des de l'Àrea de 
Prevenció de l'Oficina i consisteix en introduir els conceptes més bàsics de corrupció i 
els efectes que aquesta produeix en les institucions i en el conjunt de la societat. Fins 
al moment de publicar la present Memòria s'han dut a terme accions formatives en els 
següents centres educatius: 

• Alumnes de 4t d'ESO del col·legi Sant Felip Neri 
• Alumnes de Formació Professional de l'IES Son Pacs 
• Alumnes de Batxillerat del col·legi Sant Josep Obrer 
• Alumnes de Formació Professional del col·legi Sant Josep Obrer 

 

Finalment, l'Oficina tractarà de formar part de la Comissió d'Ètica pública de la 
CAIB a fi de fer recomanacions i propostes, i de la Comissió tècnica d'immersió 
digital a fi de facilitar la interoperativitat, accessos i intercanvi d'informació. 

 

33..33..  AAccttiivviittaatt  iinntteerrnnaacciioonnaall  

Tal com s'indica en l'apartat 5.1 d'aquesta Memòria relatiu a les directrius generals 
d'actuació per a l'any 2019, és un objectiu prioritari de l'Oficina establir i reforçar les 
relacions institucionals i de col·laboració tant a nivell nacional com internacional. 

Són molt nombroses les institucions nacionals d'altres països i internacionals 
dedicades a la prevenció i lluita contra la corrupció. Moltes d'elles han recorregut un 
llarg camí en aquestes matèries que sens dubte ha de ser objecte d'aprofitament per a 
l'Oficina. 

Durant l'any 2018 s'han adoptat les següents iniciatives a nivell internacional: 

1) Sol·licitud d'adhesió a l'European Partners Against Corruption and 
European contact-point network against corruption (EPAC / EACN). Es 
tracta de dos fòrums independents formats per organismes operatius per a la 
supervisió policial i institucions independents que s'ocupen de la prevenció i el 
combat a la corrupció. Es van establir amb l'objectiu d'intercanviar experiències 
i cooperació transfronterera per desenvolupar estratègies conjuntes i promoure 
alts estàndards professionals en l'àrea de prevenció i lluita contra la corrupció. 
EPAC / EACN comprèn més de 80 institucions del Consell d'Europa i els Estats 
membres de la Unió Europea. L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
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Corrupció de les Illes Balears va ser convidada a formar part de la EPAC / 
EACN durant la celebració de la 18a Assemblea General i Conferència 
Professional Anual, que va tenir lloc a Rust (Àustria) entre els dies 22 i 24 
d'octubre de 2018. Més de seixanta delegacions es van reunir sota el tema "Els 
reptes múltiples requereixen solucions sostenibles i interactives". 
L'esdeveniment va començar amb una presentació dels problemes que 
enfronta el sector privat en la lluita contra la corrupció i els mitjans per abordar-
los (sistemes interns de gestió de riscos, programes de capacitació i 
sensibilització ...). Després, les perspectives internacionals van ser abordades 
per Interpol, Europol i GRECO, entre d'altres. El segon dia van tenir lloc 
discussions operatives. I l'acte va finalitzar amb la "Declaració de Panonia", 
que va reiterar el compromís de la xarxa amb la independència dels seus 
membres, l'establiment d'un model de conflicte d'interessos basat en la 
divulgació, i va encoratjar als membres a continuar els seus esforços per 
treballar junts en els grups de treball i la gestió dels mitjans massius, que la 
xarxa va llançar aquest any. 

2) Sol·licitud de participació en el Fòrum Global d'Integritat i Anticorrupció de 
l'OCDE. Aquest Fòrum és un esdeveniment públic anual sobre integritat i lluita 
contra la corrupció a tot el món, que reuneix líders governamentals, comunitats 
polítiques, el sector privat, organitzacions de la societat civil, mitjans de 
comunicació i el món acadèmic. El Fòrum ofereix oportunitats perquè els actors 
en les plataformes anticorrupció, integritat i relacionades millorin el seu perfil, 
presentin nous enfocaments, serveis i iniciatives i es comprometin amb els 
interessats globals d'alt nivell. El Fòrum de 2019 tindrà lloc a París entre els 
dies 20 i 21 de març. 

3) Participació en el projecte HERCULES III de la UE-OLAF. El 26 de febrer de 
2014, el Parlament Europeu i el Consell Europeu van adoptar el Reglament 
(UE) nº 250/20141 que estableix un programa per promoure activitats contra el 
frau, la corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que afecti els interessos 
financers de la Unió (Programa Hèrcules III). El Programa va entrar en vigor el 
21 de març de 2014 i està implementat per l'Oficina Europea de Lluita contra el 
Frau de la Comissió Europea (OLAF). En el Programa de treball anual 2018 es 
va llançar una convocatòria de propostes específica per als diferents projectes 
destinats a prevenir i combatre el frau, la corrupció i qualsevol altra activitat 
il·legal que afecti els interessos financers de la Unió. 

 

33..44..  FFoorrmmaacciióó  

Igualment, la formació constitueix una de les àrees d'actuació prioritàries de l'Oficina, 
tant en relació amb els empleats públics que participen en processos de licitació 
pública i del personal de les empreses licitadores en matèria d'ètica, transparència 
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pública i prevenció de la corrupció, com respecte de 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. 

No obstant això, durant 2018 les actuacions formatives han quedat limitades a 
aquelles en què ha participat el director, tant com alumne com a ponent. 

Així, el director ha assistit com a alumne als següents seminaris, cursos i ponències: 

1) Jornades "Corrupció pública: La Resposta del dret", que van tenir lloc els 
dies 8 i 9 de febrer de 2018 a la Facultat de Dret de la Universitat de València, 
organitzades per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social i 
Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

2) I Congrés de Compliance en el Sector Públic, celebrat el dia 23 de maig de 
2018 a Madrid, i organitzat per la World Compliance Association. 

3) Seminari sobre Plans d'Integritat, celebrat el dia 29 de maig de 2018 a 
Barcelona i organitzat per l'Oficina Antifrau de Catalunya. 

4) Webinar sobre Prevenció de Riscos normatius en les empreses públiques 
mitjançant el compliance, celebrat el 4 d'octubre de 2018 i organitzat per la 
World Compliance Association. 

D'altra banda, el director ha assistit com a ponent en els següents seminaris, cursos i 
ponències: 

1) Seminari internacional sobre cultura de la legalitat i lluita contra la 
corrupció, celebrat els dies 11 i 12 de juny de 2018 a la Universitat Carlos III 
de Madrid, i organitzat per la Xarxa d'Excel·lència en "Cultura de la Legalitat i 
Lluita contra la corrupció "(DER2015-71755-REDT) del Ministeri d'Economia i 
Competitivitat i Programa Interuniversitari en Cultura de la Legalitat (NEW 
TRUST-CM) de la Comunitat de Madrid (S2015 / HUM-3466). El títol de la 
ponència va ser "Les noves tecnologies en la lluita contra les males pràctiques. 

2) Seminari sobre el Sistema d'Alertes Ràpides per a la prevenció de la 
corrupció, celebrat els dies 29 i 30 d'octubre de 2018 a la Borsa de València, i 
organitzat per Transparència Internacional Espanya. El títol de la ponència va 
ser "L'intercanvi de coneixement anticorrupció entre les administracions 
nacionals i regionals". 

3) 3r Seminari Internacional de Transparència. Integritat públic-privada per a 
una nova governança, celebrat a Barcelona els dies 8 i 9 de novembre de 
2018 i organitzat per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona. El títol de la ponència va ser "Vetllar pel bon govern: els òrgans de 
control". 
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33..55..  TTrraannssppaarrèènncciiaa  

L'article 5 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 de 
forma periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant 
per a garantir la transparència de seva activitat relacionada amb el funcionament i 
control de l'actuació pública. I afegeix que la informació subjecta a les obligacions de 
transparència serà publicada en les corresponents seus electròniques o pàgines web i 
d'una manera clara, estructurada i comprensible per als interessats i, preferiblement, 
en formats reutilitzables. 

Atenent a aquesta obligació, l'Oficina ha mantingut diverses reunions amb la Direcció 
General de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Autònoma per coordinar 
l'estructura de la informació que l'Oficina havia de publicar a la seva pàgina web. 

El resultat es pot veure a la secció "Transparència" del menú contingut al portal 
d'internet de l'Oficina. 

 

44..  AACCTTIIVVIITTAATT  OORRGGAANNIITTZZAATTIIVVAA  

44..11..  NNoorrmmaattiivvaa  iinntteerrnnaa  aapprroovvaaddaa  

D'acord amb les competències assignades al director de l'Oficina per la Llei 16/2016 i 
pel Reglament de Funcionament i Règim Interior, s'han dictat les següents resolucions 
i instruccions el text de les quals es pot consultar a la pàgina web: 

DATA RESOLUCIÓ 

09/03/2018 Resolució per la que se creen fitxers de dades de caràcter personal de l’Oficina  
14/12/2018 Resolució sobre la Seu electrònica 
14/12/2018 Resolució sobre Registre electrònic 
14/12/2018 Resolució sobre Bústia de Denúncies 
22/01/2019 Resolució sobre incorporació romanents de crèdit 

  
DATA INSTRUCCIÓ 

31/12/2018 
Instrucció 1/2018 per la que s’aproven les directrius generals de l’Oficina per l’any 
2019 

07/01/2019 

Instrucció 1/2019 per la que s’aproven les bases d’execució del pressupost i 
operatòria comptable de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes 
Balears 

09/01/2019 Instrucció 2/2019 sobre targetes identificatives del personal inspector 
 

Per finalitzar el desplegament normatiu que exigeixen tant la Llei com el Reglament de 
Funcionament, estan pendents d'aprovar la resolució sobre funcions dels llocs de 
treball, la resolució per la qual es fan efectives la supressió i la integració dels 
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registres a què fa referència la DA 1a de la Llei 16/2016, així com la instrucció sobre 
models de declaració de béns i activitats, i la instrucció sobre numeració d'expedients 
d'investigació i de models d'actes. 

 

44..22..  PPrreeppaarraacciióó  ddeell  rreeggiissttrree  ddee  ddeeccllaarraacciioonnss  ddee  bbéénnss  ii  aaccttiivviittaattss  

El deure d'informar sobre els interessos, l'activitat i el patrimoni és un dels 
mecanismes principals per a la prevenció dels conflictes d'interessos que impulsen les 
administracions públiques d'un gran nombre de països. Aquest deure d'informació es 
concreta en la declaració per part d'un càrrec o treballador públic de la informació 
relativa als seus interessos, activitats, patrimoni o regals i altres avantatges rebudes 
per tal de poder identificar si es produeix cap situació que de manera potencial, 
aparent o efectiva pugui implicar l'existència d'un conflicte d'interessos o fins i tot un 
cas de corrupció, i identificar casos d'enriquiment il·lícit de càrrecs o treballadors 
públics. 

Per això és tan important que el càrrec públic faciliti les dades relatives als seus 
interessos, activitats o patrimoni, com que aquestes dades siguin analitzades per 
identificar possibles conflictes d'interessos o evidències de casos de corrupció. 

La Disposició Transitòria del Reglament de Funcionament i Règim Interior obliga a 
l'oficina a què en el termini màxim de tres mesos a partir de la vigència del reglament 
(14-12-2018), es dicti la resolució per la qual es facin efectives la supressió i la 
integració dels registres a què fa referència la disposició addicional primera de la Llei 
16/2016, i ordeni la seva publicació al BOIB. No obstant això, abans d'aquesta 
publicació, els elements dels registres que es suprimeixin han de quedar integrats, 
electrònicament, en el Registre de declaracions patrimonials i d'activitats que regula 
l'esmentada llei. 

Aquesta és també una de les actuacions prioritàries de l'Oficina per a l'any 2019, és a 
dir, la integració de totes les declaracions de béns i d'activitats en un registre únic que 
aglutini les mateixes i serveixi per dur a terme la gestió del Registre de declaracions 
patrimonials i d'activitats creat per la Llei 16/2016. 

D'acord amb l'anterior, s'ha procedit a: 

• Requerir al Parlament i a la Direcció General de Transparència del Govern 
perquè lliurin a l'Oficina el contingut del Registre de béns i drets patrimonials de 
càrrecs públics, creat per la disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, 
de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, i el Registre 
d'interessos i activitats i el Registre de patrimoni dels membres del Govern i 
dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per 
l'article 8 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels 
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membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 

• Requerir als secretaris o secretàries de les administracions insulars o 
municipals els corresponents certificats amb la amb la informació fefaent que 
consta en els registres de declaracions patrimonials i d'activitats d'aquestes 
administracions insulars i municipals. 

Amb aquesta informació es procedirà a integrar-la en el Registre, gestionar-la per 
garantir que sigui de qualitat (veraç, completa i actualitzada), i sotmetre-la als 
processos d'anàlisi, control i verificació que dissenyi l'Oficina per a identificar 
possibles conflictes d'interessos o evidències de casos de corrupció. 

 

55..  AACCTTIIVVIITTAATT  OOPPEERRAATTIIVVAA  

55..11..  IInnssttrruummeennttss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióó::  ddiirreeccttrriiuuss  ggeenneerraallss  ppeerr  aall  22001199  

L'article 26 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, 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'anterior, mitjançant Instrucció 1/2018, de 28 de desembre de 2018, del 
director, s'han aprovat les directrius generals d'actuació de l'Oficina per a l'any 2019 el 
contingut de les quals es pot veure al portal d'internet, essent l'esquema el següent: 

1) Principis d'actuació i objectius generals del pla 
• Missió 
• Visió 
• Objectius generals 

2) Actuacions relacionades amb l'ètica pública, prevenció i integritat 
• En matèria d'integritat 
• En matèria de gestió de riscos 
• En matèria de comunicació, sensibilització i participació ciutadana 
• En matèria de transparència 
• En matèria de formació i gestió del coneixement 
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3) Actuacions relacionades amb investigació i la inspecció 
• Implantació d'un sistema d'alertes primerenques 
• Elaboració de guies, així com mètodes d'ajuda informàtics 
• Investigació de les irregularitats detectades per la Sindicatura de 

Comptes i altres òrgans de control 
• Anàlisi de declaracions responsables i comunicacions prèvies. 
• Comprovació del compliment de la normativa sobre incompatibilitats 
• Investigació de les denúncies presentades. 
• Investigacions que, pel seu interès o rellevància, es consideri convenient 

realitzar. 
• Col·laboració amb els òrgans judicials, la Fiscalia anticorrupció, les 

agències tributàries i altres òrgans de control. 
4) Actuacions transversals 

• Relacions institucionals i de col·laboració 
• Establiment d'un pla d'objectius susceptible de mesurament de les 

actuacions de l'Oficina. 

 

55..22..  PPrreevveenncciióó  

En matèria de prevenció, durant 2018 s'han establert les bases perquè les actuacions 
previstes en les directrius generals puguin dur-se a terme de la forma més eficient 
possible. 

En aquest sentit: 

1) S'han establert les bases per incorporar els treballs realitzats per l'Oficina 
Antifrau de Catalunya en matèria de prevenció, principalment pel que fa a la 
gestió de conflictes d'interès i als indicadors de risc en la contractació pública. 

2) També s'han iniciat contactes amb la Unitat Permanent Anticorrupció del 
Quebec per a l'aplicació en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears de la "Guia per a l'elaboració d'un model organitzatiu de gestió de 
riscos en matèria de corrupció i col·lusió en els processos de gestió de 
contractes per a administracions públiques ". La finalitat d'aquesta guia és 
presentar el model de marc organitzatiu en quatre passos: 

a. Disseny del marc de gestió de risc organitzatiu; 
b. Implementació d'un pla de gestió de riscos; 
c. Seguiment i revisió del marc organitzatiu i 
d. Assegurar l'actualització periòdica del marc organitzatiu. 

3) S'han formalitzat les adhesions als informatius diaris de diverses 
institucions dedicades des de fa molt temps a la prevenció i lluita contra la 
corrupció, com són la Foreign Pratice Against Corruption (d'Estats Units), la 
Independent Commission Against Corruption (de Hong Kong ), la Unité 
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permanent anticorruption (UPAC del Quebec), l'Oficina Europea de Lluita 
contra el Frau (OLAF), l'Agence Française Anticorruption (de França), la 
Autorità Nazionale Anticorruzione (d'Itàlia), la United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC), la Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung (BAK d'Àustria), o l'International Anti-Corruption 
Academy (IACA, amb seu a Àustria), entre d'altres. 

4) Finalment, com s'ha dit anteriorment, l'Oficina ha arribat a un acord de 
col·laboració amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per a la 
participació en el seu Programa d'Educació Civicotributària. 

 

55..33..  IInnvveessttiiggaacciióó  

55..33..11..  SSiisstteemmaa  dd’’aalleerrtteess  rrààppiiddeess  

En els últims anys s'ha produït una transició progressiva des de l'anomenada "era de 
la informació", en la que l'important era a tenir accés a com més informació fos 
possible, a la "era del coneixement", en què el que compta és ser capaç de discernir, 
assimilar aquesta informació i extreure conclusions senzilles i útils. 

En l'àmbit en el qual va a desenvolupar el seu treball l'Oficina, es compta amb un 
extraordinari volum d'informació en múltiples nivells de l'administració pública. 
L'enorme volum dels pressupostos de totes i cadascuna de les administracions, 
organismes, entitats i empreses públiques que conformen el seu àmbit subjectiu 
d'actuació, es fa efectiu a través d'innombrables procediments que canalitzen la 
realització de la despesa i de l'ingrés, cadascun d’ells generador d'ítems d'informació 
que ha de ser processada (procediments de contractació per a despeses corrents i 
d'inversió, procediments de contractació de personal i de retribucions, procediments 
de concessió d'ajudes i subvencions públiques, procediments d'endeutament públic, 
procediments d'obtenció d'ingressos públics , etc.). 

En la immensa majoria de les ocasions, la corrupció passa per davant dels òrgans i 
institucions tradicionals de control sota l'aparença de la legalitat formal dels actes i 
procediments. Per la seva banda, la Fiscalia, els jutjats i tribunals actuen, però no tots 
els fets de corrupció arriben a ser denunciats, i quan arriben, no totes les denúncies 
presentades prosperen en el curs de les actuacions judicials. En algunes ocasions per 
falta de mitjans, fins i tot de vegades sota el risc de col·lapse; en altres ocasions per la 
complexitat dels procediments administratius que s'investiguen i el volum de la 
documentació que es maneja que impedeix arribar a conclusions que permeten 
l'obertura del judici oral. A més, la justícia actua únicament amb caràcter punitiu (no 
preventiu), i les causes s'instrueixen i resolen, d'acord amb la nostra legislació 
processal penal, molts anys després de la comissió dels fets: els testimonis no es 
recorden del que havia passat, la traçabilitat de la documentació és complexa i els 
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defraudadors tenen el temps suficient per protegir i blindar els diners que escapen de 
les arques públiques a les mans corruptes. 

Per tant, la detecció de "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" (com marca el text de la Llei 16/2016, de 9 de 
desembre), no pot basar-se en procediments o sistemes ja utilitzats per altres òrgans 
de control, interns i externs, administratius o judicials, de l'activitat pública, política i 
administrativa. 

Per contra, per treballar tot aquest volum d'informació de forma eficaç i eficient, amb la 
finalitat de detectar males pràctiques (en el sentit més ampli) és necessària una eina 
que: 

• D'una banda agrupi les dades en funció de diferents criteris útils per al 
controlador. 

• I per altra banda, permeti seleccionar col·lectius específics en funció 
d'operadors lògics, bé per omissió, bé segons les necessitats del controlador. 

Una eina informàtica que aglutina aquests dos enfocaments és el sistema d'alertes a 
què es refereix el títol II de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Comunitat 
Valenciana, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció 
de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic 
instrumental. 

Des del punt de vista informàtic, es tracta d'un sistema que, mitjançant eines d'anàlisi 
de dades, persegueix la detecció d'irregularitats i males pràctiques administratives a 
partir de les dades produïdes per la gestió dels procediments administratius. Aquestes 
dades seran obtingudes de les bases de dades que emmagatzemen la informació de 
les aplicacions informàtiques de gestió, i per a la seva anàlisi s'utilitzaran també dades 
procedents de fonts externes. 

Per poder detectar aquestes situacions anòmales, cal identificar una sèrie 
d'indicadors. Aquests indicadors s'emmarquen en diferents "àrees de risc" definides 
prèviament, sobre les quals s'efectuaran controls utilitzant les eines d'anàlisi de 
dades. Es tracta d'implementar en una eina informàtica, els mecanismes necessaris 
per donar resposta a un conjunt de preguntes que es formularan per identificar les 
males pràctiques i irregularitats. 

En aquest projecte han participat, a més de la Generalitat Valenciana (que el lidera i 
impulsa) altres administracions públiques i, entre elles, l'Oficina de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció de les Illes Balears, a l'àrea de risc relativa als ingressos públics . 
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Tal com indiquen les directrius generals de l'Oficina per a l'any 2019, una de les 
actuacions prioritàries és implantar aquest 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. 

L'objectiu és que el sistema d'alertes compti amb un procediment automatitzat de 
detecció de possibles irregularitats i males pràctiques que 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. 

 

55..33..22..  BBúússttiiaa  ddee  ddeennúúnncciieess  aannòònniimmeess..  

L'article 7 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, disposa que el reglament de 
funcionament i règim interior de l'Oficina ha de garantir que tots els ciutadans de les 
Illes Balears, independentment de la seva illa de residència, puguin presentar 
denúncies i col·laborar amb l'Oficina, d'acord amb els principis de descentralització i 
desconcentració, física o virtual, previstos a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 
En aquest sentit, s'ha de preveure la regulació de les denúncies a través de sistemes 
no presencials. El reglament també ha de preveure com i on es realitzarà la 
col·laboració entre el denunciant i l'Oficina, un cop admesa a tràmit la denúncia, quan 
el denunciant resideixi fora de l'illa on està ubicada la seu de l'ens anticorrupció. 

Addicionalment, estableix el seu article 11 que les actuacions de l'Oficina es duran a 
terme assegurant en tot cas la reserva màxima per evitar perjudicis a la persona o 
l'entitat investigada, a les persones denunciants i a les entrevistades amb motiu de les 
funcions d'investigació i inspecció . 

El Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, indica en el seu article 30 
que aquesta habilitarà un formulari, a la seu electrònica, per facilitar la presentació de 
les denúncies i que aquestes siguin accessibles a tota la ciutadania de les Illes 
Balears; que les persones que presentin denúncies mitjançant el formulari, han 
d'obtenir un justificant d'entrada en el Registre General electrònic; i que les autoritats, 
els empleats públics i altres persones a què es refereix article 14.4 de la Llei 16/2016, 
de 9 de desembre, únicament podran presentar denúncies o alertes per mitjà d'aquest 
formulari. I afegeix finalment que mitjançant una resolució del director o la directora es 
pot crear una bústia de denúncies o alertes anònimes que funcioni com a canal 
telemàtic segur per a la presentació de denúncies o alertes dirigides a l'Oficina. 
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En compliment del citat mandat per Resolució de 14 de desembre de 2018 va acordar 
crear la Bústia de Denúncies de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de 
les Illes Balears, i regular el seu funcionament i condicions d'ús. 

Per a la posada en marxa del mateix es va signar un conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament de Barcelona el 28 de gener de 2019, per tal d'aprofitar els coneixements 
tècnics, operatius i organitzatius de l'Ajuntament en la seva Bústia Ètica i de Bon 
Govern, que porta implantat diversos anys en la seva Oficina de Transparència i 
Bones Pràctiques. 

No obstant, en el moment de redactar aquesta Memòria, està pendent de finalitzar la 
implantació tecnològica que permeti la interacció amb informants anònims. 

 

55..33..33..  DDeennúúnncciieess  rreebbuuddeess  aall  22001188..  

Tot i que durant l'any 2018 no s'ha comptat amb el reglament de funcionament (que 
estableix la manera d'operar amb les denúncies, el procediment d'investigació i els 
terminis) ni amb la seu electrònica (que permetrà la presentació de denúncies per via 
telemàtica), s'han rebut un total de 14 informacions, alertes o denúncies, tant formals 
com informals. 

a) Tipologia dels denunciants: 

En relació amb la tipologia de les persones denunciants: 

• 4 persones (28%) es van posar en contacte amb l'Oficina per via 
telefònica, plantejant diversa casuística i, després d'aclarir els seus 
dubtes, no van arribar a formalitzar cap denúncia. 

• 6 denúncies (43%) han estat presentades per particulars, 4 d'elles amb 
un escrit explicatiu dels fets i amb documentació annexa. 

• 3 denúncies (21%) han estat presentades per funcionaris. 
• 1 denúncia (7%) ha estat presentada per grups polítics. 

 

b) Tipologia dels ens denunciats: 

En relació amb les entitats o institucions afectades per les informacions, alertes o 
denúncies rebudes (excloses les telefòniques): 

• 1 d’elles (10%) afecta l'Administració de la CAIB 
• 2 d’elles (20%) afecten Consells Insulars 
• 4 d’elles (40%) es refereixen a Ajuntaments 
• 2 d’elles (20%) afecten a altres organismes públics 
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• 1 d’elles (10%) es refereix a empreses i entitats privades en les seves 
relacions amb el sector públic 

Així mateix, s'han efectuat 2 requeriments d'obtenció d'informació per iniciativa pròpia, 
que després de la fase d'anàlisi de versemblança han estat arxivats per no apreciar-se 
indiciàriament cap de les irregularitats per les quals es van fer els requeriments. 

 

c) Matèries de les denúncies rebudes: 

Les matèries sobre les quals han versat les informacions, alertes o denúncies rebudes 
(excloses les telefòniques) i els requeriments d'informació emesos, són les següents: 

• 5 d’elles (42%) s'han referit a irregularitats relacionades amb la funció 
pública 

• 4 d’elles (33%) s'han relacionat amb irregularitats relacionades amb 
urbanisme 

• 2 d’elles (17%) han estat relacionades amb conflictes d'interessos. 
• 1 d’elles (8%) s'ha referit a contractació pública. 

Totes les denúncies es troben en fase de versemblança per no haver-se aprovat 
encara la relació de llocs de treball de l'Oficina i no comptar amb personal per a 
tramitar-les, i haver-se donat d'alta en dates molt recents a l'Oficina en el sistema 
INSIDE per a la gestió de documents i expedients electrònics que compleix els 
requisits de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. 

No obstant això, és previsible que en les pròximes setmanes, 2 d'aquestes denúncies 
siguin arxivades i altres 2 passen a la fase d'investigació per apreciar-indicis 
d'irregularitats. 

 

55..33..44..  PPrreeppaarraacciióó  ddee  mmooddeellss  ppeerr  aallss  eexxppeeddiieennttss  dd’’iinnvveessttiiggaacciióó..  

Per tal de normalitzar les actuacions del procediment d'investigació, s'han elaborat els 
següents models: 

• models d'informes a elaborar pels inspectors caps o inspectores caps d'equip, 
• propostes a elaborar pel Cap de l'Àrea d'Investigació, 
• acords que hagin de ser dictats pel director o directora, i 
• comunicacions dirigides als denunciants, a la Fiscalia i als restants òrgans 

administratius afectats. 
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55..33..55..  AAuuddiittoorriiaa  ddeell  ddeeuuttee  

Finalment, la Comissió Parlamentària No Permanent Sobre l'Auditoria del Deute, en 
sessió tinguda el 14 de desembre de 2018 va aprovar les orientacions, objectius i 
requisits de l'encàrrec a l'Oficina Anticorrupció per a la contractació d'una consultora 
especialitzada en auditories ciutadanes del deute i les polítiques públiques. 

En base a aquesta aprovació va acordar remetre a l'Oficina el document presentat pel 
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, "Orientacions, objectius i requisits per a la 
realització de l'auditoria del deute i les polítiques públiques de les Illes Balears", 
aprovat per l'esmentada comissió, en el punt 1.3 de la qual Metodologia del Pla de 
Treball, s'insta a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears 
a encarregar una auditoria del deute i les polítiques públiques que permeti 
aportar transparència a les finances públiques, dirimir responsabilitats en el 
procés d'endeutament, avaluar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques públiques 
i establir els marcs necessaris per garantir una gestió de les finances públiques 
al servei de la majoria social. 

L'esmentat document indica que el primer pas en el procés d'auditoria ha de consistir 
en una anàlisi general del procés d'endeutament que permeti extreure unes 
primeres conclusions així com aprofundir en les investigacions d'auditoria en el futur. 
Aquest procés ha de tenir com a objectiu la descripció dels següents elements: 

1. L'evolució del deute públic. 
2. Les causes generals del seu increment (evolució de les despeses 

i dels ingressos). 
3. Alternatives al procés d'endeutament: 

• Possibles despeses supèrflues 
• Potencials increments tributaris i millores en el finançament 
• Estructura productiva i la seva influència en el finançament del 

dèficit públic 
• Sistema de finançament autonòmic i els seus efectes en els 

ingressos de la CAIB 
4. Entitats creditores de la CAIB i de les entitats dependents, incloent 

l'Estat espanyol. 
5. Condicions dels préstecs: tipus d'interès, format de les 

amortitzacions, requisits per a l'obtenció de préstecs. 
6. Costos i beneficis socials de l'endeutament. 
7. Possibilitats de devolució. 

Finalment, s'indica en el document que aquesta investigació seria complementària de 
la realitzada per la Sindicatura de Comptes i plasmada en l'"Informe relatiu a 
determinats aspectes de l'endeutament de la CAIB a 2016.12.31", i hauria de 
contemplar aquells aspectes que la Sindicatura no ha considerat. Concretament, no 
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s'investiguen amb suficient detall l'evolució dels ingressos ni de les despeses, cosa 
que cal fer amb especial atenció a les decisions polítiques que intervenen i que caldria 
comparar amb el que ha passat en altres comunitats autònomes. En aquest sentit, va 
quedar exclòs de l'anàlisi allò que la pròpia Sindicatura va reconèixer fora de les 
seves capacitats actuals: una anàlisi dels efectes de les polítiques públiques sobre la 
ciutadania de les Illes en el període esmentat, especialment en relació amb el que ha 
passat en altres comunitats autònomes i amb les alternatives existents. 

Finalment, s'indica en aquest document que a partir d'aquesta auditoria general del 
deute seria possible satisfer els requisits necessaris per iniciar les investigacions d'un 
procés d'auditoria més detallat. 

Per tal de procedir a planificar l'encàrrec realitzat per la Comissió no permanent sobre 
l'auditoria del deute i dividir tot el procés en diferents fases, s'han establert uns 
primers contactes amb entitats públiques i privades que poguessin aportar experiència 
amb caràcter previ a la contractació encomanada. Així, s'ha contactat amb: 

 La Subdirecció General d'Estudis i Coordinació de la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat. 

 La Subdirecció General d'Estudis Financers Autonòmics de la 
Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local. 

 La direcció de comptabilitat de l'Ajuntament de Madrid. 
 Fundació per a la Formació i Investigació en Auditoria del Sector 

Públic. 

 La Plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute. 

 


