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1 PRESENTACIÓ
La memòria anual constitueix l'eina bàsica mitjançant la qual l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (Oficina en endavant) dona compliment
ordinari al deure de retre comptes al Parlament de les Illes Balears dels resultats de
la seva activitat en els termes que preveu l'article 13 de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, per tal de donar justificació de forma transparent de l'activitat
desenvolupada al llarg de l'exercici 2021.
Aquesta és doncs, la quarta memòria que presenta l'Oficina en la qual es recull
l'exercici complet després dels canvis i incorporacions de la plantilla necessària,
destinada a 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 seguirem abordant des de l'objectivitat, el rigor, la
prudència, la lleialtat institucional, el respecte al dret i a la seguretat jurídica.

Palma, 31 de març de 2022

La directora adjunta en funcions (BOIB n.º 175 de 23 de desembre de 2021)
Mª Belén Méndez Alonso
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2 LA INSTITUCIÓ
L'Oficina 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.
Se 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 en el fet que és un organisme específicament creat
en l' àmbit públic balear 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.

No hi ha dubte que entitats d'aquest tipus són ja habituals en gairebé tots els països
del món, també conegudes com Anti-Corruption Authorities o ACAs, destacant
especialment les que formen part de l’European Partners Against Corruption
(EPAC/EACN), i de la Network of Corruption Prevention Authorities (Veure autoritats

Memòria 2021
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en els Annexos 1 i 2) 1, i les oficines de la resta de Comunitats Autònomes.2

1

http://www.epac-eacn.org/ y https://www.coe.int/en/web/corruption/ncpa-network

2

L'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana, la Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció, la Agencia d’Integritat i Ètica
Públiques d’Aragó, l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, i les
iniciatives adoptades a Madrid i Castella-Lleó.
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3 L' EQUIP HUMÀ
Després d' haver-se resolt els diferents processos selectius duts a terme, les places
cobertes el 2021 són les següents:

Memòria 2021
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4 RECURSOS
MATERIALS

FINANCERS

I

4.1 Finançament i execució pressupostària
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 correspon al director o la directora de l'Oficina elaborar
l'avantprojecte de pressupostos de funcionament i remetre'l al Govern de les Illes
Balears, a l'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 2021 va ascendir a 918.050
EUR, un 0,4% inferior al de 2020.

4.1.1 Execució pressupostària 2021
•

Pressupost d' ingressos:

S'han fet efectives transferències corrents per l'import total pressupostat de
924.055,99 EUR.
•

Pressupost de despeses:

A 31 de desembre de 2021 s'han reconegut obligacions per import de 983.500,23
EUR, dels quals s'ha pagat la totalitat, finançant-se la diferència entre els drets i les
obligacions reconegudes amb els romanents de crèdit de l'exercici 2020, i resultant un
romanent de crèdit en 2021 de 205.480,20 EUR.
El grau d'execució del pressupost assoleix el 100 % del pressupost definitiu.

4.1.2 Crèdits pressupostaris per a l'exercici 2022
La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per
a 2022, assigna a l'Oficina un crèdit total d'1.302.918 EUR, de conformitat amb
l'avantprojecte de pressuposts remès pel director a la Conselleria d'Hisenda, distribuït
entre els següents capítols:
Capítol I

Capítol II

Capítol III

Capítol IV

Capítol V

1.122.905 EUR

109.463 EUR

450 EUR

600 EUR

69.500 EUR

Memòria 2021
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Aquesta xifra suposa un increment d'un 41,9% respecte a l'assignat el 2021.

4.2 Contractes formalitzats
Durant l'exercici 2021 s'han subscrit els següents contractes:
NÚMERO

TIPUS
CONTRACTE

17/2021

SERVEIS

18/2021

24/2021

43/2021

45/2021

IMPORT
LICITACIÓ

IMPORT
ADJUDICAT

SERVEIS
D'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA

4.734,56 €

4.734,56 €

SERVEIS

CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE
PREVENCIÓ ALIÈ DE
RISCOS LABORALS
EN LES
ESPECIALITATS DE
SEGURETAT EN EL
TREBALL, HIGIENE
INDUSTRIAL I
ERGONOMIA I
PSICOSOCIOLOGIA
PER A L'OFICINA

3.966,00 €

2.400,00 €

SERVEIS

SERVEI DE
LLANÇAMENT I
GESTIÓ DE LES
XARXES SOCIALS DE
L' OFICINA

9.000,00 €

9.000,00 €

SERVEIS

CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE
GESTORIA,
ASSESSORIA
LABORAL I
CONFECCIÓ DE
NÒMINES

7.941,36 €

3.240,00

79211110

SERVEIS

DESENVOLUPAMENT
I IMPLANTACIÓ WEB
D'EINA DE GESTIÓ
DE RISCOS I TEST
D'AUTOAVALUACIÓ

13.920,00 €

13.920,00 €

72232000

Memòria 2021
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NÚMERO

56/2021

TIPUS
CONTRACTE

SERVEIS

OBJECTE

MIGRACIÓ DE LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÒGICA DE
L’OFICINA AL NÚVOL
PÚBLIC D’AZURE I
MICROSOFT 365

IMPORT
LICITACIÓ

IMPORT
ADJUDICAT

14.308,56

14.308,56 €

CODI
CPV

72130000

4.3 Auditoria de legalitat
Durant el 2021 la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en l'exercici de les seves
competències va realitzar la fiscalització de l'informe de legalitat de l'Oficina relatiu a
l'exercici 2019. La Sindicatura de Comptes va traslladar el Informe de fiscalització
sobre el compliment de legalitat de l'Oficina al Tribunal de Comptes per determinades
irregularitats en matèria de contractació i retribucions, les quals podrien suposar un
menyscabament dels fons públics susceptible de generar responsabilitat comptable
per abast d’acord amb els termes de l' art. 72 de la Llei de funcionament del Tribunal
de Comptes.
L'Oficina ha rebut en data 22 de gener de 2022 la notificació de la secció d'
enjudiciament del Tribunal de Comptes de l'Auto que acorda la no incoació del
procediment de reintegrament per abast i, en conseqüència, l'arxivament de l'Informe
de fiscalització sobre el compliment de legalitat de l' Oficina.
Les conclusions del Auto són les següents:
“PRIMERO.- Por diligencia de reparto de 13 de enero de 2022 se
turnó a este Departamento Tercero el procedimiento de reintegro por
alcance nº C1001/2022, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
(Informe de Fiscalización 185/21 sobre el cumplimiento de legalidad
de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes
Balears, correspondiente al ejercicio 2019), ILLES BALEARS,
seguido como consecuencia de la existencia de presuntas
irregularidades recogidas en el “Informe de Fiscalización 185/21
sobre el cumplimiento de legalidad de la Oficina de Prevención y
Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, correspondiente al
ejercicio 2019”, elaborado por la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, que, en opinión del Ministerio Fiscal, podrían constituir
supuestos de responsabilidad contable.
SEGUNDO.- Considerando que del Acta de Liquidación Provisional,
de fecha 22 de diciembre de 2021, recaída en las Actuaciones
Previas nº 1067/21, podía inferirse la inexistencia de responsabilidad
contable, mediante Diligencia de Ordenación de fecha 19 de enero
de 2022 se acordó oír a las partes, a efectos de que alegaran lo que

Memòria 2021
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estimaran conveniente acerca de la posible no incoación del
procedimiento de reintegro por alcance, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 68.1 in fine de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), aplicable en virtud
de lo establecido en el artículo 73.1 del mismo texto legal.
TERCERO.- La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción
en las Illes Balears mediante escrito con fecha de entrada en el
Registro de este Tribunal de 21 de enero de 2022, manifestó que se
adhería a las conclusiones del Acta de Liquidación Provisional, y que
solicitaba la no incoación del procedimiento de reintegro por alcance.
CUARTO.- El Ministerio Fiscal, mediante escrito recibido el 15 de
febrero de 2022, manifestó que compartía el criterio de la Delegada
Instructora, por lo que interesó, a tenor de lo dispuesto en el artículo
68.1 in fine, en relación con el artículo 73.1 de la LFTCu, la no
incoación del procedimiento de reintegro por alcance.
QUINTO .- Se han observado las normas legales en vigor
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- (…)
TERCERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de un
escrito del Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, de fecha 26 de abril
de 2021, por el que ponía en conocimiento de la Presidencia de la
Sección de Enjuiciamiento la existencia de determinados hechos,
recogidos en el “Informe de Fiscalización 185/21 sobre el
cumplimiento de legalidad de la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción en las Illes Balears, correspondiente al ejercicio
2019”, que podrían ser generadores de presuntas responsabilidades
contables, siendo los mismos:

Memòria 2021

•

La existencia, en el expediente de contratación número 1, de
un presupuesto base de licitación que resultó superior al
precio de mercado justificado en el informe de adecuación de
los precios del contrato.

•

El abono a una funcionaria de cantidades en concepto de
acción social un mes antes de su reconocimiento.

•

La falta de validez del Acuerdo por el que a su vez se aplica a
la Oficina el Acuerdo de la Sindicatura de Cuentas en materia
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de ayudas sociales a los funcionarios.
•

El abono al funcionario 00001/00000008 de un día de
complemento de carrera que no le correspondía.

•

El abono al funcionario 00001/00000007 de dos días de un
complemento de carrera que no le correspondían.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de 14 de febrero de 2022,
manifiesta su conformidad con las conclusiones del Acta de
Liquidación Provisional en cuanto a la ausencia de menoscabo en
los fondos públicos por entender que de la documentación
aportada y de las alegaciones realizadas ha quedado acreditado
que:

Memòria 2021

•

No existió en realidad discrepancia entre el presupuesto base
y el precio de mercado en el expediente de contratación
número 1. Debiéndose la inicial diferencia a incluirse en el
precio de adecuación un 21% de IVA que, descontado, hace
que dicha cantidad coincida con la prevista en el presupuesto
base.

•

No consta que la funcionaria 00001/00000004 no tuviera
derecho a la percepción del complemento de acción social
recibido, siendo la cuantía controvertida por otro lado de
142,20 euros.

•

En relación a la validez o no del documento por el que se
acuerda la aplicación del Acuerdo de Acción Social de la
Sindicatura de Cuentas a la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción en las Islas Baleares, y la posible nulidad
de tal acuerdo; tal posibilidad se hallaba prevista con carácter
supletorio en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen
Interior de la Oficina, tratándose de una cuestión planteada
por la Sindicatura de Cuentas que no cuestiona el derecho de
los funcionarios a percibir cantidades en concepto de ayudas
sociales.

•

No consta tuviera lugar el abono indebido al funcionario
00001/00000008 de un día de complemento de carrera.

•

No consta asimismo acreditado, que el funcionario
00001/00000007 no tuviera derecho a la percepción durante
dos días del referido complemento por un importe total de 31

16

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

euros.
A la vista del contenido de la instrucción y de la liquidación
provisional, entiende el Ministerio Fiscal que no siendo posible
constatar la existencia de menoscabo para los fondos públicos
imputable por negligencia grave a persona alguna, interesa la no
incoación de juicio contable a tenor de lo dispuesto en el artículo 68.1
in fine, en relación con el artículo 73.1 de la LFTCu.
Tampoco ha solicitado la incoación del procedimiento de exigencia
de responsabilidad contable la Oficina de Prevención y Lucha contra
la Corrupción en las Illes Balears, quien, en el trámite conferido para
formular alegaciones sobre la continuación del proceso, manifestó
que se adhería a las conclusiones del Acta de Liquidación
Provisional, en la que se concluía que no procedía el
pronunciamiento de un supuesto de alcance, por lo que pidió el
archivo de las actuaciones.
CUARTO.- El ya mencionado artículo 68.1, in fine, en relación con el
73.1 de la LFTCu, permite, en los términos prevenidos para la
inadmisión del recurso en el proceso contencioso-administrativo
ordinario -regulada en el artículo 51 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, declarar no haber lugar a la incoación del correspondiente juicio
contable cuando de las actuaciones instructoras resultara la
inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable por
alcance, al no darse los requisitos constitutivos de éste, en los
términos ya vistos anteriormente, circunstancia que se produce en
este procedimiento.
En el presente caso, al determinar la Delegada Instructora en el Acta
de Liquidación Provisional suscrita el 22 de diciembre de 2021 que
no procede el pronunciamiento de un supuesto de alcance, y no
habiendo mostrado los legitimados activos, conforme al artículo 55
de la LFTCu, su intención de ejercer pretensión alguna de
responsabilidad contable, no procede otra cosa que declarar la no
incoación del presente procedimiento contable.
Por todo lo expuesto, VISTOS los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación, ESTE CONSEJERO DE CUENTAS,
ACUERDA lo siguiente
III.- PARTE DISPOSITIVA
ÚNICA.- Acuerdo que no procede la incoación del procedimiento de
reintegro por alcance nº C1001/2022, SECTOR PÚBLICO

Memòria 2021

17

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

AUTONÓMICO (Informe de Fiscalización 185/21 sobre el
cumplimiento de legalidad de la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción en las Illes Balears, correspondiente al ejercicio
2019), ILLES BALEARS; y, en consecuencia, archívese el mismo”.
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5 ACTIVITAT INSTITUCIONAL
5.1 Participació en la Xarxa d’Agències i Oficines
anticorrupció de l’Estat espanyol
Dins de l’àmbit de les reunions de coordinació amb les restants oficines i agències que
en l’àmbit nacional s’encarreguen de vetllar per la integritat, ètica pública i prevenció i
control de la corrupció, en 2018 es va crear la Xarxa d’Agències i Oficines anticorrupció
de l’Estat, de la qual formen part les següents:
•

Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid;

•

Oficina Antifrau de Catalunya;

•

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat
Valenciana;

•

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en les Illes Balears;

•

Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció;

•

Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de
Barcelona;

•

Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona;

•

Consello de Comptes de Galícia.

•

La Cámara de Comptes de Canàries.

•

El Servei Nacional de Coordinació Antifrau (de la Intervenció General de la
Administració del Estado).

•

L’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació
(OIRESCON)

•

La Comissió Nacional de Mercats y la Competència

Durant 2021 les VII y VIII reunions de la Xarxa s’han celebrat de forma virtual a causa
de la pandèmia de COVID-19, en què es van tractar els següents temes:
•

En la seva VII trobada es va comptar amb la participació de la Fiscal Europea
Mª Concepción Sabadell Carnicero, que va detallar el funcionament de la
Fiscalia Europea especialment en les matèries relacionades amb la corrupció,
i es van explorar les diferents vies de col·laboració amb les oficines i agències
anticorrupció espanyoles.
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•

En la seva VIII trobada que va tenir lloc en el marc del VI Congrés Internacional
de Transparència celebrat a Alacant entre el 27 i el 29 de setembre, les
agències i oficines antifrau van debatre i van reflexionar sobre diferents
qüestions relacionades amb el seu àmbit d'actuació i molt especialment sobre
la situació en la qual es troba la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de
la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que
informen sobre infraccions del Dret de la Unió. Després dels treballs
desenvolupats es va adoptar una declaració institucional que va ser llegida en
el plenari del Congrés i en la qual s'urgia a les autoritats competents de la
transposició a l'ordenament jurídic de la Directiva al desenvolupament del marc
legal advertint que el termini per a la finalització dels treballs concloïa el passat
17 de desembre de 2021.

En aquesta mateixa declaració es va recomanar als governs, administracions i altres
parts interessades a fomentar la cultura de la denúncia; promocionar els canals de
denúncia; reconèixer l'exemplaritat dels qui denuncien; garantir la confidencialitat;
protegir les persones denunciants; promoure i implementar accions correctores;
facilitar a les persones denunciants i alertadores mesures de suport, així com
desplegar accions de difusió, formació i sensibilització.

5.2 Activitat internacional
Com s'indica en l'apartat 6.1 d'aquesta Memòria relatiu a les directrius generals
d'actuació per a l'any 2021, és un objectiu prioritari de l'Oficina establir i reforçar les
relacions institucionals i de col·laboració tant a nivell nacional com internacional,
perquè com s'ha explicat anteriorment, és important la creació de sinergies entre
institucions que tenen entre els seus objectius la prevenció i detecció de fraus, abusos
i males pràctiques, posant en comú les dificultats d'aquest àmbit de l'experiència
professional i la millor forma en què han estat abordades prèviament.
Són molt nombroses les institucions nacionals d'altres països i institucions
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 l'Oficina.
Durant l’any 2021 s’han dut a terme les següents actuacions a nivell internacional:
1) L’Oficina forma part des de 2018 de la European Partners Against Corruption
and European Contact-point Network Against Corruption (EPAC/EACN).
Cada any, en el marc de la Conferència Professional Anual, l’Assemblea
General d’aquesta xarxa adopta una declaració sobre el treball i la trajectòria
estratègica d’aquesta. En la seva reunió celebrada en Lituània els dies 1 i 2 de
desembre de 2021 (a la qual la nostra Oficina no va assistir a causa de la
situació epidemiològica derivada de la COVID-19), es va adoptar la Declaració
de Vilnius en la qual la xarxa recomanava als seus membres continuar amb la
implantació dels més alts estàndards d'integritat pública en tots els àmbits
d'actuació pública, i es feia una anomenada als Estats membres de la UE per
a:
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a. evitar qualsevol obstacle burocràtic o processal inapropiat o desraonat
per a evitar qualsevol influència indeguda en el curs del procés penal i
així assegurar la independència i credibilitat de les agències
anticorrupció;
b. treballar en un sistema sòlid de protecció de denunciants, accessible per
a tots, altament protector i recolzat per recursos suficients;
c. promoure l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació, com la
tecnologia de big data, en la lluita contra la corrupció per a permetre
l'anàlisi ràpida de grans extensions de dades per a identificar possibles
instàncies de corrupció en àrees com la contractació pública, la
declaració d'actius, declaracions tributàries i assignacions financeres;
estratègies d’investigació més intel·ligents i proactives poden estalviar
recursos i reduir els costos de les formes tradicionals de detectar,
investigar i analitzar la corrupció.
2) El 3 d’abril de 2020 la Oficina va ser admesa com a observador extern de la
Network of Corruption Prevention Authorities (NCPA), atès que només
s’admeten com a membres de ple dret a entitats d’àmbit nacional. El 20-4-2021
es va celebrar reunió plenària de manera telemàtica en la qual els participants
van presentar els resultats i els últims avanços dels projectes en curs:
a. Itàlia: Ús d’eines i tecnologies modernes per a prevenir i detectar la
corrupció.
b. França:
i. Mapatge global d’autoritats anticorrupció i de riscos de corrupció.
ii. Orientació sobre els pagaments de facilitació
iii. Factors clau d’èxit en la formació anticorrupció
c. Sèrbia: declaracions patrimonials d’activitats i interessos.
d. Albània: Transparència en el procés legislatiu i incentius ciutadans a la
integritat.
e. Estònia i Tunísia: Transparència en el sector empresarial
f. El Marroc: Impactes de les estratègies nacionals anticorrupció i
metodologia d'avaluació del risc de corrupció.
g. Eslovàquia: Integritat pública
h. Palestina: El paper dels mitjans de comunicació en els esforços de
prevenció i detecció de la corrupció.
i.
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prevenció dels membres.
j.

Romania: Desafiaments i bones pràctiques identificades en el procés de
seguiment de la implementació de les estratègies anticorrupció.

3) El 17 de setembre de 2021 l’Oficina va ser admesa com a membre de la
Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA).
En la seva reunió anual de 18 de desembre de 2021, es va adoptar la
Declaració de Dublín, en la qual la NEIWA:
a. Recorda als Estats membres de la UE que estan obligats a transposar
la Directiva (UE) 2019/1937 a la legislació nacional abans del 17 de
desembre de 2021, i se'ls encoratja a completar sense demora la
transposició.
b. Destaca que les persones denunciants han d'estar protegits contra
qualsevol forma de represàlia i tenen dret a les mesures de protecció
disponibles.
c. Posa l'accent que elements importants de la Directiva poden tenir efecte
directe en la legislació nacional dels Estats membres on encara no s'ha
produït la transposició.
En els annexos I a III poden veure's les autoritats, oficines i agències que formen part
d'aquestes tres institucions internacionals.
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6 ACTIVITAT OPERATIVA
6.1 Instruments de planificació: directrius generals
per a 2022
L' article 26 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina disposa que
en el darrer trimestre de cada any, el director o directora aprovarà 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.
En virtut de l'anterior, mitjançant Instrucció 1/2021, de 14 de desembre, s'han aprovat
les directrius generals d'actuació de l'Oficina per a l'any 2022 el contingut de les quals
es pot veure al portal d'internet. Aquest és el seu esquema:
1. PRINCIPIS D' ACTUACIÓ I OBJECTIUS GENERALS DEL PLA
1.1. Missió
1.2. Visió
1.3. Objectius generals
2. ACTUACIONS RELACIONADES AMB L'ÈTICA PÚBLICA, PREVENCIÓ I
INTEGRITAT
2.1. En matèria d' integritat
2.2. En matèria de gestió de riscos
2.3. En matèria de comunicació, sensibilització i participació ciutadana
2.4. En matèria de formació i gestió del coneixement
3. ACTUACIONS RELACIONADES AMB INVESTIGACIÓ I LA INSPECCIÓ
3.1. Participar en el desenvolupament del sistema d'alertes DATACROSS
3.2. Elaboració de guies, així com de mètodes d'ajuda informàtics
3.3. Desplegament del protocol de protecció de denunciants.
3.4. Investigació de les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes i
altres òrgans de control
3.5. Explotació del Registre de declaracions de béns, activitats i interessos
3.6. Investigació de les denúncies presentades.
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3.7. Investigacions que, pel seu interès o rellevància, s'iniciïn en compliment de
l'apartat Segon de la Instrucció 5/2019.
3.8. Col·laboració amb els òrgans judicials, la Fiscalia anticorrupció, les agències
tributàries i altres òrgans de control.
4. ACTUACIONS TRANSVERSALS
4.1. Relacions institucionals i de col·laboració
4.2. Establiment d'un pla d'objectius susceptible de mesurament de les actuacions
de l' Oficina.

6.2 Al·legacions a l’Avantprojecte de la Directiva
(UE) 2019/1937
El 23 d'octubre de 2019 es va aprovar la Directiva UE 2019/1937 del Parlament
Europeu i del Consell, relativa a la protecció de les persones que informen sobre
infraccions del Dret de la Unió (Directiva en endavant), l'entrada en vigor de la qual es
va produir el 17 de desembre de 2019.
Espanya no ha complert amb el termini màxim de dos anys per a la transposició de la
Directiva en no incloure en l'ordenament jurídic la Directiva, termini que va finalitzar el
17 de desembre de 2021.
L'absència de transposició a l'ordenament jurídic nacional de la Directiva comporta el
risc de l'obertura d'un procediment informal d'infracció ja que incompleix el Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, en no informar de les mesures de transposició de
la Directiva adoptades d'acord amb el procediment legislatiu establert. Si el Tribunal
declara que l'Estat membre afectat ha incomplert la seva sentència, podrà imposar-li
el pagament d'una suma a tant alçat o d'una multa coercitiva.
Cal indicar que el 27 de gener de 2022, la Comissió Europea ha iniciat el procediment
de sanció a Espanya per la falta de transposició de la Directiva.
D'acord amb aquests fets es fa necessari la transposició de la Directiva per evitar la
possible imposició d'una sanció i per la necessitat de regular la protecció efectiva a les
persones que informin sobre frau o corrupció, l'establiment de canals protegits de
comunicacions i la prohibició de qualsevol represàlia contra ells.
El 4 de març el Consell de Ministres ha comunicat l'aprovació de l'Avantprojecte de
Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions
normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual es transposa la Directiva
(Avantprojecte en endavant).
El 8 de març de 2022 el Ministeri de Justícia publicava el text de l'esmentat
Avantprojecte, pel qual es transposa la Directiva, i es procedia al tràmit d'audiència i
informació pública per presentar al·legacions al text projectat. Dins del termini habilitat
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de set dies per a audiència i informació pública, aquesta Oficina va remetre al Ministeri
de Justícia en data 17 de març escrit d'al·legacions de l'Oficina a l'Avantprojecte.
En la tramitació d'aquest Avantprojecte de Llei resten pendents de presentar els
informes tècnics corresponents i les oportunes aprovacions per al trasllat del projecte
de llei aprovat al Congrés dels Diputats.

6.3 La importància transcendental de la Prevenció
La integritat és un dels fonaments de les estructures polítiques, econòmiques i socials
i és una pedra angular de la bona governança. La integritat pública implica que els
encarregats de gestionar la cosa pública, no només compleixin amb el mínim requerit
per les lleis, sinó que regeixin el seu comportament d’acord amb els valors i estàndards
de conducta ben definits i comuns a tota l'administració, amb l'objectiu de donar
sempre prioritat a l'interès públic per sobre del privat.
No obstant això, cap país és immune a violacions de la integritat. Els enfocaments
tradicionals de lluita contra la corrupció basats en la creació de més regles, un
compliment més estricte i una aplicació més rigorosa de la llei, han tingut una eficàcia
limitada. Centrar-se en un mer enfocament punitiu no resol les arrels del problema,
atès que sembla que, per cada corrupte empresonat, n'aparegués almenys un de nou
i que la corrupció en comptes de ser controlada es torni cada vegada més sofisticada3.
A més, un enfocament tradicional centrat en el compliment de la llei pot ser
contraproduent, ja que proporciona un senyal de desconfiança cap als servidors
públics, i pot donar la impressió que la mala conducta és comuna i, per tant, es
necessiten més regles i regulacions que la controlin. Així mateix, sistemes enfocats en
el compliment de normes podrien portar als servidors públics a pensar que mentre no
estiguin violant la llei, estan actuant èticament. Per suposat, això no vol dir que es
deixin d'investigar i sancionar casos, sinó que cal donar igual o més visibilitat a les
accions preventives i proactives de promoció de la integritat.
En els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides adoptats el 2015
es troba el de promoure societats justes, pacífiques i inclusives (objectiu 16 “Paz,
justicia e instituciones sólidas"), i dins l’esmentat objectiu es recullen diverses metes,
entre les quals s’hi contemplen:
•

Meta 5: Reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seves
formes.

•

Meta 6: Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendeixin
comptes.

Quines actuacions ha realitzat l'Oficina durant el 2021 per fomentar la prevenció de la

3

Estudis de l'OCDE sobre Governança Pública. "La Integritat Pública a Amèrica Llatina i el Carib 20182019. DE GOVERNS REACTIUS A ESTATS PROACTIUS"
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4

corrupció? . Aquestes accions són les que es recullen a continuació.

6.3.1 L'elaboració d'un projecte educatiu propi i específic
L'Oficina té l'encàrrec legal de fomentar els valors i actituds favorables a la integritat
institucional i a l'ètica pública, mitjançant campanyes de comunicació, publicacions
pedagògiques i altres activitats de sensibilització i generació d'opinió.
Amb aquesta finalitat i com a part d'aquest encàrrec, l'Oficina ha dissenyat un projecte
educatiu propi i específic, adreçat als tres àmbits en els quals és imprescindible
fomentar aquests valors i actituds.

6.3.1.1 Itinerari formatiu sobre integritat i corrupció adreçat a
estudiants d'ESO, Batxillerat i FP
Es tracta d'un programa formatiu adreçat als alumnes dels darrers cicles formatius no
universitaris, el qual s’articula entorn a 4 objectius:
•

Incentivar valors i actituds favorables a la integritat, honestedat, responsabilitat
individual, solidaritat i respecte als altres.

•

Introduir-los dins l'ètica pública per a un repartiment equitatiu, solidari i eficient
dels recursos públics.

•

Explicar per què és tan important que tothom contribueixi amb els seus
impostos a sostenir l'estat del benestar i que aquests recursos es gastin de la
millor forma possible per aconseguir una societat més justa, solidària i
igualitària.

•

Per últim, explicar conceptes que de vegades han escoltat en els mitjans de
comunicació (frau, corrupció, etc.), els quals impedeixen complir amb els
objectius anteriors. També se’ls explica qui som i quines tasques
desenvolupem a l'Oficina.

El contingut d'aquest itinerari és el següent:
1. Presentació d'un vídeo sobre la corrupció, editat per l'Oficina, de 3 minuts de
durada, per millorar la comprensió dels estudiants sobre el significat i l'impacte
de la corrupció i altres actes relacionats.
2. Explicació dels elements principals de les diferents parts del vídeo, sempre
lligant el seu contingut amb els objectius d'integritat, d’honestedat, de
responsabilitat individual i de solidaritat.

4

Totes elles es poden consultar a la pàgina web de l’Oficina
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3. Introducció a dues eines lúdiques:
a. "I tu què faries?": Es tractaria de debatre en classe possibles dilemes,
per als quals hi ha 4 respostes tancades on s’analitzen quines serien les
conseqüències de les diferents accions amb la finalitat d’extreure’n algun
tipus de moralitat.
b. "Valora la teva integritat": Es tracta que cada classe, en grup o de forma
individual, i amb més temps, responguin a altres dilemes, en aquest cas
amb una escala de valoració d'1 a 7. Aquesta opció està destinada a
extreure una puntuació per qualificar el grup o la persona. Cal afegir que
aquests test estan pensats conjuntament amb la facultat de psicologia
de la UIB.
Aquestes
dues
eines
es
https://proyectoeducativo.oaib.es

poden

veure

en

aquest

enllaç:

Durant l'any 2021, i com a conseqüència de la dificultat de les actuacions presencials
a les aules, s'han desenvolupat només 21 actuacions per part de l'Oficina:
•

7 actuacions a l’IES Nou Llevant (ESO i Batxillerat)

•

2 actuacions a l'Institut Ramon Llull (ESO)

•

2 actuacions al Col·legi Sant Rafel (ESO)

•

1 actuació a l'IES Mossèn Alcover (ESO)

•

2 actuacions a l’IES Baltasar Porcel (Batxillerat)

•

3 actuacions a l’IES Xarc (Eivissa) (Batxillerat i FP)

•

3 actuacions a l’IES Blanca Dona (Eivissa) (Batxillerat i FP)

•

1 actuació al Col·legi Mata de Jonc (ESO)

410 han estat els alumnes als quals s'ha impartit formació sobre la corrupció dels
centres abans citats.

6.3.1.2 I Concurs escolar de valors sobre la corrupció
En el primer concurs escolar celebrat l'any 2021 han participat un total de 64 treballs
procedents de 10 centres escolars.
Categoria

Còmic
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Categoria

Treballs
presentats

Vídeo

11

Cartell/fotografia

44

TOTAL

64

El projecte educatiu va comptar amb una guia d'ajuda als professors perquè puguin
formar i informar els alumnes en matèria d'honestedat i integritat:
https://www.oaib.es/ca/proyecto-educativo-recursos-2/
Així mateix, s'han dissenyat dues aplicacions web dirigides als més joves, encara que
també aplicables al públic en general, en forma de dos jocs de dilemes ètics:
•

“I tu què faries”

•

“Valora la teva integritat”

Es poden trobar a: https://proyectoeducativo.oaib.es/?l=2
D'altra banda s'ha elaborat
https://youtu.be/gAs76-c6LOk

un

vídeo

didàctic

titulat

“La

corrupció”:

Aquest vídeo, emmarcat dins del projecte educatiu, va acompanyat d'un guió explicatiu
del seu contingut:
https://oaib.es/storage/app/media/uploaded-files/document-de-suport-al-video-lacorrupcio.pdf

6.3.1.3 Estadístiques dels vídeos publicats a YouTube
Las estadístiques dels principals vídeos pujats al canal de YouTube de l’Oficina són
els següents:
Visualitzacions vídeos educatius
Vídeo La corrupció (Castellà)
Vídeo La corrupció (Català)
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Visualitzacions vídeos educatius
Vídeo del cartell guanyador del concurs

307

Vídeo del còmic guanyador del concurs

163

Vídeo guanyador del concurs

124

6.3.1.4 Conferència José Carlos Ruiz
L'Oficina va organitzar un acte de presentació del Projecte Educatiu de Prevenció de
la Corrupció, el qual va tenir lloc a l'auditori del Conservatori de Música de les Illes
Balears.
Després de la presentació del projecte educatiu, el Dr. José Carlos Ruiz (Doctor i
professor en Filosofia a la Universitat de Còrdova, col·laborador a La Ventana de la
Cadena SER en el programa “Más Platón y menos WhatsApp”) va impartir una
conferència sobre la influència de les xarxes socials i mitjans tecnològics en els
processos educatius.
El Dr. Carlos Ruiz col·labora amb diferents institucions en la implementació de
projectes educatius per alumnes d'infantil, primària i secundaria i desenvolupa
projectes educatius específics per a pares d'alumnes i personal docent.
La conferència va comptar amb la següent assistència:

Format

Assistents

Presencial

105

Online

228

Visualitzacions
diferides

Total
105

177

TOTAL

406
510

6.3.2 Formació dirigida a empleats públics
Al llarg de l'any 2021 s'ha realitzat un important esforç destinat a la formació
d'empleats públics. En aquest sentit, s'han seguit diferents vies per tal d'arribar al
màxim nombre de treballadors de les diferents institucions de les Illes, centrant
l'activitat formativa de la manera següent:
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•

Juntament amb l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), s'han impartit
durant 2021 dos projectes formatius dirigits a empleats públics:
o Curs d'Integritat i Lideratge Ètic (12 hores). Aquest curs està dirigit a
directius públics i ha estat dissenyat per l'Oficina per ajudar a entendre
millor els fonaments teòrics i les aplicacions pràctiques del lideratge ètic,
tenint en compte la diversitat cultural de les organitzacions actuals dins
d'un marc complet d'integritat que engloba el compromís, les
responsabilitats, la cultura, i la rendició de comptes, i així comprendre el
fenomen de la corrupció. El curs està estructurat al voltant de les
qüestions principals:
▪

El lideratge ètic.

▪

Els sistemes d'integritat.

▪

Les eines per aconseguir estructures íntegres.

▪

El fenomen de la corrupció.

o Curs El Fenomen de la Corrupció (12 hores). Aquest curs està dirigit a
empleats públics en general. Com una de les primeres preocupacions
del discurs moral i polític, des de l'antiguitat clàssica fins a la més recent
Convenció de les Nacions Unides, la corrupció sempre ha arruïnat els
afers humans. Les seves definicions van des d'allò moral i allò religiós
fins a allò econòmic, polític i legal. Els seus efectes són de gran
envergadura: s'ha comprovat que la corrupció distorsiona el judici humà,
deforma les cultures organitzatives de les institucions governamentals,
soscava el desenvolupament econòmic i polític, augmenta la pobresa,
compromet els drets humans, corroeix la integritat dels sistemes
econòmics i polítics, produeix desigualtats extremes, destrueix la
confiança pública en el govern i els mercats, i debilita les polítiques de
protecció ambiental i canvi climàtic. Aquest curs ofereix un panorama de
les diferents definicions i efectes de la corrupció. Igualment, fa una
revisió de les diferents formes d'entendre-la i analitza diversos
enfocaments per mesurar-la i combatre-la. L’esmentat curs està
estructurat al voltant de les qüestions principals:
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▪

Què és la corrupció?

▪

La corrupció i la bona governança

▪

La corrupció en el sector públic i en el privat

▪

La corrupció i els drets humans

▪

La corrupció i gènere

▪

Participació ciutadana, les denúncies i altres mesures de lluita
contra la corrupció.
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•

D'altra banda, s'ha iniciat la impartició de formació pròpia juntament amb els
Consells Insulars, seguint la mateixa línia i metodologia utilitzada amb l'EBAP
però amb la finalitat que pugui arribar a empleats públics tant dels propis
Consells, així com dels diferents ajuntaments de cadascuna de les Illes.

•

Una tercera línia de formació destinada a empleats públics s'ha realitzat amb
l'Ajuntament de Palma, mitjançant seu itinerari formatiu per a comandaments
intermedis.

El quadre següent mostra l' abast la formació impartida:
CURSOS FORMACIÓ ANY 2021
Directius

Empleats

Total

Edicions

Alumnes

Edicions

Alumnes

Edicions

Alumnes

EBAP

3

90

1

32

4

122

Consell Mallorca

1

32

1

31

2

63

Consell Menorca

1

7

1

2

2

9

Consell Eivissa

1

6

1

11

2

17

Consell
Formentera

1

17

1

6

2

23

1

7

1

8

2

15

8

159

6

90

14

249

Ajuntament
Palma
TOTAL

de

6.3.3 La funció d'assessorament en matèria d'integritat i
ètica pública
La Llei de creació de l'Oficina li encomana assessorar i formular propostes i
recomanacions al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i als
òrgans de govern dels consells insulars, dels municipis i de la resta de les
administracions públiques de les Illes Balears, amb l'objectiu d'adoptar mesures de
prevenció i lluita contra la corrupció.
En base a aquest mandat, durant l'any 2021 l'Oficina ha realitzat l’assessorament a
empleats públics en matèria de conflictes d' interès.
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El Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina encarrega a l'Àrea d'Ètica
Pública, Prevenció i Integritat les següents funcions:
h) Vetllar pel compliment del règim d'incompatibilitats dels càrrecs públics.
e) Assessorar sobre qüestions d'incompatibilitat dels càrrecs públics.
j) Col·laborar amb la Direcció de l'Oficina en els casos en què hagin de dirimir
conflictes d'interessos
D'acord amb això, s'han evacuat 2 consultes plantejades per diversos càrrecs públics
de diferents administracions.

6.3.4 L'elaboració d'una enquesta ciutadana
Un dels principals problemes per mesurar la corrupció és la dificultat de disposar de
dades fiables sobre els casos existents, en part a causa de l'heterogeneïtat de les
eines de mesurament. Per aquest motiu resulten útils els indicadors sobre la percepció
de la ciutadania i la seva evolució en el temps, atès que els agents econòmics i la
resposta ciutadana es mouen en funció de percepcions.
Per aquest motiu, l'Oficina ha volgut recollir les percepcions i actituds de la ciutadania
al voltant del fenomen de la corrupció a les Illes Balears, mitjançant una enquesta
autoseleccionada que va estar disponible a la pàgina web fins al 31 de gener de 2021.
L'enquesta es va difondre mitjançant la tècnica de "bolla de neu", on a partir de la
publicació en xarxes socials i la cobertura mediàtica, es va convidar a participar al
públic interessat. Aquesta tècnica permet reunir un volum de respostes acceptable a
molt baix cost, si bé els resultats no es poden elevar al conjunt de la població. Per tant,
els resultats que es presenten són els reflectits per les opinions de les persones que
van participar en la mostra, i la distribució de les respostes s'ha de prendre com a
orientativa.
L'enquesta va estar oberta des del dia 11 de desembre de 2020 fins al dia 31 de gener
de 2021 i hi van participar un total de 526 persones que, després d'un procés de
depuració per eliminar observacions amb respostes inconsistents, va quedar en 512.
L'explotació de les dades i obtenció de les conclusions de l'enquesta es van realitzar
pel Departament d'Estadística de la Universitat de les Illes Balears.
Els resultats de l'enquesta es poden trobar en:
https://www.oaib.es/la-oaib-presenta-los-datos-de-la-encuesta-ciudadana-2020/

6.3.5 La difusió dels programes de compliment normatiu a
les PIME
D'acord amb la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, l’agost de
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2021 hi havia a Espanya 2.911.533 PIME que ocupaven a 16.004.784 persones:

Davant d'això, promoure una agenda d'integritat a les PIME és fonamental,
considerant els desafiaments que imposa a aquestes empreses un ambient corrupte.
No obstant això, el nivell de sofisticació que pot arribar a assolir un sistema de
prevenció de la corrupció pot generar desconcert i rebuig entre empreses que
manegen recursos més limitats i/o que compten amb estructures organitzatives més
simples, dissuadint-los així d'aprofundir en el coneixement d'aquests sistemes, i
d'adoptar-los i usar-los.
Per aquest motiu, durant l'any 2021, a través d'un acord de col·laboració amb la
PIMEM i el conveni signat amb la World Compliance Association, l'Oficina ha
realitzat les següents actuacions en l'àmbit de la difusió del "Compliance" entre les
petites i mitjanes empreses:
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•

Desenvolupament i impuls d'un programa anticorrupció per a PIME de les Illes
Balears. S'ha editat la Guia d'integritat i compliance per a PIME de les Illes
Balears: https://www.oaib.es/wp-content/uploads/2022/02/Guia-de-integridady-compliance-para-pymes-en-las-Illes-Balears.pdf

•

La creació d'un "Observatori Compliance".

•

La celebració d'un Congrés sobre el "compliance" anticorrupció a Balears,
celebrat el dia 7 d’octubre de 2021.

6.3.6 La gestió i explotació del Registre de declaracions
patrimonials i d' activitats
Els ciutadans han de tenir la seguretat que els empleats públics actuen de manera
imparcial a l'hora de prendre decisions, sense buscar beneficis personals. I és que tots
els actes de corrupció contenen implícitament un conflicte d'interessos 5 mal gestionat.
Conflicte d'interès no és el mateix que corrupció, però en la majoria dels casos, la
corrupció fa la seva aparició quan un interès particular anterior ha influït indegudament
en la funció imparcial i objectiva del servidor públic. Per això, cal considerar la
prevenció dels conflictes d' interès com a part d'una política més àmplia de prevenció
i lluita contra la corrupció.
Una adequada gestió dels conflictes d'interessos requereix que la informació sobre els
interessos particulars dels empleats públics, sobretot d'aquells de major jerarquia,
siguin clars i transparents, i per a això cal fer visibles interessos potencialment
generadors de conflictes d'interès perquè les institucions públiques tinguin la capacitat
de detectar-los i gestionar-los. La millor manera de fer-ho és fixant obligacions de
declaració del patrimoni personal o familiar i altres activitats o interessos, encara que
també regulant la possibilitat o no de tenir segones ocupacions i altres fonts d'
ingressos i en quines condicions, o establint l' obligació de declarar la recepció de
regals, d’atencions protocol·làries i d’altres beneficis.
Aquest és el motiu pel qual la Llei 16/2016 ha introduït l'obligació de presentar
aquestes declaracions patrimonials, d'activitats i d'interessos, per a tots els càrrecs
públics de l'àmbit autonòmic i local de l'arxipèlag.

5

L’Organització de Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) va proposar la següent
definició de conflicte d’interès: «Un "conflicto de intereses" es un conflicto entre el deber y los intereses
privados de un empleado público cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían
influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.»
Cal notar que es parla d'empleat públic i no de càrrec polític o electe.
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6.3.6.1 El Resum de la informació continguda en el Registre
A. Declaracions patrimonials i de béns, interessos i activitats (Models 1, 2 i
3)
Durant l'any 2021 s'han realitzat treballs de depuració i homogeneïtzació de les
declaracions presentades, així com l'eliminació de duplicats i esborranys. Després
d'aquest procés, a 31 de desembre de 2021 hi ha registrades un total de 2.151
declaracions corresponents a la legislatura 2019-2023. Les declaracions existents
corresponents al període 2015-2019 i que s'han rebut de les diferents administracions
ascendeix a 1.903, per la qual cosa el total de declaracions de béns existents fins a
aquesta data ascendeix a 4.054 declaracions.
Un cop realitzats els treballs esmentats la informació de les declaracions presentades
és la següent:
Declaracions de béns presentades
Legislatura
anterior

Legislatura
actual

1.206

1.235

2.441

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

288

426

714

Consells Insulars

307

310

617

11

11

106

184

15

15

24

48

72

1.903

2.151

4.054

Ajuntaments

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a
les Illes Balears
Parlament de les Illes Balears

78

Sindicatura de Comptes de las Illes Balears
Universitat de les Illes Balears

Total
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Declaracions de béns presentades
Model 1

Model 2

1.972

339

130

2.441

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

535

165

14

714

Consells Insulars

481

117

19

617

10

1

156

24

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

10

5

Universitat de les Illes Balears

45

26

1

72

3.209

677

168

4.054

Ajuntaments

Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció
Parlament de les Illes Balears

Total

Model 3

Total

11

4

184
15

B. Declaracions d'IRPF i Patrimoni
Pel que fa a la presentació de les declaracions d'IRPF i Patrimoni, durant l'any 2021
s'han presentat un total de 2.131 declaracions, de les quals 1.157 corresponen a
l'exercici fiscal 2020. Així mateix, hi ha hagut noves presentacions de declaracions
tributàries d'exercicis anteriors, passant de 2.783 en el 2020 a un total de 3.757 en el
2021.
Declaracions d' IRPF i Patrimoni
IRPF

Patrimoni TOTAL

Any fiscal Presentades Exemptes Total

Total

Total

2017

949

58 1.007

8

1.015

2018

1.347

43 1.390

11

1.401

2019

1.298

33 1.331

10

1.341
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Declaracions d' IRPF i Patrimoni
IRPF

Patrimoni TOTAL

Any fiscal Presentades Exemptes Total
2020
Total

Total

Total

1.135

13 1.148

9

1.157

4.729

147 4.876

38

4.914

Declaracions d' IRPF i Patrimoni
IRPF

Patrimoni TOTAL

Any fiscal Declarant Cònjuge Total

Total

Total

2017

1.000

7 1.007

8

1.015

2018

1.373

17 1.390

11

1.401

2019

1.313

18 1.331

10

1.341

2020

1.131

17 1.148

9

1.157

4.817

59 4.876

38

4.914

Total

Declaracions presentades a 31/12/2021
Any fiscal

2020

2021

Augment

2017

730

1.015

285

2018

1.110

1.401

291

2019

943

1.341

398
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Declaracions presentades a 31/12/2021
Any fiscal

2020

2020
Total

2021

Augment

0

1.157

1.157

2.783

4.914

2.131

A la pàgina web de l'Oficina es pot trobar, a més de les declaracions presentades pels
càrrecs públics degudament anonimitzades per preservar les seves dades personals,
un quadre amb els gràfics del grau de compliment de cadascun dels organismes.
C. Requeriments d' informació
Transcorregut el termini legalment establert per al compliment de les obligacions de
presentació de models i declaracions, s'ha continuat amb la tramesa de requeriments
d'informació i d’emplenament de les obligacions establertes per la Llei 16/2016 a
aquelles persones que no han complert amb el tràmit de presentació.
Durant l'any 2021 s'han realitzat un total de 337 requeriments, amb la següent
distribució, en funció de l'administració a la qual pertanyen:

Requeriments d’informació
Organisme
Ajuntament d'Alaró

12

Ajuntament d'Ariany

7

Ajuntament de Banyalbufar

7

Ajuntament de Binissalem

14

Ajuntament de Buger

11

Ajuntament de Bunyola

12

Ajuntament de Calvia

Memòria 2021

Requeriments

1

38

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

Requeriments d’informació
Organisme
Ajuntament de Campanet
Ajuntament de Ciutadella de Menorca

11
1

Ajuntament de Consell

10

Ajuntament de Costitx

11

Ajuntament de Deia

7

Ajuntament de Fornalutx

7

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

9

Ajuntament de Lloseta

15

Ajuntament de Llubi

11

Ajuntament de Mancor de la Vall

9

Ajuntament de Maó-Mahón

4

Ajuntament de Maria de la Salut
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11

Ajuntament de Marratxi

2

Ajuntament de Montuiri

8

Ajuntament de Muro

13

Ajuntament de Petra

11

Ajuntament de Puigpunyent

9

Ajuntament de Salines (Ses)

8

Ajuntament de Sant Joan

8
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Requeriments d’informació
Organisme
Ajuntament de Santa Eugenia

Requeriments
6

Ajuntament de Santa Maria del Cami

13

Ajuntament de Selva

11

Ajuntament de Sencelles

11

Ajuntament de Sineu

11

Ajuntament de Valldemossa

9

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

8

Ajuntament d'Escorca

7

Ajuntament d'Esporles

13

Ajuntament d'Estellencs

8

Comunitat Autonoma de les Illes Balears

1

Parlament de les Illes Balears

Total

10

337

6.3.6.2 Convenis signats amb diferents Ajuntaments i Consells
Insulars
La Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del règim local estableix l'obligatorietat de la
formulació de declaració de possibles causes d'incompatibilitat, la declaració de béns
patrimonials i la presentació de les declaracions d'IRPF per a tots els representants
locals així com dels membres no electes de la Junta de Govern Local, per al personal
directiu i per als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
És evident que aquestes obligacions són coincidents amb les establertes en la Llei
16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina, la qual cosa origina una
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duplicitat en les obligacions dels càrrecs citats en haver de presentar una informació
molt semblant en ambdues institucions.
L'esperit de col·laboració ha de presidir la relació entre les diferents administracions
públiques, perseguint els principis d'eficàcia i eficiència que han de caracteritzar la
tasca dels poders públics. Per tal de donar compliment a l’objectiu anterior, la
col·laboració entre ens públics amb funcions paral·leles ha de permetre la simplificació
de les tasques a realitzar pels càrrecs públics obligats a la presentació de les
declaracions i dels models abans esmentats, evitant així la duplicitat a què estan
sotmesos.
Els convenis signats estableixen un canal únic de presentació de la documentació
que ambdues lleis obliguen de tal manera que els ajuntaments estableixen com a
registre propi l'existent en aquesta Oficina, substituint així el seu registre sense
deixar de complir amb les obligacions establertes en la Llei 7/85.
Durant l’any 2021 han estat diversos els ajuntaments que s'han interessat per la
signatura del conveni. Cal tenir en compte que aquests convenis han de ser aprovats
pel Ple de la corporació i que a més els ajuntaments han de modificar els acords
existents per a la presentació de les declaracions, arribant en alguns casos a haver
de modificar el propi Reglament Orgànic Municipal, per la qual cosa els terminis per a
la seva aprovació es dilaten en el temps.
A 31 de desembre de 2021, 28 municipis havien signat el conveni:
Convenis signats
Organisme
Ajuntament d'Alaró
Ajuntament d’Alcúdia
Ajuntament d'Artà
Ajuntament d’Alaior
Ajuntament de Banyalbufar
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campos
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Convenis signats
Organisme
Ajuntament de Capdepera
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament des Castell
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Muro
Ajuntament de Palma
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament
Cardassar

de

Sant

Llorenç

des

Ajuntament de Santa Margalida
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Ses Salines
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Convenis signats
Organisme
Ajuntament de Valldemossa

6.4 Les investigacions
Com que la corrupció sol ser un delicte ocult, sense una víctima directa, que es
produeix en una multiplicitat d'activitats que inclouen negocis, compres públiques,
finançament política, privatitzacions, etc., és difícil de detectar i es necessiten poders
d'investigació adequats.
La pròpia exposició de motius de la Llei de creació de l'Oficina ja indica que "els
organismes de control que hi ha a les Illes Balears s'han evidenciat necessaris però
insuficients quant a la lluita contra la corrupció", i és per això que es decideix crear un
organisme nou i específic, seguint el camí marcat per altres països i regions en l'última
dècada d'establir agències anticorrupció dotades d'independència i fortes
prerrogatives, imitant el model de l'Oficina Europea de Lluita Antifrau (OLAF).
Amb això, es completa el cicle de lluita contra el frau, que a més de contemplar la
important funció de prevenció, ha d'incloure també els altres tres elements principals
d'aquest cicle: la detecció, la correcció i l'enjudiciament.

6.4.1 Com es tramiten les investigacions?
Les actuacions d’investigació de l' Oficina s'inicien sempre d'ofici, per acord del
director o la directora, i es realitza primerament el que es denomina Anàlisi Prèvia de
Versemblança6, que són actuacions prèvies a l'adopció de l'acord d'inici de les
actuacions d’investigació, la qual cosa donaria lloc a l'inici de la fase d’Investigació, o
a l'arxiu si no s'aprecien indicis d'irregularitat. Aquestes primeres actuacions
indagatòries, en relació amb els fets posats en coneixement o en relació amb les
actuacions incoades d'ofici, representen una de les principals funcions de l'Àrea
d’Investigació i Inspecció, atès que en elles s’hi determina si escau iniciar o no una
investigació, amb les conseqüències que aquesta decisió pot implicar.
En l'Annex III s'introdueix un diagrama de fluxos que permet apreciar d'una forma
visual l'estructura bàsica del procediment de tramitació de l'expedient en fase d'anàlisi
prèvia de versemblança.

6

El procediment d' investigació de denúncies es troba regulat a la secció 3a del Capítol V, Activitats de
prevenció, investigació i lluita contra la corrupció, del Reglament de funcionament i règim interior de la
Oficina
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Una vegada que es decideix iniciar una investigació, les actuacions d'investigació
tenen per objecte constatar i documentar fets concrets d'ús o destinació irregular de
fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic, així com
de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i
submissió plena a la llei i al dret. Així mateix, correspon a l'Oficina investigar els actes
o les omissions que poguessin ser constitutius d'infracció administrativa o disciplinària
i, en funció dels resultats de la investigació, instar la incoació dels procediments que
corresponguin per depurar les possibles responsabilitats.
El període d' investigació pot durar fins a 6 mesos, ampliable per 3 mesos més i, un
cop constatats els fets investigats, el director o directora de l'Oficina finalitza les
actuacions mitjançant l’informe raonat amb les conclusions de les investigacions. De
l'informe raonat es podran derivar les següents actuacions (article 16.1 de la Llei
16/2016, de 9 de desembre):
a. La interposició d'una denúncia davant l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal.
b. La comunicació a l'autoritat administrativa competent perquè iniciï els
procediments administratius sancionadors, disciplinaris o de qualsevol
naturalesa, que corresponguin.
c. L'inici del procediment sancionador si la competència és de l'Oficina.
d. La comunicació al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, en cas que s'apreciïn indicis de responsabilitat comptable.
e. L'arxivament de l'expedient.
En l'Annex IV s'exposa un diagrama de fluxos que permet apreciar d'una forma visual
l'estructura bàsica de la tramitació de l'expedient en fase d’investigació.
Tant la fase d'anàlisi prèvia de versemblança com la d’investigació es regeixen pels
criteris d'eficàcia i eficiència, confidencialitat i responsabilitat en la gestió. En ambdues
es podran exercir les potestats a què es refereix l'article 10 de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, de creació de l'Oficina, i en ambdues regeix el deure de col·laboració
previst expressament en l'article 8 de la Llei.

6.4.2 De quines fonts d'informació disposa l'Oficina per dur
a terme l'inici de les seves investigacions?
Bàsicament, la informació sobre suposades irregularitats en la gestió dels fons públics
procedeix de les fonts següents:
•

Les denúncies.

•

Les irregularitats detectades per altres òrgans de control.

•

L'explotació del Registre de Declaracions Patrimonials i d'Activitats.
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6.4.3 Denúncies rebudes el 2021
Durant l'exercici 2021 s'han rebut un total de 125 informacions, alertes o denúncies,
tant formals com informals.
1. Classificació segons la tipologia de les persones denunciants:
Denúncies presentades segons la tipologia o naturalesa del denunciant:

Tipologia de les persones denunciants

2021

2020

Variació 2021/2020

Anònima

75

47

60 %

Particular

35

21

67 %

D'ofici

1

2

-50%

Polític/ Grup polític

7

2

250 %

Organisme Públic

2

2

0%

Sindicats

0

1

-100 %

Funcionaris

4

0

-

Socis

0

1

-100 %

Entitat ciutadana/ Associació veïns

1

0

-

125

76

64 %

Total general

2. Tipologia dels ens denunciats:
Les entitats o institucions afectades per les informacions, alertes o denúncies rebudes
han estat les següents:
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Àmbit subjectiu

2021

Corporacions locals

2020

Variació
2021/2020

64

28

129 %

1

15

-93 %

22

10

120 %

Entitats Públiques

9

8

13 %

Parlament Illes Balears

3

6

-50 %

15

4

275 %

Persones físiques/ privades

0

3

-100 %

Administració Judicial

0

1

-100 %

IBSalut

4

1

300 %

3

0

Fundació privada

1

0

Partit polític

1

0

UIB

1

0

Autoritat judicial

1

0

125

76

Consells Insulars
Empreses i Entitats Privades

Govern CAIB

Administracions
autonòmiques

públiques

no

Total general

64 %

3. Matèries de les denúncies rebudes:
Les matèries sobre les quals han versat les informacions, alertes o denúncies rebudes
són les següents:
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Àmbit material

2021

2020

Variació
2021/2020

Funció pública

25

15

67 %

Contractació

21

7

200 %

Incompliment normativa COVID19

15

6

150 %

Prevaricació urbanística

14

9

56 %

Prevaricació

13

6

117 %

Frau

7

3

133 %

Conflicte d'interessos

5

2

150 %

Convenis/ subvencions

4

3

33 %

Incompliment normativa

4

0

-

Assetjament laboral

3

0

-

Tracte de favor

3

3

0%

Malversació de cabals públics

1

5

-80 %

Enriquiment il·lícit

1

3

-67 %

Incompliment codi ètic

1

1

0%

Corrupció

0

4

-100 %

Apropiació indeguda

1

0

-

Delicte de tràfic de drogues

1

0

-

Delicte contra la integritat moral

1

0

-
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Àmbit material

2021

2020

Variació
2021/2020

Delicte contra la seguretat pública

1

0

Delicte negligència mèdica

1

0

Delictes contra l'honor

1

0

-

Falsedat documental

1

0

-

Finançament il·legal de partits

1

0

-

Altres

0

9

-

125

76

64 %

Total

-

6.4.4 Previsió interposició denúncies 2022
La progressió en la interposició de denúncies ha suposat un augment progressiu des
de la creació de l'Oficina:

Any

Núm. denúncies

2018

2

2019

50

2020

76

2021

125

Un càlcul amb un mínim de confiança preveu un mínim de 150 denúncies en l'exercici
2022:
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180

171
161

160
140

125

150

120
100
76

80
50

60
40
20

2

0
2018

2019

2020

2021

2022

6.4.5 Expedients oberts durant el 2021
Durant l'exercici 2021 s'han obert un total de 81 expedients a l'Oficina. D'aquests 81
expedients, 23 corresponen a denúncies presentades el 2019, 19 a denúncies
presentades el 2020 i 39 denúncies presentades el 2021.

6.4.6 Diligències d'investigació practicades el 2021
Les actuacions d'investigació realitzades en l'ús de les funcions atribuïdes per la
normativa reguladora, i en compliment dels objectius que van servir per determinar la
creació de l'Oficina, comprenen les diligències o activitats següents:
•

Requeriments documentals a administracions públiques autonòmiques i locals,
persones i entitats públiques o privades

•

Entrevistes personals a la dependència administrativa com a la seu de l'Oficina

•

Sol·licituds d'informació i consultes de bases de dades en registres públics

•

Comprovacions in situ/ visites d'inspecció

La realització d' aquestes actuacions està subjecta als principis d'integritat,
d’objectivitat, de neutralitat, d’imparcialitat i de confidencialitat, i també als criteris
d'eficàcia, d’eficiència i d’economia en el compliment dels objectius i finalitats públics.
Les actuacions de l'Oficina es duen a terme assegurant en tot cas la reserva màxima
per evitar perjudicis a la persona o a l'entitat investigada, a les persones denunciants
i a les entrevistades, amb motiu de les funcions d'investigació i inspecció; i també per
a la salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es
pugui iniciar a continuació.
Finalment, en la taula següent es resumeix el temps que l'àrea d'investigació ha
dedicat als diferents expedients que han estat analitzats durant l'exercici 2021, en
cadascuna de les fases del procediment d'investigació i inspecció (corresponent a 3,6
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persones7).

Actuació

Nombre d'hores
2021

Nombre d'hores
2020

Recepció de denúncies

8

101

-3 %

14

26

-56 %

1.060

2.606

288 %

194

258

263 %

1.885

1.171

815 %

Informe proposta

970

656

1.540 %

Informe raonat

994

55

-15 %

Recomanacions

28

117

631 %

Tràmit audiència

520

37

-%

Seguiment actuacions

13

17

-%

Resolució de recursos

40

-

-%

520

37

-%

6.236

5.044

337 %

Entrevistes posteriors denúncia
APV*
Requeriments
Resolució d' APV**

Tràmit audiència
TOTAL hores per expedient

Variació
2021/2020 %

* APV: Fase d' anàlisi prèvia de versemblança
** Resolució d'APV: Resolució de l'anàlisi prèvia de versemblança i proposta d'arxiu o d'investigació

7

Tenint en compte la baixa laboral d'una cap d'unitat durant l'any
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6.4.7 Resum de les actuacions d’investigació concloses el
2021
L'article 13 de la Llei 16/2016 indica que la Memòria anual recollirà una anàlisi global
de les conclusions derivades de l'actuació investigadora i inspectora i la proposta de
mesures que es considerin apropiades, així com la referència a les mesures o
actuacions adoptades pels òrgans competents. No s' inclouran les dades personals
que permetin la identificació de les persones afectades llevat que aquests siguin
públiques com a conseqüència d'una sentència ferma o que hagin estat sancionades
en ferm per contravenir el deure de col·laboració establert a l'article 9 d'aquesta llei.
En tot cas, han de constar-hi el nombre i el tipus d' actuacions empreses, amb la
indicació expressa dels expedients iniciats i els resultats de les investigacions
practicades i l'especificació de les recomanacions i els requeriments cursats a les
administracions i els ens públics, així com les seves al·legacions.
S’inclou en l' Annex V una breu ressenya de l' objecte i la finalitat de les actuacions
d’investigació concloses durant el 2021.
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ANNEX I. AUTORITATS
DE LA NCPA

MEMBRES

1. Membres
•

Albània - Deputy Minister of Justice

•

Azerbaitjan - Commission on Combating Corruption

•

Benín - Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption

•

Bòsnia and Herzegovina - Ministry of Justice

•

Brasil - Office of the Comptroller General of the Union

•

Bulgària - Commission for Anti-Corruption and Illegal Assets Forfeiture

•

Canadà / Quebec - Permanent Anti-Corruption Unit (UPAC)

•

Xile - Office of the Controller General of the Republic

•

Croàcia - The Commission for Conflict of Interest

•

Dinamarca - Danish Embassy

•

Equador - Office of the Comptroller General

•

Egipte - Administrative Control Authority (ACA)

•

Estònia - Ministry of Justice

•

França - Agence Française Anticorruption (AFA)

•

Geòrgia - Civil Service Bureau

•

Grècia- National Transparency Authority

•

Itàlia - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

•

Jordan - Integrity and Anti-Corruption Commission (JIACC)

•

Kazakhstan - Anti-Corruption Agency

•

Montenegro - Agency for Prevention of Corruption

•

Marroc - National Authority for Probity, Prevention and Fight against Corruption
(INPPLC)
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•

Macedònia del Nord - Commission for Prevention of Corruption

•

Autoritat Palestina – Palestinian Anti-Corruption Commission

•

República de Moldàvia - National Anti-corruption Centre

•

Romania - Ministry of Justice

•

Sèrbia - Agency for Prevention of Corruption

•

República Eslovaca - Department for corruption prevention to the Prime
Minister's Office

•

Eslovènia - Commission for the Prevention of Corruption

•

Tunísia - National Anti-Corruption Authority (INLUCC)

•

Ucraïna – National Agency on Corruption Prevention (NACP)

•

Ucraïna: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU)

2. Observadors
•

Illes Balears, Espanya: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears

3. Socis
•

Switzerland - Basel Institute on Governance

•

East Africa - East African Association of Anti-Corruption Authorities (EAAACA)

•

U.S.A. - Program on Corporate Compliance and Enforcement (PCCE), New
York University School of Law

•

Italy - Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore

•

Europe - Regional Anti-Corruption Initiative (RAI)
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ANNEX II. AUTORITATS
DE L'EPAC-EACN
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ANNEX III. ESQUEMA DE LA FASE
D'ANÀLISI
PRÈVIA
DE
VERSEMBLANÇA
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ANNEX IV. ESQUEMA LA FASE D'
INVESTIGACIÓ I INSPECCIÓ
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ANNEX V. RESUM
ACTUACIONS
INVESTIGACIÓ CONCLOSES EL
2021
Les actuacions que a continuació s'exposen han finalitzat amb l'informe raonat i/o les
comunicacions a les autoritats administratives i/o judicials competents o amb les
resolucions d'arxivament per part del Director. Es tracta de 81 denúncies tramitades
en un total de 59 expedients.

1. Ajuntament d'Alaró
EXP. 3/2019
L'Oficina va rebre diverses denúncies sobre fets relacionats amb l'execució d'obres,
aspectes urbanístics i incompliment de la legislació de contractes administratius al
municipi d'Alaró.
L'Oficina ha traslladat l'informe raonat al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per una possible responsabilitat comptable. Igualment ha
recomanat a l'Ajuntament que en els expedients de contractació s'incloguin tots els
requisits establerts en la normativa de contractació i pressupostària per a la seva
tramitació (LCSP i Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril). L'Ajuntament ha informat
l'Oficina de les mesures adoptades d'acord amb les conclusions de la investigació.

2. Ajuntament de Petra
EXP. 4/2019, 25/2020 i 37/2020
L'Oficina va acordar la reobertura d'un procediment d'investigació el 15 de juliol de
2020 en base a l' art. 42.4 de seu Reglament de funcionament i règim interior. Els nous
fets denunciats es referien al suposat abús de poder en executar obres sense sol·licitar
la corresponent llicència i deixar caducar nous expedients sancionadors, actitud
reiterada en el temps, amb el coneixement de la seva il·legalitat en tenir obert un
expedient de disciplina urbanística pel mateix motiu, i acumulant sancions per un
import de 63.701 EUR. Així mateix es denunciava la perforació d'un pou sense
llicència, essent aquesta la quarta obra que s’executava pel denunciat sense demanar
l'oportuna llicència, i estant ja expedientat per les anteriors a la mateixa finca.
L'Oficina va concloure l'expedient d'investigació per l'existència d'indicis de la comissió
d'un possible delicte de prevaricació per omissió tipificat a l'article 404 del Codi Penal
en relació amb l'article 11 del mateix cos legal, atès que en la Resolució d'Alcaldia
XX/2016 que ordenava l'inici del expedient de Disciplina Urbanística X/2016, l'òrgan
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competent per resoldre l'expedient va deixar caducar successivament la seva
tramitació fins que va ser possible la legalització de les obres en haver adquirit el
propietari els terrenys adjacents necessaris.
L'Oficina va concloure que existia un suposat delicte de malversació en relació amb la
no tramitació i finalització del procediment sancionador tipificat a l' article 432 i
següents del Codi Penal en relació amb l'article 11 del mateix cos legal atès que en
no donar impuls de manera voluntària al procediment sancionador o de restabliment
fins que va ser possible aquesta legalització, es va produir la caducitat del procediment
sancionador iniciat amb la consegüent disminució de la sanció que s'hauria d'haver
imposat consistent en la realització dels actes d'edificació i ús del sòl sense la
preceptiva llicència, valorats en 37.048,80 euros. El 27 de novembre de 2019 s'obre
un nou expedient sancionador, en aquesta data l'obra ja és legalitzable en haver
adquirit els terrenys necessaris annexos a la seva propietat, cosa que li permetien
legalitzar l'excés de construcció i per tant reduir la sanció. Va sol·licitar la legalització
de les obres, i amb això es va acollir a la reducció de la sanció fins a un 95%, la qual
cosa està prevista en l'art. 176 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme
de les Illes Balears. Així la multa cobrada ascendeix a 3.363,73 EUR, en lloc de
67.064,81 EUR, el que suposa una reducció en l'import a ingressar a les arques de
l'Ajuntament.
El 12 de febrer de 2021 l'Oficina va donar trasllat de l'informe raonat a la Fiscalia
Superior de les Illes Balears que va procedir al seu arxivament per entendre que els
fets eren els mateixos ja resolts amb anterioritat, sense perjudici que aquests fets
poguessin ser mereixedors de sanció en via administrativa.

3. Ajuntament d’Estellencs
EXP. 5/2019
Aquest expedient es va tramitar el 2020. L’Oficina va remetre a l'Agència de Defensa
del Territori l'expedient per possibles irregularitats en relació amb la concessió d'una
llicència i execució d'obres. L'Agència de Defensa del Territori de Mallorca ha
comunicat l'acord d'interposició d'un recurs contenciós administratiu per silenci de
l'Ajuntament d'Estellencs.

4. Ajuntament de Santa Eulària des Riu
EXP. 10/2019, 45/2019, 54/2020 i 80/2021
L'Oficina va rebre 4 denúncies on es posava de manifest les possibles irregularitats:
•

Conflicte d' interès, tràfic d' influències i intercanvi de favors de personal
municipal dels Ajuntaments de Santa Eulàlia del Riu i de Sant Joan de Labritja.

•

Tracte de favor de l'Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu a una empresa per
agilitzar els expedients de llicències d'obra que sol·licita aquesta empresa.
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•

Prevaricació urbanística per omissió, en permetre construccions sense
llicències i no efectuar les actuacions necessàries.

•

Prevaricació urbanística per incompliment de la legalitat urbanística en les
actuacions realitzades a l'habitatge confrontant a la del denunciant.

•

Concentració de la contractació administrativa en poques empreses

El 19 d'agost de 2020 el director de l'Oficina va resoldre l'inici de les actuacions
d'investigació per a l'esclariment dels fets denunciats. El 9 de febrer de 2021 el director
va signar la resolució d'ampliació del termini d'investigació fins al 18 de maig de 2021
a causa de la complexitat de l'obtenció de les evidències adequades dels fets
denunciats i al retard en l'obtenció de la informació de determinades entitats
(Ajuntaments de Santa Eulària des Riu i Sant Joan de Labritja).
El 17 de maig de 2021 el director de l'Oficina declara la suspensió del termini màxim
per resoldre perquè no s'havien lliurat totes les notificacions als seus destinataris. El
termini se suspèn fins al lliurament efectiu de les notificacions i la comprovació del
coneixement per part dels denunciats del contingut de l'expedient per garantir l'exercici
del legítim dret de defensa.
Transcorregut el termini per al tràmit d'audiència, el director de l'Oficina va procedir a
aixecar la suspensió amb efectes de dia 18 de juny de 2021 data en la qual expirava
el termini per formular al·legacions de l'interessat, la notificació del qual va ser rebuda
en últim lloc.
Finalitzat el termini de la investigació sense que s'hagués emès i notificat l'informe
raonat, procedia declarar la caducitat de l'expedient I/DE/10/2019 i procedir a
l'arxivament de les actuacions. El director de l'Oficina va resoldre el 16 de juliol de
2021 la caducitat de l'expedient I/DE/10/2019.
La caducitat comporta una causa d'acabament dels procediments, però no genera,
per si mateixa, l' esmentada terminació, perquè requereix una resolució expressa que
la declari. A més a més, la caducitat com a forma de terminació del procediment, és
una terminació anormal del procediment i un acte favorable a l'administrat, amb el
sentit que li atorga l'exigència constitucional (art. 103.1 CE), d'actuar l'Administració
de manera eficaç i temporània.
L' art. 95.3 LPACAP possibilita l'Oficina a la reobertura d'un nou expedient si els fets
no han prescrit, incorporant-hi els actes i tràmits el contingut dels quals s'hagués
mantingut igual de no haver-se produït la caducitat. Els fets investigats en l'expedient
I/DE/10/2019 no han prescrit i el contingut dels actes i tràmits del procediment
haguessin continuat igual sense considerar la caducitat.
El director de l'Oficina va resoldre el 16 de juliol de 2021 l'inici de les actuacions
d'investigació de l'expedient núm. I/DE/68/2021 per a l'esclariment dels fets i
circumstàncies no prescrites de l'expedient I/DE/10/2019, incorporant a l'expedient
I/DE/68/2021 els actes i tràmits efectuats en l'expedient d'investigació I/DE/10/2019
que s'haurien mantingut igual si no s'hagués produït la caducitat.
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A data de redacció de la memòria del 2021, s'ha emès informe raonat i notificat a les
administracions interessades, concloent el procediment d’actuacions d’investigació.

5. Càrrecs directius d'IB3
EXP. 13/2019, 40/2019 i 30/2020
L'Oficina ha rebut diverses denúncies sobre possible conflictes d'interessos en la
contractació d'IB3. S'indicava que existien indicis que en la contractació dels
programes de continguts no es garantia la publicitat i la concurrència en realitzar-se
adjudicacions directes per existència d'exclusivitat, a més d’un possible conflicte
d'interès, de prevaricació, de tràfic d’influències i de frau. L'Oficina ha conclòs que la
percepció d'ingressos per drets d'autor de programes produïts per l'ens públic per un
determinat personal o els seus alts càrrecs, s'inclouen en l'excepció de l'article 19 f)
de la llei 53/1984 d'Incompatibilitats perquè s'ha produït com a conseqüència d'una
relació laboral en la seva jornada de treball i no han suposat una relació d'ocupació o
servei amb una altra empresa.
D'altra banda, l'Oficina ha comprovat, en relació amb un càrrec denunciat, una
incompatibilitat que vulnera l'art. 35 de la llei 4/2011 de la Bona administració i del bon
govern de les Illes Balears i els articles 11 i 12 de la llei 53/1984, d'Incompatibilitats.
Tanmateix, aquest fet està prescrit d'acord amb l' article 97 de l' EBEP.
L'Oficina ha procedit a l'arxivament d'aquest expedient.

6. Associació privada a Binissalem
EXP 15/2019
La denúncia assenyala que una associació local destina a fins privats de determinats
càrrecs de l’associació, les subvencions que rep per part de l'Ajuntament de Palma i
el Consell Insular de Mallorca. L'Oficina ha comprovat que l'associació presenta les
mateixes factures a l'Ajuntament i al Consell per justificar les subvencions sol·licitades.
L'Oficina va comunicar a les dues administracions les conclusions de la investigació
per a l'inici dels procediments administratius de reintegrament i sancionadors, així com
l'adopció de mesures que corresponguin d'acord amb les conclusions de la
investigació. L'Oficina, d'acord amb l'article 50 del Reglament, va sol·licitar al Consell
Insular de Mallorca i a l'Ajuntament informació sobre les actuacions realitzades
respecte a les conclusions i recomanacions de la investigació. L'Ajuntament de
Binissalem va respondre que ha iniciat expedient de reintegrament per una quantitat
de 6.000 EUR i el Consell Insular de Mallorca va respondre que la intervenció havia
començat la revisió de la documentació justificativa de les subvencions atorgades.
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7. Consell Insular d’Eivissa
EXP 18/2019.
L'Oficina va rebre una denúncia on es posaven de manifest actuacions irregulars per
part del Departament de Sanitat i Benestar Social amb una associació privada amb la
finalitat de concedir-li una posició d'exclusivitat en relació amb altres entitats privades,
i ser adjudicatària d'una sèrie de contractes de manera directa i la d'intentar crear una
cartera de serveis socials del Consell insular d'Eivissa conforme a un full de ruta
dissenyat per la mateixa associació.
L' informe raonat conclou que, si bé la necessitat de prestar el servei té el seu origen
en l' exercici 2014, el Departament de Sanitat i Benestar Social és el causant de la
infracció de l'ordenament jurídic en l'execució de la despesa que ha provocat diversos
expedients de convalidació de despesa, la possibilitat de revisió dels actes dictats amb
infracció de l'ordenament i la responsabilitat de l'òrgan gestor, amb la qual cosa, els
motius d'urgència i necessitat de la situació social al·legats no tenen validesa.
El 8 d'abril de 2021 el director de l'Oficina va concloure:
Primer. L' exigència de responsabilitats disciplinàries a la persona
titular d' òrgan de contractació per la possible adjudicació irregular
d'un contracte sense les formalitats establertes en el TRLCSP i
sense disposar de crèdit adequat i suficient.
Segon. L'exigència de responsabilitat a la mateixa persona per
incompliment de l'expedient de gestió economicofinancera de la Llei
19/2013, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Tercer. Comunicar la recomanació sobre l'enriquiment injust i el
reconeixement extrajudicial al Consell Insular d'Eivissa.
Dia 19 de juliol de 2021, l'Oficina va sol·licitar al Consell informació sobre les mesures
adoptades en relació amb l'expedient d'investigació núm. I/DE/18/2019. A data de
redacció d' aquesta memòria no consta contestació per part del Consell a aquesta
sol·licitud d' informació.

8. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
EXP. 56/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia relacionada amb la gestió d'una residència d'acollida
de menors tutelats per l'IMAS. L'objecte de la denúncia se centra en possibles
irregularitats per part del personal de l'IMAS i ÒBIA en la gestió d'un centre d'acollida
de menors a Palma contractat per l'IMAS, que afecten la seguretat i el benestar dels
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menors.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de les actuacions d'investigació per
no haver-hi indicis raonables de possibles responsabilitats en relació amb els fets
denunciats en comprovar que ambdues entitats han donat seguiment a les incidències
denunciades i han realitzat actuacions encaminades a la resolució i esclariment de les
possibles incidències.

9. Conselleria de Treball
EXP 27/2019, 28/2019 i 29/2029
L'Oficina va rebre una denúncia on es posaven de manifest possibles irregularitats en
contractació administrativa, subvencions i possible tracte de favor per part del personal
de la Direcció General de Política Industrial de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria (DGPI, en endavant) en perjudici d'una empresa privada:
•

Expedient DE/27/2019, sobre la possible irregularitat en l'adjudicació de dos
contractes menors, l’objecte dels quals eren idèntics i amb un preu diferent.

•

Expedient DE/28/2019, en relació a suposada concessió irregular de
subvencions públiques a determinades empreses que no complien els requisits
establerts per ser beneficiaris.

•

Expedient DE/29/2019, en relació a un possible tracte de favor a l'hora de crear
un clúster per al foment del sector nàutic balear.

En relació amb la contractació irregular denunciada, de la documentació aportada en
la denúncia consta una demanda davant l'autoritat judicial interposada per la persona
denunciant per una possible prevaricació i desobediència per part d'un treballador de
la DGPI. Una part dels fets denunciats a l'Oficina es troben inclosos en la demanda
formulada davant del Jutjat d'Instrucció. L'Oficina, després d'una conversa telefònica
mantinguda amb el representant de la persona denunciant, que afirmava que els fets
denunciats al Jutjat no eren els mateixos que els denunciats a l'Oficina, i amb l'objectiu
de comprovar aquesta afirmació, es va desplaçar al Jutjat d'Instrucció donant trasllat
de la documentació de l'expedient. En data 1 d'octubre de 2021, el Jutjat va informar
l'Oficina que a més de les persones i el fets denunciats al jutjat i que són objecte de
les diligències, l'Oficina fa referència a més persones i més fets, que al no ser part del
procediment seguit al jutjat, no dona lloc a la seva unió en interlocutòries i que s’adjunti
al procediment judicial, per la qual cosa el jutjat retorna la documentació a l'Oficina.
Si bé l'Oficina ha d'interrompre les actuacions d'aquest expedient en les persones i
fets coincidents amb la denúncia interposada en el Jutjat, en relació amb les persones
i fets que no són objecte de les diligències del Jutjat d' Instrucció, l'Oficina va concloure
que es tractaven d'errors administratius no materials dels quals no s'aprecien indicis
de responsabilitat comptable, administrativa o penal, i va formular una recomanació a
la DGPI en relació amb la identificació de l'objecte del contracte.
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Pel que fa a la irregular concessió de subvencions per part de la DGPI a empreses
beneficiàries que no compleixen amb els requisits exigits en la convocatòria, l'Oficina
ha interromput les actuacions d'investigació pel fet d’haver estat els mateixos fets
denunciats en expedient judicialitzat pendent de sentència, en aplicació de l'art. 6.2 de
la llei de l'Oficina.
L'Oficina va procedir a l'arxivament de les actuacions denunciades relatives a la
formació del Clúster per beneficiar determinades empreses així com la protecció
especial a les empreses que l’integraven. La constitució d'aquest Clúster té naturalesa
privada, per la qual cosa la decisió sobre la seva composició o participació no és
competència d'aquesta Oficina, d'acord amb l'article 2 de la Llei 16/2016, de la seva
creació.

10. Ajuntament de Ciutadella de Menorca
EXP. 33/2019
L'Oficina va rebre una denúncia on es posaven de manifest possibles incompliments
de l'Ordenança Municipal sobre condicions estètiques d'obligada observança en
l'elaboració de projectes arquitectònics i en execució d'obres en una Urbanització per
part de l'Ajuntament.
La denúncia no aportava indicis suficients, ni proves, ni informació concreta sobre els
fets denunciats. Era de caràcter genèric i sense detallar construccions, adreces o
parcel·les on es produeixen els incompliments a l'Ordenança Municipal sobre les
condicions estètiques a tenir en compte en l'elaboració de projectes arquitectònics i
execució d'obres a la Urbanització. L'equip d'investigació es va posar en contacte amb
la persona denunciant perquè concretés i detallés casos concrets o ubicacions on es
produïen els fets denunciats, sense que hagi aportat més informació.
L'Oficina ha comprovat que actualment l'Ordenança Municipal sobre condicions
estètiques per tenir en compte en l'elaboració de projectes arquitectònics i execució
d'obres a la Urbanització denunciada figura publicada al web de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca. Tot i que en la documentació aportada per la persona
denunciant en les dates que s'indicaven l'esmentada ordenança no estava publicada
en el web de l'Ajuntament, aquesta circumstància constituïa una irregularitat que
actualment s'ha esmenat per part de l'Ajuntament.
El director va concloure l'arxivament de les actuacions d'investigació per falta d'indicis
de possibles irregularitats.

11. Ajuntament d' Andratx
EXP. 34/2019, 58/2020, 39/2021, 41/2021 i 50/2021
L'Oficina ha rebut cinc denúncies, els fets de les quals tenen a veure amb una possible
gestió irregular per part de l'Ajuntament d'Andratx en relació amb una associació
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municipal que podrien ser constitutives dels delictes de malversació de cabals públics,
de tràfic d'influències i de prevaricació administrativa.
Durant les actuacions d'investigació, l'Oficina va tenir coneixement que els mateixos
fets estaven denunciats davant la Fiscalia Superior de les Illes Balears. D'acord amb
l' art. 6.2 de la Llei de creació de l'Oficina, l'Oficina va procedir a la interrupció de les
actuacions.

12. Govern de les Illes Balears
EXP. 38/2019
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest la responsabilitat
per part d'un membre del Govern Balear per un possible sobrecost en l'adquisició l'any
2006 d'uns terrenys rústics a Llucmajor per part del Govern de les Illes Balears, i la
manca d'execució del projecte que va servir de justificació per a la seva adquisició.
La denúncia no aporta indicis suficients, ni proves, ni informació concreta sobre el
suposat sobrecost del preu de l'adquisició dels terrenys ni la possible irregularitat de
la finalitat de l'esmentada compra que justifiqui un inici d'un procediment d'investigació.
Pel fet de ser una denúncia anònima, no ha estat possible contactar amb la persona
denunciant.
L'Oficina va posar de manifest que les actuacions denunciades dataven de l' any 2006.
Les diferents normes administratives que regulen un règim sancionador preveuen uns
terminis de prescripció, tant de les infraccions com de les sancions.
D'acord amb la denúncia presentada, l'adquisició dels terrenys va ser l'any 2006,
desconeixent l'Oficina una possible interrupció de la prescripció per la iniciació, amb
coneixement de l'interessat, del corresponent procediment administratiu de naturalesa
sancionadora, amb la qual cosa, ha prescrit el termini per interposar una denúncia per
la possible infracció denunciada, la compra amb sobrecost dels terrenys al municipi
de Llucmajor.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de l'expedient.

13. Diputats/es del Parlament balear
EXP. 39/2019, 3/2020, 13/2020, 3/2021, 76/2020
L'Oficina ha rebut cinc denúncies referides al possible cobrament irregular de diverses
dietes i/o plusos per l'activitat parlamentària de diputats de Menorca, d’Eivissa i
Formentera, referides a pernoctació, allotjament i desplaçaments.
Les actuacions efectuades en la fase d'avaluació prèvia de versemblança van posar
de manifest errors puntuals en el càlcul de dietes de determinats parlamentaris. En
una parlamentari revisat s’han constatat irregularitats no puntuals i de quantia

Memòria 2021

64

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

significativa. El Parlament ha realitzat les actuacions corresponents per restituir als
fons públics els imports indegudament cobrats.
De la revisió efectuada per l'Oficina no s'han deduït més indicis de fets constitutius
d'actuacions irregulars amb relació al cobrament de dietes pel període revisat que
puguin afectar els interessos generals o la gestió dels fons públics, llevat d'errors de
transcripció, per la qual cosa cap parlamentari o parlamentària ha percebut més import
del que li podria correspondre.
L'Oficina va comunicar a la Intervenció del Parlament balear les incidències
detectades perquè procedís, si s'escau, amb els procediments oportuns de correcció
adients.

14. Parlament de les Illes Balears
EXP 41/2019
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest una possible falta
de transparència en la constitució de la X legislatura del Parlament, per la manca de
publicació de les declaracions patrimonials dels diputats i disputades, un cop havien
passat mesos des de la seva constitució.
La Llei 16/2016 de creació de l'Oficina, estableix a l'article 5 les funcions de l'Oficina,
que d’entre d'altres, hi ha la de gestionar el Registre de declaracions patrimonials i
d'activitats en els termes que regula aquesta llei. A aquest efecte, és l'encarregada de
requerir les persones de qui s'hagi disposat el nomenament o el cessament en un
càrrec públic per tal de comprovar que compleixin les obligacions previstes; també és
la responsable de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i els documents
que figurin en aquest registre, a més de la publicació de la informació d'acord amb
l'esmentada llei, la normativa que regula la publicitat activa i la protecció de dades.
La X Legislatura del Parlament de les Illes Balears comprèn el període entre 20192023.
La pàgina web de l'Oficina conté una secció on es fan públiques les declaracions
patrimonials presentades pels càrrecs públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei
16/2016, que abasten la totalitat dels seus béns, drets, obligacions i activitats, en els
termes establerts en l'esmentada llei, així com les declaracions tributàries de l'IRPF i
de l'Impost de Patrimoni que estiguessin obligats a presentar davant l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i les que voluntàriament s'hagin aportat corresponents al seu
cònjuge, la parella estable o la persona amb qui convisquin en anàloga relació
d'afectivitat.
L'Oficina va publicant les declaracions per organismes a mesura que aquestes hagin
estat validades i convenientment anonimitzades d'acord amb la nota sobre protecció
de dades que es pot trobar quan s'accedeix al Registre.
L'Àrea de Prevenció de l'Oficina va publicar la informació corresponent en el moment
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en què aquesta va ser validada i anonimitzada conforme amb l'exigit en la normativa
aplicable. El procediment de validació comença quan els diputats i diputades
presenten la corresponent informació. Això comporta, en alguns casos, que quan la
documentació no es presenta de manera voluntària dins del termini establert, cal
requerir als afectats la seva presentació, amb el conseqüent retard en el temps.
Tot i així, la X legislatura del Parlament es va iniciar el juny del 2019 i l'Àrea de
Prevenció va començar a publicar les declaracions presentades i validades a partir de
l'agost del 2019. Amb la qual cosa, el retard al·legat en la denúncia és realment una
manca d'objectivitat, atès que el procediment no és automàtic i més a més, l'Àrea de
Prevenció ha de validar i anonimitzar les dades.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament d'aquesta denúncia.

15. Càrrec públic IMAS
EXP. 42/2019
L'1 de novembre de 2019 es va presentar a la bústia de denúncies de l'Oficina una
denúncia anònima sobre suposades incompatibilitats d'un càrrec públic de l'IMAS pel
fet de ser administrador solidari d'una societat de responsabilitat limitada.
El sistema d'incompatibilitats es troba regulat en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal (funcionari o laboral) al servei de les Administracions
públiques, i d'acord amb l'art. 2 c), s'aplica al personal al servei de les corporacions
locals i dels organismes que en depenen.
En l'àmbit de les activitats privades, l'article 11.1 de la Llei d'incompatibilitats prohibeix
al personal comprès en el seu àmbit d'aplicació exercir activitats privades, incloses les
de caràcter professional, que es relacionin directament amb les quals desenvolupi el
Departament, organisme o entitat on estigui destinat, encara que no siguin les tasques
que corresponen específicament a l'interessat -incompatibilitat funcional-.
L'art. 12 de la Llei d'Incompatibilitats concreta uns supòsits d'incompatibilitat. El fet que
la persona denunciada sigui administrador d'una Societat limitada pel període en què
va coincidir amb el seu càrrec a l'IMAS no suposa una incompatibilitat si no es dóna
alguns dels supòsits de l'art. 12. En la denúncia només s'indica que incompleix la
normativa d'incompatibilitats, sense indicar cap fet puntual que suposés cap indici per
considerar-lo com un supòsit de l'art. 12. Així doncs, en els fets denunciats no
existeixen indicis suficients de possibles irregularitats.
L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats pot constituir una falta
disciplinària de caràcter greu o molt greu, segons es tracti d'un incompliment material
o d'un incompliment formal del sistema d'incompatibilitats. Les infraccions molt greus
prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys des que la falta s'hagués comès, d'acord
amb l'art. 97 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. En el cas que hi hagués
hagut una incompatibilitat de caràcter greu en la societat limitada, empresa de la qual
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va ser administrador, a data de 2021 ja estaria prescrita.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament d'aquesta denúncia ja que no existien
indicis de possibles irregularitats i, si s'escau, si n'hi hagués hagut, ja estarien
prescrits.

16. Ajuntament d’Alaró
Exp. 43/2019
A conseqüència d'una denúncia, s'ha examinat una possible incompatibilitat que
afectaria un membre de la corporació, en exercir com a professor en un institut d'uns
cursos que, segons la persona denunciant, promocionava el propi Ajuntament d'Alaró
i els realitzava una empresa privada.
L'Oficina, realitzades les actuacions d'investigació, no té indicis d' incompliment de
l'art. 1.3 de la Llei d' Incompatibilitats en relació amb els requisits d'imparcialitat i
d'independència de l' empleat públic i l'efectivitat de les seves obligacions. A més a
més, les entitats organitzadores no són entitats en les quals pugui haver intervingut
per raó del seu càrrec i no han estat contractades o subvencionades per l'Ajuntament
d'Alaró.
L'Oficina va concloure que tres de les activitats en les quals va demanar la
compatibilitat la sol·licitud va ser realitzada fora del termini establert a l'art. 10 de la
Llei d'Incompatibilitats.
El director de l'Oficina va concloure les actuacions d’investigació, l'arxivament de
l'expedient i la recomanació del compliment dels terminis establerts a la normativa
vigent per a la sol·licitud de les autoritzacions de compatibilitat. Igualment, també
recomana realitzar sempre aquesta sol·licitud en futures activitats de docència que no
compleixin els requisits per estar exceptuades.

17. Parlament de les Illes Balears
EXP. 44/2019 i 31/2020
L'Oficina va rebre dues denúncies comunicant una possible incompatibilitat d'un
diputat amb dedicació exclusiva que no es va donar de baixa de la seva activitat
privada, igualment s'informava que la seu de la seva empresa estava en un edifici
públic propietat del Govern de les Illes Balears.
L'Àrea d'Investigació de l'Oficina va comprovar que com a diputat era administrador
únic d'una societat limitada i s’havia donat de baixa de l'empresa com a administrador
únic al 2017.
D'acord amb el simulador de conflictes d'interès de l'Àrea de Prevenció d'aquesta
Oficina, un diputat està subjecte a les incompatibilitats previstes a l'article 5 de la Llei
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8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
No hi ha una norma que determini que existeix incompatibilitat entre un diputat del
Parlament balear i la seva activitat professional o el càrrec que tingués qualsevol que
fos, dins d'una societat mercantil. En conseqüència, la persona denunciada no ha
incomplert cap norma d'incompatibilitat pel fet d'haver estat, a més de diputat,
administrador d'una societat mercantil des que va resultar elegit en les eleccions, fins
que es va donar de baixa com a administrador únic de l'entitat.
Pel que fa a la possible irregularitat de la ubicació de l'entitat perquè la seu social es
troba en un edifici públic, propietat del Govern balear, l'Oficina ha comprovat que
aquest edifici és una plataforma per implantar i desenvolupar la Societat de la
Informació a Menorca. La base fonamental és crear un punt d'atracció del talent
innovador mitjançant la constitució de xarxes de transferència tecnològica, i alhora
impulsar el desenvolupament regional i adaptar-lo a les noves formes de negoci.
Per tant, el fet que l'empresa de la qual va ser administrador i diputat tingués el domicili
social en un edifici públic no significa que estigui rebent un tracte de favor o que existís
un conflicte d' interès doncs en aquest recinte empresarial i públic, atès que s'hi poden
ubicar altres empreses i dels seus programes poden beneficiar-se totes les empreses
menorquines.
El director de l’Oficina va concloure amb l’arxivament d’aquest expedient.

18. Escola Balear d’Administració Pública - EBAP
EXP. 46/2019.
S'han presentat tres denúncies a l'Oficina contra l'Escola Balear d'Administració
Pública (EBAP, d'ara endavant) per les filtracions de preguntes dels exàmens de les
proves selectives per accedir, per torn lliure i per promoció interna, al cos de gestió de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'havien d'iniciar a finals de 2019.
El 27 de novembre de 2019 es va publicar un comunicat de l'EBAP en el qual
s'informava que el Tribunal qualificador de les proves selectives havia proposat un
ajornament de la realització del primer exercici justificant l'ajornament indicant «s'ha
pogut veure compromesa la cadena de custòdia de la documentació relacionada amb
el procés selectiu, sent la finalitat d'aquesta decisió la de garantir el compliment dels
principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública».
En relació amb les irregularitats que es denuncien, l'Oficina ha comprovat que el
mateix Tribunal qualificador de manera preventiva va decidir suspendre i ajornar la
primera prova del procés de selecció i el mateix dia va publicar el comunicat.
L'Oficina ha constatat que des de la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització es va instar a iniciar un procediment d'investigació i es va encarregar
un informe a un alt funcionari de la comunitat autònoma per esclarir els fets. Arran
d'aquest informe es van realitzar una sèrie de recomanacions, ja que, si bé no van
trobar proves concloents de com es van filtrar les proves, sí que van concloure en
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diverses hipòtesis però sense determinar exactament com es van sostreure els
documents i els responsables.
D'acord amb la informació obtinguda, el Tribunal qualificador va actuar prudentment i
va suspendre les proves de selecció del cos de gestió del procés en què possiblement
es van filtrar les preguntes. La convocatòria següent, setembre de 2020, hi havia
noves preguntes i mesures de protecció de la custòdia del material.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de l'expedient per absència de
responsabilitats en cas d'iniciar una investigació, perquè, malgrat la concurrència de
possibles elements indiciaris de corrupció o males pràctiques, els danys que se'n
poguessin derivar tindrien escassa o nul·la repercussió sobre els recursos públics,
interès general o afectació social.
L' Oficina considera que l' Administració va actuar adequadament en suspendre les
proves i iniciar un procediment d' investigació per un funcionari independent. L'Oficina
ha considerat que realitzar un nou procediment d'investigació pels mateixos fets ja
investigats suposaria una duplicitat i una ineficiència en l'assignació dels recursos de
l'Oficina.

19. Ajuntament de Felanitx
EXP 49/2019
L'Oficina va rebre una denúncia anònima contra un membre de la corporació municipal
d'enriquiment injust per un possible increment patrimonial no justificat per haver-se
construït un habitatge en una parcel·la adquirida l'any anterior.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de la denúncia per no existir indicis
suficients, ni proves, ni informació concreta sobre la valoració d'un possible
enriquiment injust que justifiqui un inici d'un procediment d'investigació.

20. Ajuntament de Palma
EXP 50/2019
L'Oficina va rebre una denúncia a l'Ajuntament de Palma per possibles irregularitats
en la concessió de finançament de projectes dins del marc de pressupostos
participatius. S'informava d'una vinculació política entre una regidora de l'ajuntament
amb una associació beneficiària del finançament, la representant de la qual anava en
la mateixa llista electoral a l'Ajuntament de Palma per a les eleccions de 2019 que la
regidora.
L'equip d’Investigació ha comprovat que el procediment de selecció és adequat en
relació a la participació ciutadana que vota i elegeix els projectes. No hi hauria així una
possible influència en l'elecció per part dels regidors o personal de l'ajuntament que
podria suposar un conflicte d'interès com es denunciava.
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De la revisió de la documentació del procediment de selecció dels "pressupostos
participatius" de 2018 a incloure en els Pressupostos de 2019 de l'Ajuntament de
Palma, no s'han detectat indicis de possibles conflictes d'interès ni cap tracte de favor
cap a l'entitat denunciada.
El director de l'Oficina ha resolt la finalització de les actuacions de la fase de
versemblança, no iniciar actuacions d'investigació i arxivar la denúncia.

21. Consell Insular de Mallorca
EXP 1/2020
L'Oficina ha rebut una denúncia on es posa de manifest possibles irregularitats en
relació amb l'accés, mitjançant un bolsí d'ocupació temporal i extraordinària de
determinades persones, a concretes categories del cos de bombers sense reunir els
requisits exigits per la normativa, sense passar un concurs oposició, sense cap
experiència ni formació i han assolit funcions de comandament en situacions de
sortides per emergències i incendis.
D'acord amb la documentació obtinguda per l'Àrea d'Investigació, els fets relacionats
en la denúncia són objecte d'investigació per part del Jutjat d'Instrucció núm.8, el qual
ha informat a l’Oficina que hi ha una interlocutòria de sobreseïment.
La directora adjunta en funcions de l'Oficina ha resolt l'arxivament d' aquesta denúncia
d'acord amb l' art. 6.2 de la Llei de creació de l'Oficina per manca de competències en
les funcions i matèries que corresponen a l'autoritat judicial, ni tampoc pot investigar
els mateixos fets que són objecte de les seves investigacions.

22. Parlament i Govern de les Illes Balears
EXP. 14/2020
La Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest una possible
falta d'ètica pel fet que determinats membres del Govern autonòmic que resideixen
fora de Mallorca cobren el plus de residència (22.000 euros a l'any) i, a la vegada, en
ser diputats del Parlament cobren dietes de diputat i fins i tot dietes d'assistència per
ostentar càrrecs en empreses públiques.
Com s'ha indicat anteriorment, es denuncia que no és ètic el doble cobrament, no es
denuncia cap actuació irregular.
La indemnització per residència temporal de 22.000,00 euros anuals va ser introduïda
per l'article 13.2 de la Llei 5/2007, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008, a partir d'aquest any, ve
regulant-se anualment en les corresponents lleis de pressupostos autonòmiques.
La compatibilitat del plus de residència amb les despeses de desplaçament ve
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regulada a l'article 16 punt primer de la Llei de pressupostos generals de 2020 que
estableix el règim d'indemnitzacions per les despeses de desplaçament d'aquest
col·lectiu amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del servei. De les esmentades
premisses, es desprèn que existeix compatibilitat de la percepció del plus de
residència amb les indemnitzacions per aquesta naturalesa ja que compensen fets
diferenciats, d'una banda, la seva residència temporal fora de Mallorca, en el primer
cas, i d' altra banda, les despeses concretes de desplaçaments per viatges oficials o
per raó del servei.
La legalitat en la percepció del plus de 22.000 euros ja va ser analitzada per l'Oficina
en l'expedient d'investigació I/DE/48/2019.
La Llei de pressupostos generals per al 2020 en el seu article 17.6 remet a l'article
15.5. de la Llei de pressupostos de la CAIB de 2013 (Llei 15/2012, de 27 de desembre)
en relació amb les dietes per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de
direcció dels ens que integren el sector públic instrumental de la CAIB. Aquest article
fixa en un màxim de 200 euros bruts per assistència i s'hauran de subjectar al que
disposa l'article 20.3 de la llei 7/2010 de 21 de juliol del sector públic instrumental de
la CAIB.
Les dietes per l'activitat parlamentària estan regulades a l'article 16 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 16 d'abril de 2019) on s’estableix
que els diputats percebran per l'exercici del seu càrrec representatiu les dietes i les
retribucions que es determinin per a aquells que exerceixin el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, així com tots els altres ajuts o indemnitzacions que s'estableixin
per al més eficaç i digne compliment de les seves funcions.
L'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia d'acord amb l'article 6 de la
Llei 2/1996, de 19 de novembre d'incompatibilitats dels membres el govern i d'alts
càrrecs, i l'article 16 de la Llei de pressupostos generals 2020 ja que és compatible la
percepció d'indemnitzacions per despeses de viatge, estades i trasllats, la
indemnització per residència temporal, i les dietes d'assistència per ser membres dels
òrgans col·legiats de les administracions públiques o per la seva condició de diputat
de les Illes Balears amb les condicions exposades anteriorment en cadascuna de les
normes que regulen aquestes retribucions. Per tots aquests fets, no s'aprecia cap
il·legalitat en els fets denunciats. Hi ha compatibilitat a ser membre del govern,
membre dels òrgans col·legiats de les empreses públiques i diputat del Parlament
balear.

23. Representant legal
titularitat pública

d'un

centre

educatiu

EXP. 18/2020
La Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest els possibles
delictes de prevaricació administrativa i falsedat documental en el cessament d'un
membre de l'equip directiu d’un Institut d’Estudis Secundaris..
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De conformitat amb el que disposen els art. 6.2 i 16.2 de la Llei 16/2016, el director de
l'Oficina va concloure interrompre les actuacions d'investigació núm. I/DE/18/2020,
atès que en el transcurs de les actuacions empreses es van observar indicis de
conductes o fets presumiblement delictius i, traslladar la documentació continguda en
l'expedient a l'autoritat competent.

24. Consell Insular d’Eivissa
EXP. 19/2020
L'Oficina va rebre un escrit del president del Parlament de les Illes Balears acompanyat
del certificat acreditatiu de l'acord adoptat per la Comissió d'Afers Institucionals i
Generals del Parlament on s'insta el director de l'Oficina a l'inici de les actuacions
d’investigació en relació amb el possible ús irregular de fons públics d'una persona
que és un alt càrrec del Consell Insular d'Eivissa.
De conformitat amb el que disposen els art. 6.2 i 16.2 de la Llei 16/2016, el director de
l'Oficina va concloure interrompre les actuacions d’investigació núm. I/DE/19/2020,
atès que en el transcurs de les actuacions empreses es van observar indicis de
conductes i fets presumiblement delictius, així com l' existència de possible
responsabilitat comptable i administrativa, es va donar trasllat de la documentació
continguda en l'expedient i de l'informe raonat a les autoritats competents.

25. Parlament de les Illes Balears
EXP. 22/2020
L'Oficina va rebre una denúncia anònima contra el Parlament de les Illes Balears on
es posava de manifest l'incompliment dels seus "compromisos de transparència, i no
ha penjat la informació IRPF del 2018". No consta la identificació de les persones
concretes que podrien incomplir alguna obligació.
D'acord amb l'art. 5 de la Llei 16/2016, de creació de l'Oficina, s'estableix com a funció
de l'Oficina «Gestionar el Registre de declaracions patrimonials i d'activitats en els
termes que regula aquesta llei. A aquest efecte, és l' encarregada de requerir les
persones de les quals s' hagi disposat el nomenament o el cessament en un càrrec
públic que compleixin les obligacions previstes en aquesta llei; també és la
responsable de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i els documents
que figurin en aquest registre, a més de la publicació de la informació d'acord amb
aquesta llei, la normativa que regula la publicitat activa i la protecció de dades».
En el Títol II i en l' article 24 de l'esmentada Llei es regula el Registre de declaracions
patrimonials i d'activitats, que inclou les declaracions d' IRPF dels diputats del
Parlament de les Illes Balears. Actualment i, en el moment de la denúncia, la publicació
de les declaracions d'IRPF 2018 corresponia a l'Oficina i no al Parlament de les Illes
Balears. La publicació del registre regulat a l' art. 24 es troba a l'apartat de
Transparència de la pàgina web de l'Oficina.
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El director de l'Oficina va concloure no iniciar les actuacions d'avaluació prèvia de
versemblança de l'expedient DE/22/2020 sobre els fets denunciats per no haver-hi cap
indici d'irregularitat i procedir a l'arxivament de la denúncia.

26. Ajuntament de Binissalem
EXP 35/2020 i 53/2020
S'han interposat dues denúncies per possible gestió irregular de l'equip de govern de
l'Ajuntament de Binissalem de determinades despeses i pagaments d'algunes factures
en procediments de contractació, pagaments irregulars d'hores extraordinàries i
gratificacions a treballadors de l'Ajuntament, contractació irregular de personal,
irregular execució d'una subvenció procedent del Consell insular, cobraments no
ajustats a llei de comissions i caixes de recaptació no controlades.
L'Oficina va tenir coneixement que els mateixos fets havien estat denunciats en seu
judicial i d'acord amb l'art. 6.2 de la Llei 16/2016, el director de l'Oficina va concloure
interrompre les actuacions d'investigació núm. I/DE/35/2020 i va traslladar la
documentació continguda en l'expedient a l'autoritat competent.

27. Empresa privada
EXP 38/2020
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest unes possibles
irregularitats en relació amb un negoci privat a Andratx. La denúncia era imprecisa i
amb falta d'informació i detalls. Simplement hi constaven irregularitats en el pagament
de nòmines, impostos i que l'entitat no havia declarat en 29 anys les seves activitats.
L'Oficina ha comprovat diverses bases de dades i no ha pogut obtenir informació del
titular del negoci. En ser un negoci privat no forma part del sector públic balear.
L'Oficina ha comprovat que no consta publicat en cap butlletí oficial que aquesta
empresa hagi rebut subvencions públiques en l'àmbit balear, que no presta serveis
públics ni els gestiona, ni exerceix potestats administratives. En la denúncia tampoc
es fa referència a algun fet o dada que pogués establir algun vincle de l'empresa amb
el sector públic. Per tant, les possibles irregularitats comunicades, sense altra
informació, no es troben dins de l'àmbit objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre,
i per això l'Oficina manca de competències per analitzar les activitats denunciades.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de la denúncia i la comunicació a
l'Agència Estatal de l' Administració Tributària per a la posada en coneixement dels
fets denunciats.

28. Persona física
EXP 52/2020
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L'objecte de la denúncia és la comissió d'un possible frau per part d'una persona física
per no tenir dret a la prestació del subsidi de l'atur i d'una possible percepció irregular
d’ajuda relacionada amb un contracte fraudulent de dies mínims.
L'article 1 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina estableix que
«L'objecte d'aquesta Llei és crear i regular l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, (...)» . En el seu article 2 es determina l'àmbit subjectiu i
objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències per analitzar les
activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació d'il·legalitat que afectin
els interessos generals que queden fora del previst en aquest article.
L'Oficina ha comprovat que la persona denunciada no ostenta cap càrrec públic dels
organismes que els aplica la Llei 16/2016, de creació de l'Oficina que s'esmenten en
el seu article 2 i sobre els quals l'Oficina tindria competències per investigar d'acord
amb el contingut i abast que es desenvolupa en l'esmentada llei.
A més a més, en la denúncia presentada, tampoc es fa referència a un fet o dada que
pogués establir algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre la persona
denunciada i el sector públic balear que pogués ser objecte i abast d'actuació per part
d'aquesta Oficina, conforme a les consideracions precedents.
El director de l'Oficina, pels motius exposats anteriorment, va concloure l'arxivament
de la denúncia.

29. Consell Insular d’Eivissa
EXP 57/2020
L'Oficina ha rebut dues denúncies per la possible gestió irregular per part d'un alt
càrrec del Consell insular d'Eivissa, en la tramitació irregular d'un contracte per la via
d'emergència, l'objecte del qual no era una mesura necessària per fer front a la
pandèmia, tant per l'objecte com pel moment en què es va produir.
De conformitat amb el que disposen els art. 6.2 i 16.2 de la Llei 16/2016, el director de
l'Oficina va concloure interrompre les actuacions d'investigació núm. I/DE/57/2020,
atès que en el transcurs de les actuacions empreses es van observar indicis de
conductes o fets presumiblement delictius i va traslladar l'informe raonat a l'autoritat
competent.

30. Empresa privada
EXP 01/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia on es posa de manifest que un centre comercial de
Palma té obert en el moment de la pandèmia a causa del COVID-19 i que es pot
accedir al centre, pujar i comprar en diverses plantes, quan aquest negoci ha de
romandre tancat, conforme a l'acord adoptat pel Consell de Govern d'11 de gener de
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2021, pel qual queda prohibida l'obertura al públic dels establiments comercials, grans
superfícies i centres comercials que disposin de més de 700 m2 a l'illa de Mallorca.
Aquest centre comercial és una empresa privada que no forma part del sector públic
balear, per això, les possibles irregularitats denunciades no es troben dins de l'àmbit
objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina, que es refereix
solament a fets o actes ocorreguts en el seu àmbit d'aplicació.
El director de l'Oficina va concloure l'arxiu de la denúncia i la comunicació al Servei
d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear per posar en
el seu coneixement els fets denunciats.

31. Empresa privada
EXP 02/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia anònima on es posava de manifest el possible
incompliment de la normativa sanitària decretada per fer front a la pandèmia causada
pel COVID 19 per part d'una empresa privada de serveis, on s'estan donant casos
positius per COVID-19 i no s'està informant de contactes propers ni als companys de
feina ni a la Seguretat Social.
Es tracta d'una empresa privada que no forma part del sector públic balear i, a més,
en la denúncia presentada tampoc es fa referència a un fet o dada que pogués establir
algun vincle (ajuda, subvenció, etc.) entre aquesta empresa i aquest sector públic,
conforme a les consideracions precedents. Per això, les possibles irregularitats
comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9
de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de competències per analitzar les
accions imputades per la persona denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de la denúncia i va comunicar a la
Secretaria General de Sanitat de la Conselleria de Sanitat del Govern de Castella la
Manxa els fets denunciats perquè, si ho considerava oportú, dugués a terme les
actuacions pertinents i, si s'escau, la notificació del possible delicte denunciat a
l'Organisme competent d'aquesta Comunitat Autònoma.

32. Empresa privada
EXP 06/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia anònima on es posava de manifest el possible
incompliment de la normativa sanitària decretada per fer front a la pandèmia causada
pel COVID 19 per part d'una empresa privada per incomplir les restriccions
decretades.
Es tracta d'una empresa privada que no forma part del sector públic balear i, a més a
més, en la denúncia presentada tampoc no es fa referència a un fet o dada que pogués
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establir algun vincle (ajuda, subvenció, etc.) entre aquesta empresa i aquest sector
públic, conforme a les consideracions precedents. Per tot això, les possibles
irregularitats comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei
16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de competències per
analitzar les accions imputades per la persona denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de la denúncia i la comunicació al
Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut i Consum per a la posada en
coneixement dels fets denunciats.

33. Persona física
EXP 07/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia anònima on es posa de manifest una possible
actuació irregular per part d'un metge del centre penitenciari de Palma.
Els fets denunciats, a més d'ambigus i sense cap mena de detall, no corresponen a
les funcions d' investigació definides a l' article 5 de la Llei de creació de l' Oficina.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de la denúncia.

34. IBSALUT
EXP 08/2021, 20/2021, 45/2021 i 67/2021
L'Oficina ha rebut quatre denúncies durant l'exercici 2021, en les quals es posava de
manifest determinats fets subsumibles dins de l'àmbit d'actuació de l'Oficina.
Posteriorment s'han rebut 12 denúncies que s'han anat acumulant com a ampliació
d'informació a l'expedient I/DE/20/2021.
L'objecte de la denúncia són possibles irregularitats en l'aplicació de l'Estratègia i el
Protocol de vacunació contra la COVID-19 per part de càrrecs públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
El dia 8 de juny de 2021 el director de l'Oficina va resoldre donar per finalitzada
l'avaluació prèvia de versemblança i va acordar l'inici d'actuacions d'investigació per a
l'esclariment dels fets, la determinació del seu abast, així com els possibles
responsables.
Entre el 29 de juliol i el 25 d'agost de 2021 l'Àrea d'Investigació i Inspecció va informar
46 persones sobre una possible implicació individual en els fets objecte d'investigació
per part de l'Oficina i se'ls va concedir el tràmit d'audiència.
El 2 de desembre de 2021 el director de l'Oficina, un cop finalitzat el procediment
d'investigació i, abans de redactar la proposta d'informe raonat, va resoldre posar
l'expedient a disposició de les persones implicades durant 10 dies hàbils.
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El 3 de desembre de 2021 el director va signar la resolució d'ampliació del termini
d'investigació fins al 8 de març de 2022 a causa del retard en les comunicacions a la
multitud de persones amb possible implicació, així com l'anàlisi de les al·legacions
presentades que han estat analitzades per l'àrea d'investigació i inspecció de l'Oficina.
En les al·legacions presentades al tràmit d'audiència previst a l'article 47 del
Reglament i règim interior de l'Oficina i en aplicació de l'art. 22 de la LPACAP, es posa
de manifest que si bé s'ha resolt en termini, les notificacions de la resolució d'ampliació
del termini d'investigació no s'han realitzat dins del termini màxim per resoldre i
comunicar.
La resolució de caducitat ha estat resolta en data 16 de febrer de 2022 i comunicada
a les persones interessades.

35. Empresa privada
EXP 09/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia anònima on es posava de manifest el possible
incompliment de la normativa sanitària decretada per fer front a la pandèmia causada
pel COVID 19 per part d'una empresa privada, on s'estan donant casos positius per
COVID-19 i no s'estan realitzant proves PCR a contactes i companys de feina.
Es tracta d'una empresa privada que no forma part del sector públic balear i, a més a
més, en la denúncia presentada tampoc no es fa referència a un fet o dada que pogués
establir algun vincle (ajuda, subvenció, etc.) entre aquesta empresa i aquest sector
públic, conforme a les consideracions precedents. Per això, les possibles irregularitats
comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9
de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de competències per analitzar les
accions imputades per la persona denunciant en aquest expedient.
El director de l' Oficina va concloure l' arxivament de la denúncia i va comunicar al
Centre de Salut del municipi de Parets del Vallès fets denunciats perquè, si ho
considerava oportú, dugués a terme les actuacions corresponents.

36. Ajuntament de Palma
EXP 11/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia en la qual s'exposa l'existència d'una sèrie
d'irregularitats per la inactivitat de l'Ajuntament de Palma a l'hora de tramitar i resoldre
la "acció de retorn" o "acció de repetició", així com la possible inactivitat dolosa de
l'Ajuntament per no iniciar una investigació i depurar responsabilitats per la suposada
revelació no consentida de dades personals.
La persona denunciant va interposar davant del jutjat corresponent una reclamació per
responsabilitat patrimonial pels danys morals soferts ocasionats per assetjament
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laboral. La sentència del jutjat condemna les persones denunciades i manifesta
l'existència d'una responsabilitat patrimonial derivada del dret a una indemnització
l'import de la qual fixa el jutjat. L'Ajuntament de Palma va procedir a l'abonament
d'aquesta indemnització.
En relació amb “l'acció de retorn”, objecte de la denúncia davant l' Oficina consisteix
en la facultat de l' Ajuntament de Palma de repetir contra els funcionaris condemnats
en sentència judicial ferma, a reparar els danys antijurídics causats als ciutadans, amb
la finalitat de recuperar el bé jurídic protegit com són els interessos econòmics de
l'administració.
El director de l'Oficina va concloure la comunicació a l'Ajuntament de Palma per a l'inici
del procediment de l'acció de retorn previst a l'art. 36.2 de la Llei 40/2015, així com
formular la recomanació de la millora dels mecanisme de prevenció i repressió de tot
tipus d'assetjament contra els seus funcionaris i treballadors.

37. Persones físiques indeterminades
EXP 22/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia anònima on es posen de manifest uns possibles
cobraments irregulars per persones d'Eivissa, els quals infringien la normativa laboral.
L'escrit de denúncia explica que hi ha moltes persones d'Eivissa , els quals no
s'identifica, que perceben prestació per ERTE, pensió per jubilació, prestació del
SEPE o de baixa per paternitat, i segueixen treballant en negre. En concret, es refereix
a entrenadors personals que segueixen donant classes a grups, pel Passeig Marítim
o dins d'un gimnàs i, a persones que teletreballen per a determinades empreses, tot i
estar també en ERTE; també es refereix una persona jubilada que treballa en una
empresa privada, i una altra (de baixa per paternitat o cobrant del SEPE) que treballa
en un supermercat d'Eivissa.
L'àmbit subjectiu establert a l'art. 2 de la Llei 16/2016 és el sector públic balear i, entre
d'altres, els càrrecs públics referenciats a l'apartat 2, i les persones físiques i
jurídiques, públiques o privades, que percebin subvencions públiques, prestin serveis
públics o els gestionin o exerceixin potestats administratives, a què es refereix l'apartat
3; i l'àmbit objectiu són les activitats realitzades per les persones o entitats que integren
l'àmbit subjectiu, susceptibles de generar frau, corrupció o una situació d'il·legalitat
que afecti els interessos generals d'aquesta comunitat. En conseqüència, l'Oficina
manca de competències per analitzar les activitats susceptibles de generar frau,
corrupció o una situació d'il·legalitat que afecti els interessos generals, que queden
fora del previst en aquest article.
Es tracta de persones físiques que no formen part del sector públic balear i, a més a
més, en la denúncia presentada tampoc no es fa referència a un fet o dada que pogués
establir algun vincle (ajuda, subvenció, etc.) entre aquesta empresa i aquest sector
públic, conforme a les consideracions precedents. Per totes les circumstàncies
anteriorment esmentades, les possibles irregularitats comunicades no es troben dins
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de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència,
l'Oficina manca de competències per analitzar les accions imputades per la persona
denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament de la denúncia i el seu trasllat al SEPE
i a l'INSS.

38. Establiment de restauració
EXP 29/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest el possible
incompliment de la normativa sanitària establerta per fer front a la pandèmia per
COVID 19.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
El restaurant és una empresa privada que no forma part del sector públic balear i, a
més, en la denúncia presentada tampoc es feia referència a un fet o dada que pogués
establir algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre aquesta empresa
i aquest sector públic. Per això, les possibles irregularitats comunicades no es troben
dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en
conseqüència, l'Oficina manca de competències per analitzar les accions imputades
per la persona denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia i la comunicació
al Servei d'Epidemiologia i Prevenció de la Conselleria de Sanitat d'aquesta Comunitat
Autònoma, a Santa Cruz de Tenerife.

39. Empresa privada
EXP 33/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest el possible
incompliment de la normativa sanitària establerta per fer front a la pandèmia per
COVID 19.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
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El negoci denunciat és una empresa privada que no forma part del sector públic balear
i, a més a més, en la denúncia presentada tampoc no es fa referència a cap fet o cap
dada que pogués establir algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre
aquesta empresa i aquest sector públic. Per tots aquests motius, les possibles
irregularitats comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei
16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de competències per
analitzar les accions imputades per la persona denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia i la comunicació
al Centre de Salut de Dúrcal (Granada).

40. Local privat
EXP 34/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posa de manifest la possibilitat que a
Santa Eulària des Riu (Eivissa), hi hagués una associació il·legal per falta de
documentació en regla de venda de cànnabis i un possible incompliment de les
restriccions sanitàries per COVID-19.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
El local no és una entitat pertanyent al sector públic balear i, a més a més, en la
denúncia presentada tampoc no es fa referència a un fet o dada que pogués establir
algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre aquesta empresa i aquest
sector públic. Per tot això, les possibles irregularitats comunicades no es troben dins
de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència,
l'Oficina manca de competències per analitzar les accions imputades per la persona
denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia.

41. Societats privades i hereu
EXP 47/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima comunicant la possible irregularitat en
l'herència d'un familiar pel fet d’existir un compte numerat o d'empresa a Suïssa
controlada únicament per un dels hereus
Les empreses mercantils referides i l'hereva denunciada són persones (jurídiques, en
un cas i física, en un altre) privades, que no formen part del sector públic balear; a
més a més, en la denúncia presentada tampoc no es feia referència a un fet o dada
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que pogués establir algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre
aquestes empreses i l'esmentat sector públic, conforme a les consideracions
precedents.
El Codi Civil, la Llei sobre l'Impost de Successions i Donacions i les disposicions
autonòmiques regulen les successions o les herències a Espanya. Qualsevol conflicte
relacionat amb una herència s'ha de resoldre per la jurisdicció ordinària, llevat que
s'opti per la via pacífica recollida en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en
assumptes civils i mercantils. Per totes aquestes circumstàncies, i sense altra
informació, les actuacions comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i objectiu
de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència, l'Oficina no té competències
per analitzar les accions imputades als responsables d'aquests diners en comptes a
Suïssa.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia.

42. Establiment comercial/restauració
EXP 48/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest el possible
incompliment de la normativa sanitària establerta per fer front a la pandèmia per
COVID 19 per part d'un establiment privat.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
L'establiment és una empresa privada que no forma part del sector públic balear i, a
més, en la denúncia presentada tampoc es fa referència a cap fet o dada que pogués
establir algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre aquesta empresa
i aquest sector públic. Per tots aquests motius, les possibles irregularitats
comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9
de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de competències per analitzar les
accions imputades per la persona denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l’arxivament de la denúncia i així ho va
comunicar al Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de salut Pública i
Participació, de la Conselleria de Salut i Consum de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

43. Alt càrrec Conselleria de Salud
EXP 61/2021
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L'Oficina va rebre una denúncia on es posava de manifest les possibles declaracions
falses realitzades per un alt càrrec de la Conselleria de Salut amb la intenció de
desprestigiar l'organització Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears
(CONSUBAL).
L'Oficina ha analitzat si les declaracions poguessin considerar-se un possible delicte
de tracte denigrant de l'article 173 del Codi Penal. La jurisprudència ha ofert unes
bases per establir en quins casos s’ha pogut cometre d'aquest delicte: “a) Un acte de
clar i inequívoc contingut vexatori per al subjecte passiu b) un sofriment, físic o psíquic
d'aquest subjecte i c) un comportament que sigui degradant o humiliant il·legal en el
concepte de dignitat de la persona afectada pel delicte".
D'altra banda, no serien suficients aquestes notes d'humiliació, tot i que es consideri
com a tracte denigrant, per aplicar aquests fets l' art. 173.1 del CP; una altra manera,
no totes les conductes que es considerin tracte denigrant són condemnables a partir
d'aquest article. A Espanya, perquè pugui condemnar-se una persona per aquest
delicte a més d'aquestes notes d'humiliació, cal que aquest tracte menyscabi greument
la integritat moral de la víctima, d'aquesta manera, només es castigarà quan el tracte
sigui especialment lesiu (STC 957/2007 de 28 de novembre de la sala Penal, Secció
1a del Tribunal Suprem).
En relació amb la prolongació de les actuacions per poder castigar aquestes com a
delicte de tracte denigrant del 173.1 la jurisprudència considera que a més del caràcter
humiliant i d'enviliment, cal que hi hagi "certa permanència, almenys repetició", certa
durada o si no, una repetició del comportament degradant.
La persona denunciant no aporta més dades concretes, ni documentació ni cap
informació sobre el tipus d' incompliment que s'està produint i l'Oficina no considera
que aquestes declaracions puntuals puguin ser considerades com un delicte de tracte
denigrant de l'article 173 del CP.
El Director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia per falta d'indicis.

44. Ajuntament de Palma
EXP 64/2021
L'Oficina va rebre una denúncia on es sol·licitava instar el director de l'Oficina l'inici de
les actuacions d'investigació en relació amb una possible prevaricació de l'Ajuntament
de Palma en no contestar a les sol·licituds de la persona denunciant, i en el cas de
contestació, fer-ho negativament. En concret les sol·licituds de la persona denunciant
es refereixen:
•

Sol·licita que el seu recurs contra l'acta de la comissió de valoració de
reconeixements honorífics s'estengui a tota la tramitació administrativa. La
persona denunciant va interposar un recurs davant el Jutjat contenciós
administratiu de Palma que va concloure que el recurs contenciós-administratiu
és admissible en relació amb les disposicions de caràcter general i amb els
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actes expressos i presumptes de l'Administració pública que posin fi a la via
administrativa, ja siguin definitius o de tràmit, si aquests últims decideixen
directament o indirectament el fons de l' assumpte, determinen la impossibilitat
de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a
drets o interessos legítims. D'acord amb l' esmentada sentència, el recurrent va
interposar recurs en via administrativa davant d'una Acta que el jutjat qualifica
com un acte de tràmit, que no impedeix continuar amb el procediment, i el
recurrent va poder impugnar les resolucions definitives en la part que l'afectés,
i no ho va fer. Per la qual cosa l'activitat administrativa impugnada no resulta
impugnable ja en via administrativa.
•

En relació amb la sol·licitud d'assistència jurídica i que l'Ajuntament de Palma
es faci càrrec de les despeses derivades de la seva defensa jurídica com a
conseqüència de l'exercici legítim de les seves funcions com a funcionari,
d'acord amb la documentació presentada per la persona denunciant aquests
fets han estat denunciats davant el Jutjat d'Instrucció de Palma.

•

En relació amb aquestes dues sol·licituds de la persona denunciant, d'acord
amb l'art. 6.2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, l'Oficina, no té
competències per conèixer de les qüestions que ja han estat judicialitzades.

•

En relació amb la petició del lucre cessant i interessos de demora, per les
quantitats deixades de percebre, l'Ajuntament va contestar a aquesta sol·licitud
mitjançant el Decret de contestació al recurs de reposició que sol·licitava
l'abonament d'aquestes quantitats. El Decret conclou que fins que hi hagi l'acte
administratiu de liquidació del temps en què s'ha estat en Situació
Administrativa de "Suspensió Provisional de Funcions" i no s'hagi declarat
"ferm", no es podran reconèixer, si és el cas, els drets econòmics
corresponents. L'Oficina conclou que l'Ajuntament sí que va contestar a la
pretensió.

•

En relació amb la manca de contestació a la sol·licitud de reincorporació al lloc
de treball, l'Oficina considera una possible responsabilitat administrativa per la
demora en la contestació de l'Administració, però no es donen els supòsits
recollits en l'art. 404 CP per considerar aquests fets susceptibles del delicte
penal de prevaricació, doncs no hi ha prova fefaent dels requisits exigits en la
norma com són "sabent-se de la seva injustícia dictés una resolució arbitrària".

El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de les actuacions relatives al
delicte de prevaricació per omissió en no apreciar indicis de responsabilitat penal i va
interrompre les actuacions de la fase d'anàlisi prèvia de versemblança dels fets que
podrien donar lloc a una resolució d'investigació per part d'Oficina per estar part dels
mateixos denunciats i altres judicialitzats, en aplicació de l' art. 6.2 de la llei de l'
Oficina.

45. Empresa privada lloguer immobiliari
EXP 65/2021
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L'Oficina va rebre una denúncia on es posava de manifest una possible estafa per part
d'un portal immobiliari per publicitar lloguers vacacionals sense autorització dels
propietaris dels immobles.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
El portal immobiliari denunciat és una empresa privada que no forma part del sector
públic balear i, a més, en la denúncia presentada tampoc es fa referència a un fet o
dada que pogués establir algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre
aquesta empresa i aquest sector públic. Per això, les possibles irregularitats
comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9
de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de competències per analitzar les
accions imputades per la persona denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia.

46. Empresa privada
EXP 69/2021
L'Oficina va rebre una denúncia on es posava de manifest la possibilitat que una
empresa privada realitzava assistències mèdiques, PCR i Test d'Antígens sense el
protocol establert i sense el corresponent contracte laboral.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
L'empresa privada denunciada no forma part del sector públic balear i, a més a més,
en la denúncia presentada tampoc es fa referència a un fet o dada que pogués establir
algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre aquesta empresa i aquest
sector públic. Per això, les possibles irregularitats comunicades no es troben dins de
l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència,
l'Oficina manca de competències per analitzar les accions imputades per la persona
denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia i així ho va
comunicar al Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut i Consum i a la
Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social per a la posada en coneixement dels
fets denunciats.
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47. Local de venda de substàncies psicotròpiques
EXP 78/2021

L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posa de manifest la possibilitat que hi
hagués un local il·legal de venda de marihuana al costat d'una escola d'idiomes per a
nens.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
D'acord amb les dades aportades en l'escrit de denúncia, l'entitat denunciada no és
una entitat pertanyent al sector públic balear i, a més a més, en la denúncia presentada
tampoc no es fa referència a un fet o dada que pogués establir algun vincle (ajuda,
subvenció, contracte públic, etc.) entre aquesta empresa i aquest sector públic. Per
totes les raons esmentades, les possibles irregularitats comunicades no es troben dins
de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència,
l'Oficina manca de competències per analitzar les accions imputades per la persona
denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia i el seu trasllat de
a la Prefectura Superior de Policia de les Illes Balears.

48. Empresa privada
DE/83/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest la possibilitat que
un taller de pintura i mecànica de bicicletes i motos estigués abocant residus tòxics
il·legals a la via pública.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
D'acord amb les dades aportades en l'escrit de denúncia, l'entitat denunciada no és
una entitat pertanyent al sector públic balear i, a més, en la denúncia presentada
tampoc es fa referència a un fet o dada que pogués establir algun vincle (ajuda,
subvenció, contracte públic, etc.) entre aquesta empresa i aquest sector públic. Per
això, les possibles irregularitats comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i
objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de
competències per analitzar les accions imputades per la persona denunciant en
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aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxiu de la denúncia i va donar trasllat de la
denúncia rebuda a la Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears.

49. Empresa privada
DE/87/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posa de manifest la possibilitat que un
hotel al municipi de Llucmajor no complís amb el Decret Llei 1/2020, contra el turisme
d'excessos, en vendre paquets de "tot inclòs".
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
D'acord amb les dades aportades en l'escrit de denúncia, l'empresa denunciada no és
una entitat pertanyent al sector públic balear i, a més a més, en la denúncia presentada
tampoc es fa referència a un fet o dada que pogués establir algun vincle (ajuda,
subvenció, contracte públic, etc.) entre aquesta empresa i aquest sector públic. Per
totes aquestes circumstàncies, les possibles irregularitats comunicades no es troben
dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en
conseqüència, l'Oficina manca de competències per analitzar les accions imputades
per la persona denunciant en aquest expedient.
D'altra banda, l'Oficina ha analitzat els fets denunciats, la venda de paquets de tot
inclòs, consultant la pàgina web de l'hotel i confirma l'existència d'ofertes de tot inclòs.
El Reial decret 1/2020, contra el turisme d'excessos, no preveu en el seu articulat com
a infracció la realització d'aquesta oferta.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia.

50. Empresa privada
DE/89/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posa de manifest la possibilitat que un
empresari privat exercís assetjaments i explotació laboral. La denúncia no fa
referència a un establiment concret.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
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article.
D'acord amb les dades aportades en l'escrit de denúncia, i la informació obtinguda per
l'Oficina, l'empresari denunciat és un autònom, el negoci del qual està censat a Son
Servera. L'activitat CNAE del negoci és Restaurants i llocs de menjars i la seva activitat
SIC és Restaurants. L'empresari denunciat no és una entitat pertanyent al sector
públic balear; tampoc, en aquest escrit, es fa referència a un fet o dada que pogués
establir algun vincle (ajuda, subvenció, contracte públic, etc.) entre aquest negoci o
associació i el sector públic de les Illes Balears. Per això, les possibles irregularitats
comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 16/2016, de 9
de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de competències per analitzar les
accions imputades per la persona denunciant en aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia i va comunicar a
la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social els fets denunciats.

51. Govern de Navarra
DE/90/2021
L'Oficina va rebre una denúncia on es posava de manifest la possibilitat que el Govern
de Navarra estigués cometent frau en la concessió de la renda bàsica garantida a
favor de persones que no són residents d'aquesta comunitat, morts o emigrants que
exerceixen d'intermediaris, des de fa més de 10 anys.
L'article 2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina determina
l'àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació d'aquesta Llei. L'Oficina manca de competències
per analitzar les activitats susceptibles de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afectin els interessos generals que queden fora del previst en aquest
article.
D'acord amb les dades aportades en l'escrit de denúncia, els fets denunciats tenen
lloc a la Comunitat Autònoma de Navarra que no forma part del sector públic balear i,
a més, en la denúncia presentada es fa referència a la interposició de la mateixa
denúncia davant la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada
el 10 de juny de 2021 (registre d'entrada 1234). Consta en la documentació aportada
per la persona denunciant escrit de contestació a aquesta denúncia on posa en
coneixement que els fets denunciats no són competència i acorda la remissió de la
denúncia a la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Navarra
Les possibles irregularitats comunicades no es troben dins de l'àmbit subjectiu i
objectiu de la Llei 16/2016, de 9 de desembre i, en conseqüència, l'Oficina manca de
competències per analitzar les accions imputades per la persona denunciant en
aquest expedient.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia i va comunicar
els fets denunciats a la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Navarra.
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52. Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu
DE/91/2021
L'Oficina va rebre una denúncia on es posa de manifest un possible incompliment de
la normativa per part de l'Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu en aprovar Estudi de
Detall per a l'ordenació de volums en una parcel·la per afavorir interessos particulars.
D'acord amb les dades aportades i en el moment en què es formula la denúncia,
l'estudi de detall es trobava en fase d'exposició pública per efectuar al·legacions i, per
tant, encara no havia estat aprovat definitivament i podia fins i tot ser retirat i no aprovat
definitivament.
Durant la fase d' anàlisi prèvia de versemblança, l'Oficina ha tingut coneixement que
el promotor ha retirat el projecte objecte d'estudi de detall i que no s'han detectat indicis
d'irregularitats en els fets posats en consideració d' aquesta oficina.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia.

53. Consell Insular de Mallorca
DE/99/2021
L'Oficina ha rebut una denúncia contra determinats funcionaris del Consell Insular de
Mallorca per possible tràfic d'influències i malversació de cabals públics, en crear una
situació d'exclusivitat a una empresa a l'hora de licitar determinats contractes.
Les persones denunciants van posar en coneixement de l'Oficina la interposició dels
mateixos fets denunciats davant la Fiscalia de les Illes Balears. L'Oficina manca de
competències per conèixer els fets denunciats en ser coincidents amb els denunciats
davant la Fiscalia General de Balears.
El director de l'Oficina va concloure la interrupció de les actuacions d'inici d'anàlisi de
versemblança atesa la identitat d'objecte amb la denúncia davant la Fiscalia general
de les Illes Balears.

54. Govern de les Illes Balears
DE/104/2021
L'Oficina ha rebut un escrit on se sol·licita al director de l'Oficina l'inici de les actuacions
d'investigació en relació amb la possible actuació irregular del Govern de les Illes
Balears per la manca de justificació de la realització de proves PCR, la vacunació i la
necessitat de l'ús de mascareta.
La denúncia posa de manifest que l'actuació del Govern no és acceptable. La
denúncia no aporta documentació o prova fefaent del manifestat que suposi indici
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suficient per iniciar cap actuació, així com no cita la normativa que presumptament
incompleix el Govern en realitzar les manifestacions denunciades. L'Oficina considera
que aquesta denúncia és una manifestació de la persona denunciant d'oposició amb
les manifestacions i actuacions desenvolupades pel Govern de les Illes Balears en
gestionar la pandèmia provocada pel COVID19.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia.

55. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
DE/105/2021
L'Oficina va rebre una denúncia anònima on es posava de manifest possibles
irregularitats en el procés selectiu d'una convocatòria d'auxiliar administratiu. La
persona denunciant planteja una mancança de concordança entre el nivell de les
preguntes plantejades i les funcions pròpies de la subescala d'auxiliar administratius.
També indica que de les poques persones aprovades són treballadors actuals o
familiars directes de treballadors de l'ajuntament. Indica que les notes altes de
determinades persones amb vinculació amb l'ajuntament són "indicis evidents" que
"coneixien el contingut del test amb antelació". Afegeix que la persona aprovada amb
menor nota no té cap vincle familiar ni laboral amb l'Ajuntament, fet que "evidencia
que la resta sí que van obtenir un marge suficient per assegurar l'aprovat".
De la lectura de la denúncia l'Oficina no ha detectat fets concrets ni indicis de possibles
irregularitats. La persona denunciant anònim únicament empara la seva denúncia en
el fet que determinades persones, amb relació laboral o bé familiar amb treballadors
de l'Ajuntament, han obtingut les millors puntuacions en el primer examen de la
convocatòria. El fet que determinades persones hagin obtingut una bona nota no
suposa en cap cas un indici que hagin tingut accés de manera irregular a l'examen
abans de la seva celebració i són meres suposicions. D'altra banda, pel que fa al nivell
de dificultat de les qüestions, la persona denunciant no explica els arguments que
hagin de suposar que aquestes preguntes no eren adequades a la categoria d'auxiliar
administratiu. Per aquest motiu, aquesta denúncia no recull indicis suficients per a
l'inici d'una investigació per part de l'Oficina.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament d'aquesta denúncia.

56. Servei d'Ocupació de les Illes Balears - SOIB
DE/106/2021
L'Oficina va rebre un escrit anònim, on demanava instar al director de l'Oficina l'inici
de les actuacions d'investigació en relació amb un possible ús indegut d'un làser de
gravació durant un curs impartit pel SOIB i un incompliment de la política de protecció
de dades pel fet d’incloure en còpia no oculta diferents correus electrònics.
Aquesta actuació podria suposar una agressió física, que no es troba com a actuació
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de l'àmbit d'aplicació de la llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina, ja
que no consisteix en una activitat susceptible de generar frau, corrupció o una situació
d'il·legalitat que afecti els interessos generals.
En relació amb l'incompliment de la política de protecció de dades de la convocatòria
del curs, la persona denunciant no aporta cap documentació o correu electrònic que
pugui garantir el manifestat en l'escrit.
Per una banda, l'Oficina manca de competència per iniciar el procediment
d'investigació, i de l'altra, la denúncia no aporta cap documentació o prova fefaent del
manifestat que suposi indici suficient per iniciar cap actuació, així com el seu possible
trasllat a l'autoritat competent.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament d'aquesta denúncia.

57. Ajuntament de Maó
DE/107/2021
L'Oficina va rebre una denúncia on es posava de manifest una possible estafa
urbanística per part de l'Ajuntament de Maó en relació amb un habitatge catalogat. La
persona denunciant presenta un projecte de reforma de l'habitatge, al qual
l'Ajuntament nega la llicència d'obra pel fet de ser un habitatge catalogat. La persona
denunciant porta sol·licitant la descatalogalització de l'habitatge des de l'any 2015
sense obtenir cap resultat. L'Oficina considera que aquesta situació no es pot qualificar
d'estafa urbanística per part de l'Ajuntament de Maó, si bé pot ser que l'habitatge
estigui catalogat, l'Oficina no ha pogut comprovar aquest extrem.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament d'aquesta denúncia.

58. Ajuntament de Pollença
DE/108/2021
L'Oficina va rebre una denúncia d'una possible incompatibilitat d'un càrrec electe en
l'exercici d'activitats privades empresarials (lloguer vacacional) com a autònom, atès
que treballava en règim d'exclusivitat, i a més a més percebia una ajuda del Govern
de la CAIB.
D'acord amb l'art. 19 de la Llei 56/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, hi ha determinades activitats excloses del règim
d'incompatibilitats i es poden exercir lliurement sense la necessitat d'autorització o
reconeixement, entre elles, "les derivades de l'administració del patrimoni personal o
familiar".
D' acord amb el Model 1 de declaració patrimonial i d' activitats en el moment de la
presa de possessió de la persona denunciada, aquest refereix determinades activitats
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al marge del seu càrrec.
L'equip d’investigació ha comprovat que l'activitat professional que exerceix la persona
denunciada per la qual va obtenir l'ajuda indicada en la denúncia és el lloguer d’estada
vacacional d'un immoble urbà al municipi. Aquest immoble està registrat en el Registre
d'estades vacacionals de la CAIB al seu nom. Segons les dades del cadastre aquest
immoble és propietat 100% de la persona denunciada. Per aquest motiu, aquesta
activitat es pot incloure en el supòsit de l'apartat a) de l'art. 19 de la Llei
d'Incompatibilitats, atès que es tracta d’una activitat derivada de l'administració del
patrimoni personal o familiar, fet que suposa que es pugui realitzar lliurement sense
necessitat d'autorització o reconeixement. No hi ha indicis que aquesta activitat tingui
relació amb assumptes en els quals podria tenir intervenció com a responsable, ni en
la denúncia es concreten cap d’aquests. D'altra banda, els ajuts percebuts i esmentats
a la denúncia són de caràcter autonòmic i no local.
El director de l'Oficina va concloure l'arxivament d'aquesta denúncia.

59. Jutjat de família
DE/111/2021
L'Oficina va rebre un escrit on concloïa, sense sol·licitar-ho al director de l'Oficina,
l'inici de les actuacions d'investigació sobre una jutge fiscal. La denúncia fa referència
a una autoritat judicial, jutjat de família, sense determinar la planta judicial, o, pels fets
denunciats, o el país de procedència. D'acord amb l'article 2 de la Llei 16/2016, l'àmbit
subjectiu i objectiu d'aplicació, l'autoritat judicial no es troben dins de l'àmbit
d'aplicació. Per totes aquestes circumstàncies, els fets detallats a la denúncia no
recauen dins de l'àmbit d' actuació de l' Oficina.
El director de l'Oficina va concloure amb l'arxivament de la denúncia.
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