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

Resolució de data 05 de juny de 2019, del Director de l'Oficina de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció a les Illes Balears, d'ampliació de termini per actualitzar o 
completar la informació requerida a càrrecs públics dins de l'àmbit subjectiu 
d'actuació de l'Oficina. 
 
          En data 23 de maig de 2019 va acordar per aquesta Direcció la inclusió de càrrecs 
públics dins l'àmbit subjectiu d'actuació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
Corrupció de les Illes Balears així com del seu sistema de notificacions electròniques, la 
seva inclusió en el Registre de Declaracions Patrimonials i Activitats, i es va concedir un 
termini de deu (10 dies) a comptar des del moment en què va tenir lloc la comunicació, 
per actualitzar i completar la informació requerida, en aplicació del que disposa la 
disposició transitòria. 4 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, 
aprovat per la Comissió d'Afers Institucionals i Generals en sessió ordinària de 21-11-
2018 (BOIB de 13-12-2018). 
 
         A data d'avui s'observen diverses incidències tècniques que estan afectant el 
funcionament ordinari de l'aplicació informàtica i a la correcta recepció de la informació 
requerida, per la qual cosa amb la finalitat de garantir el procediment, de conformitat amb 
el que disposa l'article 6.1.b ) del Reglament de Funcionament i Règim Interior de 
l'Oficina, en relació amb l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, procedeix dictar la present ampliant 
en deu (10) dies hàbils el termini concedit als càrrecs públics per completar la informació. 
 
         En la seva virtut, s'ACORDA ampliar en deu (10) dies hàbils el termini que es va 
concedir als càrrecs públics per actualitzar o completar la informació que va ser requerida 
mitjançant la Resolució d'aquesta Direcció de data 23 de maig de el 2019. 
 
         Palma, 5 juny 2019 
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