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

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
Corrupció a les Illes Balears, per la qual s'acorda l'aplicació a l'Oficina de l'Acord 

sobre Ajudes Socials aprovat per la Sindicatura de Comptes. 
 
 
L'article 22 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i 
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, disposa que l'Oficina disposarà dels 
recursos humans i dels mitjans materials necessaris i adequats per a el compliment 
eficaç de les funcions que té assignades, i 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 de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció es regirà pel que disposa la mateixa Llei 16/2016 i el reglament de 
règim interior. En tot el que no es prevegi, li és aplicable supletòriament la legislació 
sobre funció pública del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 
 
El Reglament de Funcionament i Règim Interior aprovat per la Comissió d'Afers 
Institucionals i Generals en sessió ordinària de 2018.11.21 (BOIB de 2018.12.13), 
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 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 
 
El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va aprovar el 20 de 
desembre de 2007 l'Acord en matèria d'ajudes socials, corresponent al període 2007-
2009. Posteriorment, la Mesa de Negociació de la Sindicatura va aprovar el 10 de 
desembre de 2009 l'Acord entre la institució i el personal al seu servei, en matèria 
d'ajudes socials, corresponent al període 2010-2012. Segons el propi Acord, si no 
s'hagués signat un de nou a partir del 31 de desembre de 2012, l'anterior quedarà 
automàticament prorrogat fins a la signatura d'un nou. 
 
 
En virtut de l'anterior, ACORD: 
 
PRIMER: L'aplicació de l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes en matèria 
d'ajudes socials de 10 de desembre de 2009, a tots els funcionaris que percebin les 
seves retribucions amb càrrec al capítol 1 del pressupost de l'Oficina, en els mateixos 
termes que venen contemplats en l'esmentat Acord, excepte els apartat següents. 
 
SEGON: La concessió de les ajudes estarà subjecta a les disponibilitats 
pressupostàries de l'exercici en què s'ha de fer efectiu el pagament. En cas que no hi 
hagués crèdit suficient, el director ha de determinar els criteris necessaris per establir 
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l'ordre de pagament de les ajudes socials, mentre no es constitueixi la comissió d'acció 
social de l'Oficina. 
 
TERCER: Aquesta Resolució produirà efectes a partir de la presa de possessió del 
funcionari en el lloc de treball per al qual ha estat nomenat. 
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