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ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI MARC ENTRE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA 
CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA I L'OFICINA DE 
PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS PER A ESTABLIR 
UN CANAL PERMANENT DE COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ PER A MILLORAR LA 
EFICÀCIA EN EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS COMUNS 
 
 

REUNITS 
 
D'una banda, el Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra 
el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant AVAF), que intervé en el seu nom 
i representació en virtut del nomenament efectuat per Resolució del President de les Corts de 29 
de maig de 2017 (DOGV núm. 8052, de 31 de maig de 2017), 
 
D'una altra part, el Sr. Cristóbal Milà Mateu, director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
Corrupció a les Illes Balears (d'ara en avant OAIB), que intervé en el seu nom i en virtut del 
nomenament efectuat per Resolució del President del Parlament dels Illes Balears de 20 de maig 
de 2022 (Butlletí Oficial dels Illes Balears núm. 67, de 24 de maig de 2022), d'acord amb l'article 5 
de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
Corrupció a les Illes Balears, 

 
 

EXPOSEN 
 
Que ambdues parts van subscriure un conveni de col·laboració el 29 de juny de 2018 amb 
l’objecte d’establir un marc estable de comunicació i col·laboració entre l’AVAF i l’OAIB, que 
permetés assolir diversos objectius d’interès comú; 
 
Que la col·laboració de les parts d’ençà de la signatura del Conveni ha estat molt fructífera i s’ha 
plasmat, entre d’altres, en la posada en comú de coneixement i experiències pràctiques en 
matèria de prevenció i detecció de la corrupció, foment de la integritat i transparència, ja sigui 
bilateralment, ja en el marc dels diferents fòrums en què ambdues parts participen o han participat, 
i molt destacadament en el marc de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau, de què ambdues 
institucions formen part; 
 
Que el manteniment de la col·laboració es presenta especialment escaient en el moment actual, 
entre d’altres atesa la finalització del termini de transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones 
que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, i la necessitat de continuar col·laborant en 
aquesta específica matèria, tant en relació amb la implantació d’aquelles disposicions de la 
Directiva que gaudeixen d’efecte directe, com en relació amb els treballs de transposició de la 
Directiva que es puguin obrir a la participació d’ambdues institucions; en aquest context, sembla 
que l’aportació de reflexions i experiència, entre d’altres de conjuntes, per part d’institucions com 
l’AVAF i l’OAIB, és d’innegable interès general; 
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Que en el Conveni signat el 29 de juny de 2018 es va establir un termini de vigència de quatre 
anys des de la signatura, tot i que es va preveure, en la clàusula sisena, que seria possible 
acordar-ne una pròrroga si les parts ho decidien de manera expressa;  
 
Que ambdues parts coincideixen que és escaient i oportuna la pròrroga prevista, per la qual cosa, 
 
 

ACORDEN 
 
Primer. Prorrogar la vigència del Conveni marc subscrit el 29 de juny de 2018 per l’AVAF i l'OAIB, 
per quatre anys comptadors a partir de la data de la signatura d’aquest acord de pròrroga. 
 
Segon. Que es doni difusió a la pròrroga d’aquest Conveni d’acord amb les previsions normatives 
que resulten d’aplicació a cadascuna de les parts. 
 
 
En prova de conformitat, els representants d’ambdues parts signen aquest document per duplicat, 
 

 
València i Palma, en la data de la signatura. 

 

Joan A. Llinares Gómez 
 
 
 
 

Director de l’AVAF 

Cristóbal Milà Mateu  
 
 
 
 

Director de l’OAIB 

 


