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Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica i l’Oficina de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció per a la conscienciació i difusió de valors d’ètica i 
integritat pública, bon govern i govern obert 
 
Parts 
 
Juan Pedro Yllanes Suárez, conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i 
Memòria Democràtica, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la 
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
Cristóbal Milán Mateu, director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
Corrupció a les Illes Balears (OAIB), que intervé en el seu nom en virtut del 
nomenament efectuat mitjançant Resolució del president del Parlament de les 
Illes Balears de 20 de maig de 2022 (BOIB 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. 
 
Antecedents 
 
1. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears (vegeu 

versió consolidada), pel qual s’estableixen les competències i l’estructura 
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Participació, 
Transparència i Voluntariat adscrita a la Conselleria de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica, la competència relativa a l’impuls 
del govern obert, a través de la planificació i la coordinació interdepartamental 
de la transparència, tant en el vessant de la publicitat activa com del dret 
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d’accés, del bon govern, de la qualitat de les organitzacions i dels serveis 
públics, de l’avaluació de les polítiques públiques i de la participació ciutadana, 
tant de l’Administració autonòmica com del sector públic instrumental, així com 
la sensibilització cívica i social i el suport al voluntariat. 

 
2. La Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita 

contra la Corrupció a les Illes Balears (d’ara endavant, OAIB) preveu que 
aquesta té com a finalitat fomentar els valors i principis, entre d’altres, 
d’integritat i de transparència. Així mateix, l’article 11 del Reglament de 
funcionament i règim interior de l’OAIB atribueix, a l’Àrea d’Ètica Pública, 
Prevenció i Integritat, entre d’altres funcions, la de fomentar els valors i els 
principis d’ètica pública, prevenció i d’integritat, i vetllar perquè es compleixin. 

 
3. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria 

Democràtica comparteix objectius i finalitats comunes amb l’OAIB, pel que fa 
a la necessitat de conscienciació i difusió de valors d’ètica i integritat pública, 
bon govern i govern obert. 

 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per 
formalitzar aquest conveni, i en virtut de la voluntat expressada, sengles parts 
acordam la signatura d’aquest conveni de col·laboració, d’acord amb les 
següents 
 
Clàusules 
 
1. Objecte 
 

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració en l’organització conjunta, entre 
la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria 
Democràtica, i l’OAIB, d’activitats de conscienciació i difusió de valors d’ètica i 
integritat pública, bon govern i govern obert, en els exercicis 2022 i 2023. 

 
Les actuacions que es podran dur a terme a l’empara d’aquest conveni seran 
totes aquelles relacionades amb el que estableix el paràgraf anterior, i de 
manera enunciativa i no limitativa podran ser: 

 
— Concurs escolar de valors contra la corrupció 2022/2023. 
— Participació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i 

Memòria Democràtica en el projecte educatiu que du a terme l’OAIB de 
manera regular entre els centres escolars. 

— Participació conjunta en jornades, cursos, tallers, campanyes o qualsevol 
tipus de projecte formatiu, de difusió o conscienciació dels valors d’ètica i 
integritat publica, bon govern i govern obert. 
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2. Compromisos de les parts 
 

Les parts signants es comprometen al següent: 
 

D’una banda, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i 
Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Participació, 
Transparència i Voluntariat, es compromet a: 

 
— Col·laborar en l’elaboració de documents o d’altres gestions que siguin 

necessaris per a l’impuls o justificació dels projectes o activitats que es 
duguin a terme. 

— Participar en l’organització de projectes formatius o directament en la 
impartició de ponències o de cursos quan així s’acordi. 

— Donar difusió de la convocatòria del concurs o de qualsevol altra projecte 
conjunt que s’impulsi, a través de la seva pàgina web i d’altres 
mecanismes de publicitat. 

 
De l’altra, l’OAIB a les Illes Balears es compromet a: 

 
— Col·laborar en l’elaboració de documents o d’altres gestions que siguin 

necessaris per a l’impuls o justificació dels projectes o activitats que es 
duguin a terme.  

— Participar en l’organització de projectes formatius o directament en la 
impartició de ponències o de cursos quan així s’acordi. 

— Difondre la convocatòria de concursos , assessorar els centres educatius 
quan pertoqui, gestionar la concessió dels premis i la publicitat de les 
obres premiades. 

 
3. Finançament 
 

Les actuacions concretes susceptibles de tramitació d’un expedient de 
despesa són les següents: 

 
— Concurs escolar. 
— Organització d’activitats, jornades i cursos. 

 
Per a aquestes actuacions, ambdues parts aportaran un màxim de: 

 
— 600 euros corresponents a l’exercici pressupostari del 2022 
— 2.000 euros corresponents a l’exercici pressupostari del 2023 

 
Les despeses se podran assumir directament, a càrrec dels pressuposts 
vigents de l’OAIB o de la Direcció General de Participació, Transparència i 
Voluntariat. 
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En cas que sigui necessari o aconsellable la gestió unificada, la Direcció 
General, prèvia sol·licitud de l’OAIB, li transferirà la quantitat corresponent per 
poder dur a terme el projecte o activitat. Un cop executat, l’Oficina trametrà a 
la Direcció General un certificat justificant les despeses realitzades. 

 
4. Comissió de Seguiment 
 

Es constituirà una Comissió Mixta integrada per una persona en representació 
de cada part signant d’aquest conveni, designada per la directora de 
Participació, Transparència i Voluntariat i pel director de l’OAIB, per al 
seguiment de la seva aplicació, així com per la resolució de les incidències que 
poguessin sorgir en l’aplicació d’aquest. 

 
Aquesta Comissió es reunirà quan ho sol·liciti qualsevol de les parts. 

 
5. Transparència 
 

De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, les parts, en relació amb aquest conveni, 
faran pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte i la vigència 
del conveni i les obligacions que assumeixen les parts, incloent qualsevol 
modificació que s’hi faci. 

 
6. Extinció 
 

Seran causes de resolució i/o extinció del conveni les previstes en l’article 51 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
En cas d’incompliment s’estarà al que disposa l’article 51.2.c de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, no establint-se indemnització per perjudicis derivats de la 
resolució del conveni degut a incompliments de les parts. 

 
7. Vigència 
 

Aquest conveni es mantindrà vigent des del dia de la signatura i fins el 31 de 
desembre de 2023. 

 
8. Règim jurídic 
 

Aquest conveni de col·laboració se sotmet al que disposa la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de regim jurídic del sector públic, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de 
règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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9. Resolució de conflictes 
 

Les qüestions litigioses a les quals pugui donar lloc la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni, que no hagin pogut ser resoltes per les parts, 
seran de coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció esmentada. 

 
Com a mostra de conformitat, els representants de sengles institucions signam 
aquest conveni de col·laboració en dos exemplars. 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
Per la Conselleria de Transició 
Energètica, Sectors Productius i 
Memòria Democràtica 
 
 
 
 
Juan Pedro Yllanes Suárez 
 

Per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra 
la Corrupció a les Illes Balears (OAIB) 
 
 
 
 
 
Cristóbal Milán Mateu 
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