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TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
Art.

Article

BOE

Boletín Oficial del Estado

BOIB

Butlletí Oficial de les Illes Balears

CAIB

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CE

Constitució Espanyola

DF

Disposició final

EBEP

Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

GPF

Guia pràctica de fiscalització

ICAC

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

IGAE

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques

ISSAI

Normes internacionals de les entitats fiscalitzadores superiors

IVA

Impost sobre el valor afegit

LD

Lliure designació

LCSP

Llei de contractes del sector públic

LSCIB

Llei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Núm.

Número

OCEX

Òrgans de Control Extern de l'Estat Espanyol

PCAP

Plec de clàusules administratives particulars

PLACSP Plataforma de contractació del sector públic
PPT

Plec de prescripcions tècniques

RLT

Relació de llocs de treball

SCIB

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

STS

Sentència del Tribunal Suprem
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableixen l'article 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i
els articles 1 i 2.1.a de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (SCIB), correspon a aquesta institució la fiscalització externa de l'activitat econòmica,
financera i comptable de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les
competències que corresponen al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que disposen els
articles 136 i 153.d de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
L'article 12 de l'esmentada Llei 4/2004 determina que els resultats de les actuacions
fiscalitzadores s'han d'exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats segons el
que estableix el Reglament de règim interior de l'SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005),
elevats al Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
La iniciativa d’aquest Informe és del Parlament de les Illes Balears (art. 10.3 de la LSCIB i
l’article 17.2 del Reglament de règim interior de l'SCIB), segons l’acord que va adoptar la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts en la sessió de dia 3 de juny de 2020, pel qual s'aprova la
Proposició no de llei RGE núm. 4261/20 relativa a l’auditoria a l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears (en endavant, l'Oficina), amb el text literal següent, pel
que fa a la Sindicatura:
«El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a dur a
terme una auditoria de compliment de legalitat anual de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció en un informe específic, i a informar-ne del seu resultat».
Mitjançant la modificació que va aprovar el Consell el 16 de juliol de 2020, la realització de
l’esmentat Informe s’ha inclòs en el Programa d’actuacions de la Sindicatura per a l’any 2020,
aprovat el 18 de desembre de 2019.
Es tracta d'una fiscalització de compliment de l'activitat de l'Oficina, per comprovar si aquesta
compleix les disposicions legals i reglamentàries que li són aplicables i per emetre'n un judici
amb un nivell de seguretat limitada.
El control financer de l'Oficina correspon a la Intervenció General de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb el que recull l' art.61 del Reglament de funcionament i règim
interior de l'Oficina.
Durant el segon semestre de 2020 una auditora, sota la direcció de la cap de l'Àrea i amb el
suport del Servei Jurídic i dels serveis administratius de la Sindicatura de Comptes, ha dut a
terme l'objecte d'aquest Informe, d'acord amb les Directrius tècniques que el Consell de l'SCIB
va aprovar el 16 d'octubre de 2020.
El treball de fiscalització s'ha dut a terme a les dependències de l'SCIB.
Les taules que apareixen en l'Informe són elaboració pròpia dels auditors de l'Àrea d'Auditoria
de la Comunitat Autònoma, tret que s'indiqui el contrari.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l'Informe s'expressen en milers d'euros,
tret que s'indiqui el contrari. Internament, s'han treballat les xifres en euros i en cèntims d'euro.
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Per tant, les dades que apareixen en l'Informe són les originals reconvertides a milers d'euros
amb el format de visualització de zero decimals, tot i que conserven la totalitat de les xifres. Es
fa constar la xifra de 0 quan l'import és inferior a 500 euros, mentre que, quan la quantia és 0,
apareix el signe -. La coherència interna és absoluta, tot i que, en alguns casos, es puguin
produir diferències degudes al format de visualització de les dades. En el cas dels contractes,
els imports s'han d'entendre amb l'IVA inclòs, excepte que s'indiqui el contrari.
Quant als aspectes tipogràfics, les incidències descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva ,
per facilitar-ne la identificació, i les recomanacions, en lletra cursiva i negreta.
Finalment, cal agrair la col·laboració que ha prestat el personal de l'Oficina a l'hora de remetre
la informació sol·licitada.

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
L’àmbit subjectiu de l’Informe fa referència a l’Oficina.
Quant a l’àmbit objectiu i temporal, és la fiscalització del compliment de legalitat en les
actuacions de l’Oficina durant l'any 2019, amb la finalitat de comprovar el compliment de les
disposicions legals que li són aplicables i d'emetre'n un judici.
Es tracta d'una fiscalització de caràcter específic, d’acord amb el que estableix l’article 27.3 del
Reglament de règim interior d’aquesta Sindicatura, que indica que els informes específics han
de fer referència als resultats d’actuacions concretes de fiscalització que es facin sobre entitats,
períodes, comptes, operacions, activitats o serveis determinats.
Aquesta auditoria ha de proporcionar un nivell de seguretat limitada, és a dir, s'emet amb unes
conclusions que se circumscriuen a les mostres d’expedients seleccionades i als procediments
que s'hi descriuen.
Cal esmentar que el concepte d’àmbit objectiu que indica l’escrit del Parlament és molt ample i
que necessita delimitació, perquè, si no fos així, inclouria analitzar el compliment de la
normativa comptable i pressupostària, que ja són objecte d’anàlisi en el marc de la fiscalització
del Compte general de la CAIB, donat que l’Oficina n'és la secció pressupostària número 06.
En les Directrius tècniques de fiscalització que va aprovar el Consell de l'SCIB, s'han establert
com a objectius generals d'aquest Informe l’anàlisi del compliment de la normativa de
contractació i de la gestió del personal i les despeses de personal associades. No obstant això,
no s’analitzarà el compliment de la normativa en matèria de riscos laborals ni sobre qüestions
d’igualtat de gènere. En cap cas es valora el compliment normatiu de la tasca que és pròpia de
l’Oficina en matèria d’investigació del frau i la corrupció, i de la transparència.
a. ACTIVITAT CONTRACTUAL

En matèria de contractació, els objectius d'aquest treball s'han d'adreçar a poder determinar si
durant l'exercici 2019 la contractació de l'Oficina s'ajusta a la normativa i als principis rectors
que li són aplicables (publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació), així com l'execució correcta de la despesa pública.
En particular, s'ha d'examinar de cadascun dels contractes seleccionats:


La justificació de l'existència d'una necessitat d'interès públic i del pressupost
corresponent de licitació.
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La justificació del procediment i de la forma d'adjudicació.



El procediment de licitació, que s'ha d'adequar als principis rectors de la contractació
pública i de l'execució de la despesa pública.



La formalització documental del contracte, que ha de ser coherent amb les actuacions
anteriors de l'expedient.



L'execució del contracte, que ha de ser coherent amb les estipulacions del contracte.

S'exposen, de forma separada, les principals incidències dels expedients fiscalitzats disting int
entre contractes ordinaris (donat el petit nombre de contractes per fiscalitzar també s'hi han
inclòs els contractes patrimonials) i contractes menors. Abans de l'anàlisi concreta dels
expedients, es detallen les incidències més significatives, amb les limitacions de l'abast que
s'han posat de manifest durant l'elaboració d'aquest Informe.
A més, s'exposen en els apartats corresponents les recomanacions que l'SCIB considera
pertinents per millorar l'activitat contractual de l'Oficina.
b. ACTIVITATS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS I DESPES ES DE P ERS ONAL

Els objectius d'aquesta fiscalització en matèria de gestió de recursos humans i les despeses de
personal associades s'han d'adreçar a poder determinar, si, durant l'exercici 2019, el procés de
selecció dels treballadors de l'Oficina, la seva adequació a la RLT de l'Oficina i els conceptes
que figuren a les seves nòmines s'ajusten a la normativa i als principis rectors que li són
aplicables, tant pel que fa a la normativa pròpia com a la bàsica estatal.

3. IDENTIFICACIÓ DE LES NORMES
APLICADES AL TREBALL EFECTUAT

D'AUDITORIA

La fiscalització s'ha dut a terme de conformitat amb les normes internacionals d’auditoria ISSAIES 100 «Principis fonamentals de la fiscalització del sector públic», 400 «Principis fonamentals
de la fiscalització de compliment» i 4000 «Directrius per a la fiscalització de compliment», que
l'SCIB va assumir mitjançant els acords del Consell d’11 de juliol i de 18 de desembre de 2014,
i els «Principis i normes d’auditoria del sector públic», que ha elaborat la Comissió de
Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol, és a dir, els
generalment acceptats en la realització de treballs d’auditoria d’entitats públiques, i,
supletòriament, les normes d’auditoria del sector públic de la IGAE i les normes tècniques
d’auditoria de l’ICAC.
Finalment, s'ha tingut en compte la guia pràctica de fiscalització dels OCEX GPF-OCEX 4001:
«Les fiscalitzacions de compliment de legalitat i models d'informes» i la Instrucció de l'SCIB de
fiscalització sobre importància relativa i materialitat.

4. MARC NORMATIU
Atès l'àmbit temporal aplicable a aquesta fiscalització, durant l'exercici 2019 constitueixen el
marc normatiu específic que regula l'activitat de l'Oficina, bàsicament, les disposicions
següents:

9

Informe sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Normativa estatal:
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
- 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
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
Normativa autonòmica:
- Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2019
- Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears
- Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunita t Autònoma de les Illes Balears
- Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
- Reglament de funcionament i règim interior de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears
- La normativa de desplegament que resulti aplicable.

5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS
Els criteris i les tècniques que s'han aplicat a la fiscalització són els generalment acceptats en
la realització de treballs d'auditoria d'entitats públiques, i especialment els principis i les normes
d'auditoria que han elaborat la Intervenció General de l'Estat, la Comissió de Coordinació dels
Organismes Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i també, supletòriament, les normes
tècniques d'auditoria de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
El treball inclou els aspectes següents:
-Recollir dades pertinents per assolir els objectius específics de l’Informe; dades suficients i
convincents que fonamentin lògicament les anàlisis, les observacions, les conclusions i les
recomanacions.
-Obtenir proves d'auditoria que siguin suficients i adequades per establir les observacions,
formular les conclusions en resposta als objectius de l’Informe i emetre les recomanacions
pertinents.

A.

ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTES I CRITERIS DE SELECCIÓ

L'Oficina, a petició de l'SCIB , ha tramès la relació de contractes menors i no me nors adjudicats
en l'exercici 2019.
A partir de la informació que ha retut l'Oficina, s'han dut a terme les actuacions següents:
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L'anàlisi dels contractes adjudicats durant l'exercici 2019 s'ha realitzat en funció de la seva
tipologia i dels procediments d'adjudicació, de manera que abasta les fases de preparació,
adjudicació i perfecció, i també, si escau, les d'execució, modificació i extinció dels contractes.
A partir de la informació disponible per a l'SCIB, s'han dut a terme les actuacions següents:


Analitzar de forma global l'activitat contractual de l'Oficina.



Determinar l'import total dels contractes formalitzats durant l'exercici 2019, i les
imputacions pressupostàries corresponents.



Determinar si l'ens fiscalitzat s'ajusta als principis rectors de la contractació pública
(publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació) i
als principis rectors de l'execució de la despesa pública.



Seleccionar una mostra dels contractes adjudicats, d'acord amb el que s'estableix en
les Directrius tècniques de fiscalització i en aquest Informe.



Analitzar les distintes fases de l'expedient de contractació i verificar-ne el compliment
de la legalitat: actuacions preparatòries, fases de selecció, adjudicació, formalització, i
execució del contracte.



Exposar els resultats de la fiscalització distingint entre contractes no menors i
contractes menors, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat i la
conclusió sobre si els expedients analitzats són conformes a la normativa aplicable. Així
mateix, la Sindicatura fa les recomanacions que considera pertinents.

Formen part de l'univers de l'Informe tots els contractes no menors formalitzats i menors
adjudicats durant l'exercici 2019. El criteri sota el qual s'han escollit els expedients per
fiscalitzar ha estat l'import.

B.
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I
DESPESES DE PERSONAL
L'Oficina ha tramès a l'SCIB la informació relativa a la Relació de llocs de treball (RLT). A partir
d'aquesta informació, s'han revisat els processos de selecció del personal durant el 2019 i
s'han comprovat els procediments seguits i la seva adequació a la RLT de l'Oficina.
Pel que fa a les despeses de personal, a partir dels pressuposts i del compte anual de l'Oficina ,
s'obté una relació de tots els conceptes retributius inclosos en les despeses de personal
(obligacions reconegudes del capítol 1) durant l'exercici 2019, incloent-hi les retribucions
bàsiques, les complementàries i l'acció social.
A partir d'aquestes dades, s'ha sol·licitat la documentació en relació amb les decisions que ha
pres l'òrgan gestor en matèria de despeses de personal i el seu suport normatiu: resolucions
del director, acords de la Mesa de Negociació, reconeixements de triennis, acció social, carrera
professional, reconeixements de productivitats, gratificacions, etc. S'ha comprovat si els
procediments seguits per a la seva implementació i la seva adequació són conformes a la
normativa en matèria de retribucions.
Finalment, donat que el nombre de treballadors és reduït, es comproven totes les nòmines per
garantir la integritat de les despeses de personal declarades i la correcció en les retencions de
l'IRPF i de la Seguretat Social.
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6. RESPONSABILITAT DEL GOVERN DE L'ENTITAT AMB
RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
La direcció de l’entitat fiscalitzada ha de garantir que les activitats i les operacions objecte de
fiscalització resulten conformes a les normes aplicables, tant pel que fa a l’activitat contractual
com a la gestió dels recursos humans i les despeses de personal associades. Així mateix, és
responsable del sistema de control intern que consideri necessari per garantir que les activitats
revisades estiguin exemptes d’incompliments legals i d’incorreccions materials deguts a frau o
error.

7. RESPONSABILITAT
DE
LA
SINDICATURA
COMPTES DE LES ILLES BALEARS

DE

La responsabilitat de l’SCIB és expressar unes conclusions, amb un nivell de seguretat
limitada, sobre el compliment de la legalitat en les actuacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció durant l’exercici 2019. Aquestes conclusions s’han de circumscriure a les
mostres d’expedients seleccionades i als procediments descrits en l’Informe de fiscalització.
Amb aquest objectiu, la fiscalització s'ha dut a terme d'acord amb els principis i les normes de
fiscalització del sector públic generalment acceptats, i inclou totes les proves, de compliment i
substantives, que s'han considerat necessàries per obtenir proves d'auditoria suficients i
adients per poder expressar les conclusions que s'exposen en l'Informe.
Els esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com que la
planificació i l'execució de la fiscalització s'adrecin a obtenir una seguretat limitada que els
expedients revisats han estat conformes, en els seus aspectes significatius, a la normativa
aplicable.
Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, incloent-hi la valoració dels riscs
d'incompliments significatius de legalitat. En efectuar aquestes valoracions de risc, l'equip
auditor ha tingut en compte el control intern rellevant per garantir l'esmentat compliment i ha
dissenyat els procediments adequats en funció dels resultats de la dita valoració del risc, sense
que en cap cas la finalitat sigui la d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de les
entitats fiscalitzades, i sempre d'acord amb la instrucció de l'SCIB de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat.
L'SCIB considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada
per fonamentar les conclusions de la fiscalització de compliment de la legalitat efectuada.
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II. CONCLUSIONS
1. CONCLUSIONS DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
A.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
1. La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una re visió global de l'activitat contractual de
l'Oficina, que ha consistit en la comprovació de la integritat i la validesa de la documentació de
tots els expedients de contractació.
Així mateix, la Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat
contractual de l'Oficina, que comprèn una mostra de 5 dels 14 contractes adjudicats durant el
2019. Dels 5 contractes, dos són menors.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf següent, el treball s'ha efectuat d'acord amb
els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast 1
2. L'Oficina no ha remès, tot i la sol·licitud de l'SCIB, els documents originals o les seves còpies
autèntiques dels expedients següents, ja que els documents tramesos no tenen una signatura
electrònica vàlida que compleixi els requisits prevists en la Llei 59/2003 de signatura electrònica
(vigent en aquell moment) ni l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques:
-Les memòries justificatives dels contractes menors 23/2019, 24/2019, 30/2019, 35/2019,
37/2019, 40/2019 i 43/2019.
-Els informes sobre el compliment de requisits i límits conforme a l'article 118.2 de la LCSP dels
contractes menors 23/2019, 24/2019, 30/2019, 35/2019, 37/2019, 40/2019, 43/2019 i 77/2019.
La Sindicatura no ha exigit en cap moment que l'Oficina presentàs en un determinat suport els
seus actes administratius, però, sigui quina sigui la forma escollida, aquesta ha de complir els
requisits legals exigibles en cada cas d'acord amb la normativa aplicable. La generació d'actes
administratius de l'Oficina posa de manifest una pràctica que no permet garantir la validesa dels
documents aportats, ja que la signatura utilitzada no possibilita acreditar la integritat i la
inalterabilitat del seu contingut.
Incidències més significatives
3. Respecte dels expedients núm. 1 i 3, les dates de les signatures electròniques que figuren
en les memòries justificatives de la necessitat dels contractes, que també inclouen el certificat
d'existència de crèdit adequat i suficient, presenten discrepàncies amb la data de la rúbrica
escanejada, la qual cosa indica que les esmentades memòries varen ser signades amb
posterioritat a l'adjudicació del contracte. En particular, en l'expedient núm. 1, la data que
acompanya la rúbrica és d'1 d'agost de 2019; la de la signatura electrònica, de 29 de juliol de
2020, i la de l'adjudicació del contracte, de 3 d'octubre de 2019. Pel que fa a l'expedient núm.

1
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3, la data de la rúbrica és d'1 d'abril de 2019; la de la signatura electrònica, de 18 de desembre
de 2019, i la de l'adjudicació del contracte, de 16 d'abril de 2019.
4. D'una altra part, en l'expedient núm. 1 tant la data de la signatura electrònica (29 de juliol de
2020) com la data de la rúbrica de la memòria justificativa del contracte (1 d'agost de 2019) són
posteriors a la data de la Resolució de 31 de juliol de 2019 per la qual s'acorda l'obertura del
procediment, per concurs públic, i s'aproven l'expedient, el PCAP, el PPT i el model d'oferta
econòmica, amb la qual cosa es contravé l'art. 134 del Decret 127/2005.
5. En els expedients núm. 2 i 3 no consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que
aprova la despesa, el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives
particulars, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació (art. 117.1 de la LCSP). D'altra
part, l'expedient núm. 1 no inclou la resolució d'aprovació de la despesa.2
6. En els expedients núm. 2 i 3, no s'ha publicat en la PLACSP ni la memòria justificativa del
contracte ni la resolució d'aprovació de l'expedient (art. 63.3 de la LCSP) ni, respecte de
l'expedient núm. 3, els informes d'insuficiència de mitjans per dur a terme l'objecte del
contracte i sobre l'admissió a la licitació de l'oferta incursa en presumpció d'anormalitat (art. 62
de la LCSP).
7. En els expedients núm. 1, 2 i 3 les dates de les signatures electròniques dels informes
d'adequació del preu del contracte al mercat que figuren en aquests documents presenten
discrepàncies amb la data de la rúbrica escanejada i indiquen que varen ser signats amb
posterioritat a l'adjudicació del contracte. Així, els documents dels expedients núm. 1 i 2 només
varen ser signats electrònicament el 29 de juliol de 2020 i el 18 de desembre de 2019,
respectivament, mentre que l'adjudicació va ser el 3 d'octubre i el 23 d'abril de 2019,
respectivament. Pel que fa a l'expedient núm. 3, la data de la rúbrica és d'1 d'abril de 2019; la
de la signatura electrònica, de 28 de juliol de 2020, i la d'adjudicació, de 16 d'abril de 2019.
8. En l'expedient núm. 1 el pressupost base de licitació, per un import total de 170 milers
d'euros, calculat a partir de preus unitaris mensuals, és superior al preu justificat en l'informe
d'adequació dels preus del contracte. En l'informe es justifica un preu màxim de 2.925 euros
mensuals, IVA inclòs, quan el preu base de licitació pel qual va sortir el concurs públic és de
3.539,25 euros, IVA inclòs. Aquest fet ha provocat que el preu del contracte signat, per un
import total de 163 milers d'euros, 3.388 euros mensuals, IVA inclòs, estigui per sobre del preu
de mercat justificat en l'informe.
9. En l'expedient núm. 3, la resolució d'adjudicació no identifica la identitat de l'adjudicatari del
contracte i, d'una altra, la seva data de signatura electrònica és de 26 de desembre de 2019,
mentre que la data de la rúbrica és de 16 d'abril de 2019. Per tant, aquest document va ser
signat amb posterioritat a l'adjudicació del contracte (16 d'abril de 2019). 3

B.

CONCLUSIÓ 4

Atesa la significació de la limitació de l’abast i els incompliments descrits en els apartats 3-9 de
l’apartat anterior, l'activitat contractual de l'Oficina revisada per l’SCIB, d'acord amb l'abast

2
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Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. Tot i que la resolució d'adjudicació no identifica l'adjudicatari, l'O ficina manifesta
que consta en l'anunci d'adjudicació publicat en la PLACSP.
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abans assenyalat, no s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb
la normativa legal aplicable.
D'acord amb la limitació i les incidències més significatives recollides en l'apartat anterior, és
una pràctica recurrent de l'Oficina ometre tràmits essencials prevists legalment i així ho
evidencien les discrepàncies que s'han observat entre les dates inserides, en ocasions, en els
documents generats i les dates de la signatura electrònica, que, si bé es poden fer invisibles,
no es poden modificar.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, l'òrgan
responsable ha de tenir en compte i, si escau, corregir.

C.

RECOMANACIONS

Dur a terme, els Serveis Jurídics de l'Oficina, una revisió dels plecs de clàusules
administratives.
Posar esment, abans de l'aprovació de l'expedient de contractació corresponent, a
justificar la necessitat de dur a terme el contracte, la insuficiència de mitjans propis en el
cas de contractes de serveis, l'adequació del preu de licitació proposat al preu de mercat
i l'existència de crèdit suficient.
Justificar i raonar adequadament el preu dels contractes, així com el seu valor estimat.
Confeccionar els expedients de despesa pluriennals corresponents a fi d'imputar els
futurs compromisos de despesa.
Dur a terme, l'òrgan de contractació, respecte dels expedients de contractació, les fases
del procediment administratiu, amb les resolucions, tant d'inici dels expedients,
d'aprovació de la despesa i dels plecs, com d'adjudicació dels contractes, i també les
resolucions de reconeixement de la despesa.
Publicar en la PLACSP tota la informació prevista en l’art. 63 de la LCSP, de manera que
el perfil de contractant garanteixi l’acreditació de la difusió pública de tota la informació
de l’expedient de contractació prevista en la normativa vigent des del seu inici.
Posar especial esment, quant a l'execució dels contractes, a deixar evidència de la
comprovació de les factures, tant dels preus aplicats com de les quantitats i els serveis
rebuts.

2. CONCLUSIONS DE L'ACTIVITAT EN GESTIÓ
RECURSOS HUMANS I DESPESES DE PERSONAL
A.

DE

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
1. La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada dels quatre aspectes
analitzats en l'Informe: la relació de llocs de treball, la determinació de funcions dels llocs de
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treball, els procediments de selecció i provisió, i els aspectes relacionats amb les despeses de
personal. 5
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 2-4 següents, el treball s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast
2. L'Oficina no ha tramès el document amb signatura electrònica vàlida o el document original
que permeti comprovar la validesa de la Resolució del director de 27 de juny de 2019, per la
qual es regula l'enquadrament inicial en el sistema de carrera professional. 6
3. L'Oficina no ha tramès una còpia de les sol·licituds que han formulat quatre funcionaris per
accedir a la carrera professional en relació amb l'enquadrament inicial.
4. L'Oficina no ha tramès el detall de les modalitats d'ajudes socials, juntament amb els imports
corresponents per a l'exercici 2019.
Incidències més significatives:
En aquest apartat, en general els informes de l'SCIB inclouen les incidències més rellevants
sobre les quals es fonamenten les conclusions o l'opinió dels informes. En aquest cas, la
significació de totes les incidències i les irregularitats detectades implicaria reproduir-les
gairebé totes. Per tant, per evitar-ne la reiteració es fa un resum de les principals incidències
detectades i es remet a l'apartat IV de l'Informe.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, la Direcció
de l'Oficina ha de tenir en compte i, si escau, corregir.
A continuació, es descriuen les conclusions més significatives de cadascun dels actes
analitzats.
5. La manca de negociació en l'adopció de les resolucions o acords adoptats en les matèries
establertes en l'art. 37.1 de l'EBEP implica l'omissió d'un tràmit essencial i, en conseqüència, hi
ha un indici raonable que s'esdevé la causa de nul·litat de ple dret prevista en l'art. 47.1.e de la
Llei 39/2015 en el cas dels actes i en l'art. 47.2 en el cas de les disposicions administratives. La
jurisprudència és clara i unànime respecte a l'obligatorietat de la negociació en aquestes
matèries, insisteix que ha de consistir en quelcom més que una simple consulta i qualifica la
manca de negociació com un defecte inesmenable que comporta la nul·litat de ple dret (entre
d'altres, la STS de 8 de novembre de 2013, núm. de recurs 3105/12; la STS de 6 de febrer de
2004, núm. de recurs 7856/98, i la STS de 2 de juliol de 2008, núm. de recurs 1573/04).
L'incompliment d'aquest requisit no s'excusa pel fet que el contingut de l'acte sigui idèntic al
d'una altra Administració, atès que no hi ha cap norma que permeti prescindir del compliment
de les exigències legals de procediment, independentment del contingut de l'acte, ni tan sols en
el cas de reconeixement provisional de drets.
En conseqüència, hi ha indici raonables que s'esdevenen causes de nul·litat de ple dret per
manca de negociació, respecte dels actes següents:

5
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- La Resolució de 24 de juliol de 2019, per la qual s'acorda l'aplicació de l'Acord del Consell de
la Sindicatura de Comptes en matèria d'ajudes socials als funcionaris de l'Oficina, de
conformitat amb l'art. 37.1.i de l'EBEP, en concordança amb l'art. 47.1.e de la Llei 39/2015.
- La Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual es regula amb caràcter provisional el sistema
de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de
carrera, d'acord amb l'art. 37.1.c i d de l'EBEP, en concordança amb l'art. 47.2 de la Llei
39/2015. La decisió sobre l'adopció dels acords aprovats en la Comunitat Autònoma en aquesta
matèria no és una qüestió sobre la qual el director de l'Oficina tengui legitimitat per resoldre
unilateralment, sense la negociació prèvia amb els representants dels treballadors.
- El punt 6 de les «Disposicions generals» de la relació de llocs de treball de l'Oficina (BOIB
núm. 41, de 30 de març de 2019), aprovada per la Comissió d’Assumptes Generals i
Institucionals del Parlament, que estableix que el personal de l'Oficina pot percebre el
complement de carrera, que s'ha de satisfer en les mateixes condicions que les establertes per
als funcionaris de la comunitat autònoma, atès l'art. 37.1.b, c i d de l'EBEP, en relació amb l'art.
47.1.e de la Llei 39/2015. 7
6. La manca de publicació oficial no produeix la nul·litat dels actes i les disposicions
administratives, però els privaria d'eficàcia i, per tant, d'efectes jurídics. En el cas de les
disposicions dictades respecte de l'autoorganització de l'Oficina que atorguen drets al seu
personal, cal que es publiquin en el diari oficial que correspongui, d'acord amb l'art. 131 de la
Llei 39/2015. Pel que fa als actes administratius que s'han de publicar, perquè ho estableix la
norma que els regula o ho determina el mateix acte, igualment esdevenen eficaços només amb
la publicació al diari oficial corresponent, d'acord amb l'art. 45.3 de la Llei 39/2015. En concret,
en relació amb el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l'art. 11.1.c del Decret 68/2012, de 27 de
juliol, pel qual es regula aquest Butlletí, estableix que s'hi han de publicar les disposicions
reglamentàries, les resolucions i els actes de les administracions públiques quan hagin de ser
objecte de publicitat oficial.
En aquest sentit, hi ha indicis raonables que no tindrien eficàcia i, per tant, efectes jurídics, les
resolucions i els actes següents:
- Resolucions de 2 d'abril i de 24 de juliol de 2019, d'establiment de funcions del personal de
l'Oficina, de publicació oficial obligatòria d'acord amb l'art. 34.3 de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'art. 45.3 de la Llei
39/2015.
- Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual es regula amb caràcter provisional la carrera
professional i la Resolució de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial en el sistema de
carrera professional, que condicionen la seva eficàcia a la publicació en el portal web de
l'Oficina, que no té la consideració de diari oficial, en el sentit de l'art. 45.3 de la Llei 39/2015.
7. La configuració del personal directiu com a assimilat a alt càrrec en la Relació de llocs de
treball, aprovada per la Comissió d’Assumptes Generals i Institucionals del Parlament, no
s'ajusta a la que estableixen la Llei i el Reglament reguladors de l'Oficina. D'acord amb
aquestes disposicions, només el director de l'Oficina és alt càrrec i està sotmès a les
incompatibilitats pròpies d'aquesta condició (art. 17.2, 18.1 i 21 de la Llei 16/2016), mentre que
la resta del personal té la condició de funcionari, com posen de manifest l'art. 22 de la Llei
7
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16/2016 i els art. 10.5, 62, 66 i 68 del Reglament de funcionament i de règim interior de
l'Oficina, que estableixen la selecció d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, la
provisió entre funcionaris de carrera i la submissió al règim d'incompatibilitats pròpies dels
funcionaris.8
L'alteració de la configuració del personal, amb l'assimilació dels llocs directius a alts càrrecs,
és possible, però únicament a través de la modificació del règim jurídic aplicable. La previsió en
la RLT és contrària a la configuració dels llocs que estableix el Reglament i, a més, s'oposa a
la naturalesa d'acte administratiu de la RLT.
8. Sense perjudici de les conclusions anteriors, s'ha observat l'incompliment reiterat de
determinats tràmits essencials en el procediment d’adopció de resolucions i actes, la qual cosa
és susceptible de produir-ne la nul·litat, per aplicació de l'art. 47.1.e de la Llei 39/2015. Així:
- En el procediment de provisió dels llocs de lliure designació, tot i que l'art. 22.2 de la Llei
16/2016 estableix expressament que, en els procediments de selecció i provisió, una comissió
de valoració ha d'apreciar el respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i
idoneïtat, no consta que s'hagi convocat. L'art. 80.3 de l'EBEP disposa que en els casos de
«lliure designació amb convocatòria pública» l'òrgan competent per al nomenament pot
demanar la intervenció d'especialistes que permetin apreciar la idoneïtat dels candidats. I
aquesta intervenció s'estableix, precisament, a través de la Llei 16/2016, que es refereix a una
comissió «formada d'acord amb els principis de professionalitat i especialització i paritat dels
seus membres, i d'acord amb les previsions que estableixen l'Estatut bàsic de l'empleat públic i
la Llei de funció pública de les Illes Balears». El caràcter professionalitzat i especialitzat de la
comissió no implica necessàriament que l'hagi de formar, com sembla que interpreta la Direcció
de l'Oficina, el personal de la mateixa Oficina i, per tant, no cal esperar a dotar les places
perquè es pugui constituir i exercir el control que la llei li confereix.
-S'ha observat l'omissió del tràmit d'al·legacions entre la llista provisional i la definitiva en
l'enquadrament inicial de la carrera professional. Es dicta una única resolució definitiva
d'enquadrament, la Resolució de 27 de juny de 2019, que reconeix els drets retributius de la
carrera en funció de l'antiguitat, sense permetre que les persones interessades, a través del
dictat d'una resolució provisional amb tràmit d'al·legacions, hi facin les aportacions que
considerin oportunes. Aquest fet, que contradiu els art. 53.e, 76 i 82 de la Llei 39/2015, provoca
indefensió al personal funcionari que té dret a l'enquadrament, ja que únicament pot, en cas
d'haver-hi una errada, omissió o deficiència en el còmput, fer-ho a través de la interposició
d'accions per la via judicial. Aquesta omissió indueix raonablement a concloure que es produeix
la causa de nul·litat prevista en l'art. 47.1.e i la jurisprudència sobre la matèria (entre d'altres, la
STS de 23 de març de 2011, núm. recurs 4264/2009). 9
9. S'han constatat, a més, diverses irregularitats en la gestió que comprometen la conformitat a
la legalitat dels actes de l'Oficina i que s'exposen en les incidències d'aquest Informe. Sense
perjudici de les consideracions que es fan al respecte, cal concloure que aquestes irregularitats
indiquen que s'ha fet una interpretació de l'autonomia organitzativa, que permetria inaplicar,
discrecionalment, segons els casos, les normes generals en matèria de procediment, eficàcia i
validesa de les disposicions i dels actes administratius. Així, per exemple, hi ha dubtes
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raonables sobre la validesa del document on figura la Resolució de 27 de juny, d'enquadrament
inicial de la carrera professional, ja que es constata que es fan efectives quantitats en concepte
d'acció social o de carrera abans que s'adopti l'Acord corresponent.

C.

CONCLUSIÓ 10

Donada la significació de la primera de les limitacions de l'abast i de les incidències descrites
en els paràgrafs 5-9 de l'apartat anterior; en particular aquelles de les quals hi ha indicis
raonables que s'esdevenen causes de nul·litat dels actes i aquelles en les quals els actes no
tindrien eficàcia, l'SCIB conclou que l'activitat de gestió de recursos humans i despeses de
personal de l'Oficina, d'acord amb l'abast abans assenyalat, no s'ha desenvolupat, en els
aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

D.

RECOMANACIONS

Davant la constatació de l'incompliment de les normes de procediment en l'elaboració
d'actes i disposicions administratius de l'Oficina, s'ha de fer una primera recomanació
perquè es duguin a terme les actuacions necessàries per ajustar, en endavant, aquests
actes i disposicions als requisits establerts en les normes aplicables a l'Oficina.
Analitzar i, si escau, iniciar els procediments de revisió d’ofici als efectes de declarar
nuls els actes o les disposicions normatives que pertoquin.
En qualsevol cas, ateses les incidències detectades, es recomana l'adopció de les
mesures següents:
- Constituir la Mesa de negociació per tractar-hi les qüestions establertes en l'art. 37 de
l'EBEP: acció social i acord provisional sobre el model de carrera horitzontal.
- Publicar en el BOIB, un cop negociat, l'Acord sobre el sistema de carrera professional
horitzontal de l'Oficina.
- Elaborar i publicar en el BOIB una nova convocatòria per a l'enquadrament inicial en el
sistema de carrera horitzontal.
- Proposar al Parlament de les Illes Balears la modificació de la RLT respecte al lloc de
secretari/secretària personal i incloure-hi el mèrit de coneixements d'aplicacions
informàtiques, arxiu i documentació administrativa.
- Constituir la comissió a la qual es refereix l'art. 22.2 de la Llei 16/2016 per a garantir, en
els procediments de selecció i provisió, el compliment dels principis d'igualtat, mèrit,
capacitat, publicitat i idoneïtat.
- Elaborar una nova convocatòria per a la provisió dels llocs de lliure designació que
constati la conformitat de la comissió prevista en l'art. 22.2 de la Llei 16/2016.
- Publicar en el BOIB les funcions del personal de l'Oficina.
- Retrotreure els pagaments realitzats en concepte de carrera professional i ajudes
socials fins a l'aprovació dels actes i les disposicions conforme a la legalitat.

10

Apartat modificat en virtut de les al·legacions presentades.

19

Informe sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

III. ACTIVITAT
CONTRACTUAL:
TREBALL REALITZAT

RESULTATS

DEL

1. CONSIDERACIONS GENERALS
Atesa la documentació retuda a l'SCIB, l'import dels 14 contractes que ha formalitzat l'Oficina
durant l'exercici 2019 és de 244 milers d'euros, IVA inclòs.
D'aquest import de 244 milers d'euros, classificat segons l'objecte del contracte, un 66,60 %
correspon a un contracte patrimonial (arrendament de la seu de l'Oficina); un 18,78 %, a 8
contractes de serveis, i un 14,62 %, a 5 contractes de subministrament.
Quant als procediments d'adjudicació dels contractes, han estat els següents: un contracte, per
un import de 163 milers d'euros, ha estat adjudicat mitjançant un concurs públic, regulat en els
articles 131-138 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la CAIB; dos contractes, per un
import total de 51 milers d'euros (un 20,85 % de l'import total contractat), pel procediment obert
simplificat previst en l'art. 159.6 de la LCSP, i, finalment, 11 contractes menors, amb un impor t
total de 31 milers d'euros (un 12,55 % de l'import total contractat).
Segons la informació retuda, tots els contractes han estat adjudicats per un procediment
ordinari; no hi ha hagut contractes urgents ni d'emergència, i tampoc no s'han dut a terme ni
pròrrogues ni modificacions de contractes durant el 2019.

2. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL
A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra distingint entre contractes formalitzats no menors i contractes menors,
amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun.
a. EXP EDI ENTS EX AMINATS CONTRACTES NO MENORS

S'han examinat tres expedients de contractació, que suposen el 100 % del contractes no
menors formalitzats durant l'exercici 2019, per un import adjudicat conjunt de 214 milers
d'euros. El seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les
deficiències detectades, figura en el quadre següent:
OFICINA 2019. RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTES NO MENORS EXAMINATS
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.

1

2

OBJECTE DEL CONTRACT E
Arrendament d'un immoble en el municipi de
Palma per ubicar la seu de l'Oficina

Adquisició de mobiliari

PRESSUPOST
ADJUDICAT
LICITACIÓ

%
BAIXA

TRAMITACIÓ

PROCEDIMENT

DEFICIÈNCIES

170

163

4,27%

Ordinària

Concurs públic
criteris múltiples

1, 2, 3, 4, 5 i 8

37

24

36,49%

Ordinària

Obert simplificat
art. 159. 6 LCSP
criteri preu

3, 4, 5, 6, 7 i 8
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OFICINA 2019. RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONTRACTES NO MENORS EXAMINATS
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.

OBJECTE DEL CONTRACT E

3

Servei informàtic d'implementació d'un
formulari en la seu electrònica de l'Oficina de
declaracions patrimonials i d'activitats dels alts
càrrecs públics i càrrega inicial de les dades.

PRESSUPOST
ADJUDICAT
LICITACIÓ

42

27

%
BAIXA

TRAMITACIÓ

PROCEDIMENT

DEFICIÈNCIES

35,07%

Ordinària

Obert simplificat
art. 159. 6 LCSP
criteris múltiples

2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

Els codis de les incidències assenyalades són les següents:
CODI
1
2
3
4

OFICINA 2019. CODI I DESCRIPCIÓ DE LES DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat del contracte
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu del contracte
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels contractes revisats mostra els comentaris i les incidències
següents:
1. Aspectes generals
El contracte de l'expedient núm. 1 és de naturalesa privada i es regeix, quant a la preparació,
la tramitació i l'adjudicació, per la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Aquest contracte ha estat adjudicat mitjançant un concurs públic
(publicat en el BOIB núm. 107, de 3 d'agost de 2019), regulat en els articles 131-138 del Decret
127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei
6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la CAIB. Supletòriament, s’hi han aplicat els principis de la
LCSP. Aquest contracte, amb una durada de 4 anys, prorrogables anualment, quan acabi el
termini inicial, suposarà una despesa anual de 41 milers d'euros. Això no obstant, d'una banda,
no s'ha retut l'expedient corresponent d'aprovació de la despesa pluriennal ni, d'altra banda, la
resolució d'aprovació de l'expedient ni el PCAP inclouen la condició suspensiva que hi hagi
crèdit adequat i suficient durant els 4 anys de durada de l'arrendam ent. En el contracte signat
tampoc s'ha inclòs aquesta clàusula.
Un cop formalitzat, aquest contracte es regeix, quant als efectes, l'execució i l'extinció, pel
document en què s’ha formalitzat, pel PCAP i el PPT, i per la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans (LAU) i, supletòriament, pel Codi civil.
Els expedients núm. 2 i 3 han estat adjudicats pel procediment obert de tramitació sumària
disposat en l'art. 159.6 de la LCSP.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients.
En els tres expedients examinats consta l'informe justificatiu de la necessitat de cada un dels
contractes dins la memòria justificativa corresponent. Això no obstant, en els expedients núm.
1 i 3 retuts, les dates de les signatures electròniques que figuren en aquestes memòries
presenten discrepàncies amb la data de la rúbrica escanejada i indiquen que les esmentades
memòries varen ser signades amb posterioritat a l'adjudicació del contracte. En particular, en
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l'expedient núm. 1, la data de la rúbrica és d'1 d'agost de 2019; la de la signatura electrònica,
de 29 de juliol de 2020, i la de l'adjudicació del contracte, de 3 d'octubre de 2019. Pel que fa a
l'expedient núm. 3, la data de la rúbrica és d'1 d'abril de 2019; la de la signatura electrònica, de
18 de desembre de 2019, i la de l'adjudicació del contracte, de 16 d'abril de 2019.
D'una altra part, en l'expedient núm. 1 tant la data de la signatura electrònica (29 de juliol de
2020) com la data de rúbrica de la memòria justificativa del contracte (1 d'agost de 2019) són
posteriors a la data de la Resolució de 31 de juliol de 2019 (publicada en el BOIB núm. 107, de
3 d'agost de 2019), per la qual s'acorda l'obertura del procediment, per concurs públic, i
s'aproven l'expedient, el PCAP, el PPT i el model d'oferta econòmica, amb la qual cosa es
contravé l'art. 134 del Decret 127/2005.
Ni en la memòria justificativa de l'expedient núm. 3 ni en cap altre document de l'expedient es
justifica la insuficiència de mitjans de l'Oficina per dur a terme l'objecte d'aquest contracte de
serveis.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En els expedients núm. 2 i 3 no consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que
aprova la despesa, el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives
particulars, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació (art. 117.1 de la LCSP). D'altra
part, l'expedient núm. 1 no inclou la resolució d'aprovació de la despesa.11
En l'expedient núm. 1 el PCAP inclou, dins els criteris de valoració de les proposicions
rebudes, fins a 15 punts a partir de 12 places d'aparcament dins l'edifici. No hi ha en l'expedient
cap informe dels motius d'aquest criteri de valoració.
En els expedients núm. 2 i 3, els serveis jurídics de l'Oficina no han informat sobre els plecs de
clàusules administratives del procediment (art. 122.7 de la LCSP). D'altra part, en els PCAP
d'aquests contractes, les penalitats administratives aplicables per incompliment defectuós de
l'objecte del contracte, i d'altres compromisos o d'algun dels criteris que han servit de base per
a l'avaluació de les ofertes (clàusula 4.8.2) fan menció al fet que estan detallades en un annex
que no figura adjunt. 12
4. Preu del contracte
En els expedients núm. 1, 2 i 3 les dates de les signatures electròniques dels informes
d'adequació del preu del contracte al mercat que figuren en aquests documents presenten
discrepàncies amb la data de la rúbrica escanejada i indiquen que varen ser signats amb
posteritat a l'adjudicació del contracte. Així, els documents dels expedients núm. 1 i 2 només
varen ser signats electrònicament el 29 de juliol de 2020 i el 18 de desembre de 2019,
respectivament, mentre que l'adjudicació va ser el 3 d'octubre i el 23 d'abril de 2019,
respectivament. Pel que fa a l'expedient núm. 3, la data de la rúbrica és d'1 d'abril de 2019; la
de la signatura electrònica, de 28 de juliol de 2020, i la d'adjudicació, de 16 d'abril de 2019.
En l'expedient núm. 1 el pressupost base de licitació és superior al preu justificat en l'informe
d'adequació dels preus del contracte. En l'informe es justifica un preu màxim de 2.925 euros
mensuals, IVA inclòs, quan el preu base de licitació pel qual va sortir el concurs públic és de

11

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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3.539,25 euros, IVA inclòs. Aquest fet ha provocat que el preu del contracte signat, 3.388 euros
mensuals, IVA inclòs, estigui per sobre del preu de mercat justificat en l'informe.
Tanmateix, el preu del contracte de l'expedient núm. 1 no serà objecte de revisió durant els 4
anys de duració del contracte, però un cop acabat aquest termini, si el contracte és prorrogat,
es durà a terme l'expedient corresponent de revisió anual del preu del contracte.
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en tots els expedients dins la
memòria justificativa corresponent; això no obstant, en els expedients núm. 1 i 3, les dates de
les signatures electròniques que figuren en aquestes memòries presenten discrepàncies amb la
data de la rúbrica escanejada, la qual cosa indica que aquests documents varen ser signats
amb posterioritat a l'adjudicació del contracte. En particular, en l'expedient núm. 1, la data de la
rúbrica és d'1 d'agost de 2019; la de la signatura electrònica, de 29 de juliol de 2020, i la
d'adjudicació del contracte, de 3 d'octubre de 2019. Pel que fa a l'expedient núm. 3, la data de
la rúbrica és d'1 d'abril; la de la signatura electrònica, de 18 de desembre, i la d'adjudicació, de
16 d'abril de 2019.
5. Publicitat dels contractes
En l'expedient núm. 1, l'adjudicació del contracte no ha estat publicada en el BOIB (art. 138 i
92 del Decret 127/2005, de 16 de desembre). D'altra part, tampoc no ha estat publicada en la
PLACSP, malgrat que s'hi havien publicat la licitació i els plecs.13
En els expedients núm. 2 i 3, no s'ha publicat en la PLACSP ni la memòria justificativa del
contracte ni la resolució d'aprovació de l'expedient (art. 63.3 LCSP) ni, respecte de l'expedient
núm. 3, els informes d'insuficiència de mitjans per dur a terme l'objecte del contracte i sobre
l'admissió a la licitació de l'oferta incursa en presumpció d'anormalitat (art. 62 de la LCSP).
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient núm. 2 no consta la resolució expressa motivada de l'adjudicació de l'òrgan de
contractació (art. 151 de la LCSP).
En l'expedient núm. 3, la resolució d'adjudicació no identifica la identitat de l'adjudicatari del
contracte, i, d'altra banda, la data de la signatura electrònica que figura en aquest document és
de 26 de desembre de 2019, mentre que la data de la rúbrica escanejada és de 16 d'abril de
2019. Per tant, aquest document va ser signat amb posterioritat a l'adjudicació del contracte (16
d'abril de 2019).14
En l'expedient núm. 3, malgrat que hi consta la resposta al requeriment fet al licitador,
adjudicatari del contracte, perquè justificàs i desglossàs raonadament i detallada el baix preu i
el termini oferts en la proposició (art. 149 de la LCSP), no hi figura cap informe de l'òrgan de
contractació que justifiqui, un cop analitzats els arguments presentats, l'acceptació dins la
licitació de l'oferta presentada (art. 149.6 de la LCSP).
7. Formalització del contracte
Conforme a l'art. 159.6 de la LCSP, els contractes adjudicats pel procediment previst en aquest
article es poden formalitzar mitjançant la signatura d'acceptació de l'adjudicatari sobre la
resolució d'adjudicació. Això no obstant, en els expedients núm. 2 i 3 no hi ha constància de la

13

La publicació s'ha fet en el BOIB núm. 210 de 17 de desembre de 2020, durant el termini d'al·legacions a l'informe provisional.
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data en què l'adjudicatari va signar, respecte de l'expedient núm. 2, l'acceptació de la
comunicació de l'adjudicació i, quant a l'expedient núm. 3, la resolució d'adjudicació. Per tant,
no queda definida la data d'inici d'aquests contractes. Aquest fet és especialment significatiu en
el cas de l'expedient núm. 3, atès que l'oferta de l'adjudicatari inclou una important reducció del
termini d'execució del contracte (de 16 a 9 dies).
En els expedients núm. 2 i 3 no hi ha constància que s'hagi comprovat, abans de la
formalització del contracte, que l'adjudicatari estava al corrent de les obligacions envers la
CAIB. A més, en l'expedient núm. 2 les comprovacións quant al fet que l'adjudicatari estava al
corrent d'obligacions envers l'Estat i la Seguretat Social (4 de juny de 2019) són posteriors a la
formalització del contracte (26 d'abril de 2019, segons la comunicació al Registre de
contractes).
En l'expedient núm. 2, l'adjudicatari no ha signat la declaració responsable.
8. Execució del contracte
En l'expedient núm. 1 un cop transcorregut el termini de carència de 2 mesos, disposat en la
clàusula 3a del contracte i 6.1 del PCAP, durant el qual l'arrendador es comprometia a
l'adequació de l'immoble, el 15 de gener de 2020 es va signar l'acta de recepció de l'immoble
arrendat i s'inicia l'arrendament de 4 anys. De la documentació retuda de l'execució de
l'expedient núm. 1, del 15 de gener fins a juny de 2020 s'ha posat de manifest que no s'ha dut
a terme una aprovació expressa de les factures rebudes i/o les resolucions d'aprovació de les
factures i l'autorització dels pagaments efectuats.
Durant l'execució de l'expedient núm. 2, s'han realitzat diverses entregues dels béns mobles
adquirits, en dues fases i amb l'emissió de dues factures: una, per un import de 7 milers
d'euros, de data 13 de juny de 2019 i l'altra, de 16 milers d'euros, de data 19 de desembre de
2019. Això no obstant, no hi ha constància en l'expedient dels albarans d'entrega de les unitats
de mobiliari facturades el 19 de desembre de 2019, per un import de 16 milers d'euros, per la
qual cosa no s'ha pogut esbrinar si aquest mobiliari va ser entregat en la nova seu de l'Oficina
en una data anterior a la seva facturació i el seu pagament (23 de gener de 2020), atès que el
local de la nova seu no va estar disponible fins a mitjan gener de 2020. A més, tampoc no hi ha
constància que el mobiliari divers, per un import d'1 milers d'euros (inclòs dins la factura de 7
milers d'euros de 13 de juny de 2019), que no va poder ser entregat durant els mesos de maig i
juny de 2019, per falta d'espai en la seu provisional, hagi estat finalment entregat en la nova
seu de l'Oficina.
D'altra part, en l'expedient núm. 2 no consta l'acta de conformitat i recepció de l'objecte del
contracte (art. 210 de la LCSP).
En els expedients núm. 2 i 3 no consten les resolucions de l'òrgan de contractació de
reconeixement de les obligacions corresponents a les factures rebudes, ni d'autorització dels
pagaments corresponents.
L'execució de l'expedient núm. 3 ha estat reconeguda en el concepte pressupostari de
depeses «640. Inversions immaterials» per un import de 27 milers d'euros. Això no obstant, la
part d'aquesta despesa corresponent, d'una banda, a la fase de gravació d'informació d'alts
càrrecs que ja té l'Oficina, calculada en un import de 8 milers d'euros, i, de l'altra, al
manteniment del nou formulari en web, durant un termini de 6 mesos, per un import de 5 milers
d'euros, no es pot considerar una inversió immaterial de l'Oficina i s'hauria hagut de reconèixer
en el capítol 2 de despeses corrents.
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b. CONTRACTES MENORS

L'SCIB ha dut a terme una revisió global dels 11 contractes menors adjudicats per l'Oficina per
un import total de 31 milers d'euros en la qual s'ha comprovat la integritat i la validesa de la
documentació aportada15.
L'Oficina no ha remès, tot i la sol·licitud de l'SCIB, els documents originals o les seves còpies
autèntiques dels expedients següents, ja que els documents tramesos no tenen una signatura
electrònica vàlida que compleixi els requisits prevists en la Llei 59/2003 de signatura electrònica
(vigent en aquell moment) ni l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques:16
-Les memòries justificatives dels contractes menors 23/2019, 24/2019, 30/2019, 35/2019,
37/2019, 40/2019 i 43/2019. 17
-Els informes sobre el compliment de requisits i límits conforme a l'article 118.2 de la LCSP dels
contractes menors 23/2019, 24/2019, 30/2019, 35/2019, 37/2019, 40/2019, 43/2019 i
77/2019.18
Igualment, s'han fiscalitzat dos contractes menors, per un import de 15 milers d'euros, les
dades del quals es presenten a continuació:
OFICINA 2019. RELACIÓ CONTRACTES MENORS EXAMINATS
(EN MILERS D'EUROS)

% BAIXA

CRITERI
D'ADJUDICACIÓ
PUBLICAT EN
LA PLACSP

PROCEDIMENT

NÚM.

OBJECTE DEL CONTRACT E

PRESSUPOST
PUBLICAT EN
LA PLACSP

4

Servei d'assistència tècnica per a la implantació de
l'administració electrònica en l'Oficina

16

9

47,02%

Preu

Adjudicació
directa

Adquisició de material microinformàtic, llicència
d'Office 365 i antivirus.

6

6

1,79%

Preu

Adjudicació
directa

5

ADJUDICAT

Els expedients núm. 4 i 5 són contractes menors amb adjudicació directa; això no obstant, les
licitacions d'ambdós contractes i el PPT varen ser publicats en la PLACSP.
En els expedients núm. 4 i 5 s'inclou l'informe justificatiu previst en l'art. 118.2 de la LCSP i
s'indica que l'objecte d'ambdós contractes no ha estat alterat per evitar l'aplicació de les regles
generals de contractació i que el contractista no ha subscrit amb l'Oficina més contractes
menors que, individualment o conjuntament amb el de l'expedient, superin la xifra de 15 milers
d'euros (límit fixat per l'article 118.1 pel que fa als contractes menors de serveis i de
subministraments). 19
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
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En l'expedient núm. 4, només s'ha executat un 80 % de l'objecte del contacte formalitzat el 16
d'agost de 2019, corresponent a les fases I, de planificació, i II, d'execució. El 20 % restant,
encara que inclouria la fase III, de seguiment i tancament, no ha estat executat a la data de
tancament del treball de fiscalització de l'SCIB. De la documentació que consta en l'expedient
núm. 4 no és possible verificar si efectivament el percentatge facturat, un 80 %, es correspon
amb el percentatge dels serveis efectivament executats fins a la data, entre d'altres, perquè en
l'oferta de l'adjudicatari no es detalla quin import correspon a cada una de les fases.
D'altra part, segons l'albarà que figura en l'expedient núm. 5, l'entrega dels subministraments
adquirits no s'ha efectuat fins a febrer de 2020 i, per tant, el contracte s'ha executat íntegrament
durant l'exercici 2020 i tant la facturació com el reconeixement de la despesa s'han dut a terme
durant el 2020. A més, en la documentació sobre l'execució del contracte no figura l'informe de
conformitat amb la factura rebuda.
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IV. ACTIVITAT EN GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I
DESPESES DE PERSONAL: RESULTATS DEL
TREBALL REALITZAT
1. CONSIDERACIONS GENERALS
L’Oficina es regeix per la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que la crea, i el Reglament de
funcionament i règim interior (BOIB núm. 156, de 13 de desembre de 2018). D’acord amb l’art.
1 de la Llei 16/2016, es tracta d’una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb
plena capacitat d’obrar, patrimoni propi, autonomia administrativa i econòmica, amb
dependència orgànica del Parlament i està sotmesa a aquesta llei i a la resta de l’ordenament
jurídic.
Està sotmesa a les normes generals de procediment administratiu, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, normes que són aplicables a les
administracions i a les quals remet expressament l’art. 15.2 del Reglament de funcionament i
règim interior de l’Oficina. I implica, a més, la submissió al principi de legalitat i al control
jurisdiccional de la seva actuació (art. 9.1, 9.3, 103 i 106 CE).
En matèria de personal, a més de regir-se per la Llei 16/2016 i el Reglament de funcionament i
règim interior, li és aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública del personal al
servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de l'art. 22.5 de la Llei 16/2016,
que estableix:
«El personal al servei de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció s'ha de regir pel que
disposen aquesta llei i el reglament de règim interior. En tot allò que no s'hi prevegi, li és
aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears».
En concret, en matèria de selecció i provisió, l'art. 22.2 de la Llei 16/2016 remet específicament
a la llei de funció pública de la comunitat autònoma i a l'Estatut bàsic de l'empleat públic
(EBEP), en els termes següents:
«Els llocs de treball de l'Oficina tenen naturalesa funcionarial. Els procediments de selecció i
provisió han de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat, l'apreciació
dels quals correspon a una comissió de valoració formada d'acord amb els principis de
professionalitat i especialització i paritat dels seus membres, i d'acord amb les previsions que
estableixen l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la Llei de funció pública de les Illes Balears.»
L'art. 63 del Reglament de funcionament i règim intern afegeix l'aplicació supletòria del règim
aplicable al personal de la Sindicatura:
«Règim jurídic: 1. El personal al servei de l’Oficina es regeix pel que disposa la Llei 16/2016, de
9 de desembre, per aquest Reglament i, en el que no hi està previst, li serà aplicable el règim
establert amb caràcter general per al personal al servei de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.
»2. La Llei autonòmica de funció pública i l’Estatut bàsic de l’empleat públic s’aplicaran
supletòriament.
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»3. En la provisió i l’ocupació dels llocs de feina de l’Oficina s’apliquen els principis prevists en
ambdues normes.»
L’Oficina no té potestat reglamentària ad extra, que es reserva, conforme a l’art. 58 de l’Estatut
d’autonomia, al Govern i als consells insulars; per tant, no pot dictar normes de caràcter
general, tot i que pot dictar disposicions administratives per a la seva autoorganització, d'acord
amb la configuració que s'estableix en l'art. 1 de la seva llei reguladora. D'altra banda, l’art. 7 de
la Llei 16/2016 disposa expressament que «l’organització, el règim jurídic i el funcionament de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears s’han de regular mitjançant
un reglament de règim interior, la tramitació i l’aprovació [sic], si escau, correspondrà al
Parlament de les Illes Balears, per mitjà de la comissió corresponent» . I la disposició final
tercera fixa, en relació amb aquest Reglament i amb el desplegament reglamentari de la Llei,
l’actuació del primer director o la primera directora de l’Oficina, que se centra en la proposta i
l'impuls al Parlament o, si escau, al Govern de les Illes Balears.
Atès aquest règim, les potestats del director se circumscriuen a les facultats d'organització i
direcció (per exemple, l’elaboració d’instruccions per fixar directrius d’actuació), contractació,
disposició i aprovació de resolucions i actes administratius, d’acord amb la descripció de
funcions que estableix l’art. 6 del Reglament.
Finalment, és important ressaltar que , pel que fa als actes administratius, independentment de
les administracions que els realitzin, aquests adopten necessàriament una determinada forma
(de resolució, en el cas dels òrgans individuals, o d'acord, en el cas d’òrgans col·legiats) i han
de complir els requisits de contingut i procediment prevists en la llei; en concret, en el títol III de
la Llei 39/2015 (art. 34 i següents): així, els ha de dictar l’òrgan competent, d’acord amb el
procediment establert, i el seu contingut s’ha d’ajustar al que disposa l’ordenament jurídic i ha
de ser determinat i adequat a la seva finalitat. En general, s’han de produir per escrit i a través
de mitjans electrònics. A més, l’art. 37 de la Llei 39/2015 estableix la inderogabilitat singular, la
qual cosa significa que les resolucions administratives no poden vulnerar el que estableix una
disposició de caràcter general, encara que procedeixin d’un òrgan de jerarquia igual o superior,
i disposa la nul·litat de les resolucions que vulnerin el que s'estableix en una disposició
reglamentària, a més de les que incorrin en alguna de les causes de nul·litat previstes en l’art.
47 de la mateixa llei.

2. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT EN GESTIÓ DE RECURSOS
HUMANS
A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització dels tres aspectes analitzats en
l'Informe: la relació de llocs de treball, la determinació de funcions dels llocs de treball i els
procediments de selecció i provisió.

A. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)
a. MARC JURÍ DIC

La RLT és l'instrument tècnic d'ordenació dels recursos humans i s'ha d'ajustar, en general, al
règim jurídic de l'Oficina i, en concret, a les normes següents pel que fa als diversos aspectes
rellevants:
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Aprovació i modificació: l'art. 22.6 de la Llei 16/2016 estableix que la comissió parlamentària
corresponent ha d'aprovar la RLT i les seves modificacions. En el mateix sentit, ho fa l'art. 64.3
del Reglament, que exceptua d'aquesta publicació l'actualització de les retribucions previstes
amb caràcter general en les lleis de pressuposts estatals o autonòmiques.
Contingut mínim: l'art. 64 del Reglament de règim interior defineix la RLT com l'instrument
tècnic mitjançant el qual l'Oficina ordena els recursos humans i n'estableix el contingut mínim:
denominació, característiques essencials, retribucions bàsiques i complementàries, i requisits
per proveir-los, incloent-hi el nivell de coneixements de llengua catalana que els correspongui.
L'art. 29 de la Llei de funció pública autonòmica, a la qual remet expressament l'art. 22.5 de la
Llei 16/2016, també estableix que els llocs de treball han de figurar en la RLT i que cal
modificar-la per crear, modificar i suprimir llocs de treball. I l'art. 30 de la Llei 3/2007 disposa
que la RLT ha d'incloure: la unitat orgànica d'adscripció; la denominació, les característiques
essencials i el sistema de provisió; els requisits objectius exigits per ocupar el lloc; el nivell
exigit de llengua catalana, i el grup, el cos o l'escala i l'especialitat d'adscripció.
Publicació: l'art. 29 de la Llei de funció pública autonòmica estableix l'obligació de publicar la
RLT en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Organització de l'Oficina i el seu trasllat a la RLT: l'art. 7 del Reglament disposa una
organització en cinc àrees administratives: una direcció adjunta i quatre àrees. L'ar t. 8.2
estableix que «el lloc de director adjunt o directora adjunta té naturalesa directiva, d'acord amb
la legislació de funció pública, i ha de ser proveït entre persones que pertanyin a un cos
funcionarial de qualsevol administració, del subgrup A1». L'art. 10.5 disposa que els llocs de
cap d'àrea tenen naturalesa directiva i han de ser proveïts entre funcionaris de carrera de
qualsevol administració, del grup A.
b. DESCRIPCIÓ DE LA RLT DE L'OFI CINA

En la RLT vigent consten 24 llocs de treball prevists, dels quals 12 estan dotats a la data de
publicació de la RLT. La forma de provisió dels llocs de director adjunt o directora adjunta, de
caps d'àrea, d'inspector o inspectora cap d'equip i de secretari o secretària personal és la lliure
designació; i la dels llocs de cap d'unitat, d'adjunt o adjunta al cap d'unitat, d'ajudant i d'ajudant
base, el concurs. S'exigeixen requisits i es reconeixen mèrits diferents per a cada tipus de lloc,
si bé a tots els llocs s'exigeix un nivell de català C1 (nivell de domini funcional efectiu).
A més, hi figuren, una sèrie de «disposicions generals», que són objecte d'anàlisi en els
apartats següents.
c. RESULTATS DE L'ANÀLISI DE LA RLT

La RLT és un acte, no una disposició general (o reglament). Per tant, no pot incloure
disposicions contràries al seu règim jurídic.
Tot i que la consideració de la RLT com a instrument organitzatiu no ha estat qüestionada, la
STS de 5 de febrer de 2014 (núm. recurs 2986/2012) va resoldre definitivament el debat sobre
la seva naturalesa jurídica —reglament o acte administratiu—, en establir que es tracta, amb
caràcter general, d'un acte administratiu i no una disposició general. La determinació de la seva
naturalesa és rellevant perquè en delimita les funcions. Així, com a acte administratiu
d'autoorganització ha de dictar-se respectant el marc normatiu de referència, incloent-hi el
contingut mínim que aquest marc estableixi, però no li correspon establir cap regulació ni
modificar o desplegar normes ja existents.
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No obstant això, i com s'ha esmentat, la RLT de l'Oficina conté, juntament i més enllà de la
denominació, uns requisits i una forma de provisió dels llocs, una sèrie de «disposicions
generals», algunes de contingut normatiu, que venen a regular aspectes propis d'una llei o un
reglament, amb la qual cosa aquests aspectes resulten reiteratius o contradictoris amb el seu
règim jurídic (aquest tipus de previsions no s'inclouen, per exemple, en el cas de les RLT de
l'SCIB o de la CAIB).
C.1 En relació amb les «disposicions generals» de la RLT
- El punt 2 d'aquestes disposicions generals estableix que, d’acord amb el que indiquen els
articles 8 i 10 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina, els llocs de director
adjunt o directora adjunta i de cap d’àrea tenen naturalesa directiva i, per tant, estan assimilats
en el rang administratiu a alts càrrecs. Aquest punt presenta dubtes de tècnica jurídica i
d'adequació a dret, pels motius següents:
En primer lloc, s'estableix en la RLT l'assimilació dels llocs de caps d'àrea a alt càrrec, sense
que aquesta assimilació consti en la Llei 16/2016 o en el Reglament de funcionament i règim
interior de l'Oficina, que disposen el caràcter funcionarial d'aquests llocs i remeten al règim
retributiu, de provisió i d'incompatibilitats propi dels funcionaris.
Així, l'art. 22 de la Llei 16/2016 estableix expressament que «els llocs de treball de l’Oficina
tenen naturalesa funcionarial» i s’han d'adjudicar d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat, publicitat i idoneïtat, la qual cosa és compatible amb la naturalesa directiva d'aquests
llocs, però no amb la d’alt càrrec. I, en relació amb els caps d'àrea, l'art. 10.5 del Reglament de
funcionament i règim interior disposa que han de ser proveïts entre funcionaris públics de
carrera. L'art. 62 reitera la naturalesa funcionarial dels llocs de treball; l'art. 66 estableix la
provisió pel sistema de concurs o lliure designació, és a dir, les formes de provisió pròpies dels
llocs reservats a funcionaris de carrera, i l'art. 68 disposa l'aplicació del règim d'incompatibilitats
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, la qual s’aplica als funcionaris i no als alts càrrecs.
En segon lloc, la previsió de l'assimilació en la RLT resulta contradictòria amb el seu caràcter
d'acte administratiu ordenador, distint i incompatible amb la naturalesa de disposició general, i
s'hauria d'haver inclòs, atès el cas, en la Llei 16/2016 o en el Reglament de funcionament i
règim interior.
- Els punts 3, 4, 5 i 7 de les disposicions generals de la RLT reiteren el que estableixen normes
que resulten aplicables (com els art. 78 i 79.1.b de la Llei de funció pública autonòmica, l'art. 66
del Reglament de funcionament i règim intern de l'Oficina o el Decret 11/2017, de 24 de març),
per la qual cosa el seu contingut no resulta contrari a dret. No obstant això, la previsió en la
RLT és inadequada, atesa la seva naturalesa d'acte administratiu. 20
- El punt 6 es refereix al règim retributiu i estableix, en primer terme, que, a més del
complement de destinació i específic, «podrà percebre els complements de carrera i
productivitat, així com les gratificacions, previstos a l'art. 121.3 de la Llei 3/2007. El complement
de carrera se satisfarà al personal de l'Oficina en les mateixes condicions que les establertes
per al funcionari de la comunitat autònoma, mentre no es desenvolupi per la mateixa Oficina la
normativa interna que reguli el sistema de carrera professional horitzontal». Pel que fa a la
productivitat i les gratificacions, estableix que s'han de satisfer d'acord amb les instruccions que
dicti el director o la directora de l'Oficina.

20

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Com en els casos anteriors, la utilització de la RLT per establir disposicions de naturalesa
normativa és una tècnica d'escassa utilitat i, en el cas concret de les retribucions, de dubtosa
legalitat, perquè no es limita a reproduir el contingut d'una disposició general, sinó que entra a
regular qüestions substantives en la matèria. Així, l'estructura retributiva de les nòmines dels
funcionaris es regula en els art. 22-26 de l'EBEP, que indiquen la classificació de les
retribucions en bàsiques (sou i triennis) i complementàries, d'acord amb el que disposin les lleis
de cada Administració pública. La Llei de funció pública autonòmica, a la qual remet la Llei
16/2016 en matèria de personal, regula aquesta qüestió en els art. 120-123. En concret, l'art.
121 regula l'estructura retributiva i indica les retribucions complementàries següents:
complement de destinació, complement de carrera, complement específic, complement de
productivitat, gratificacions i complement per torn de disponibilitat.
Per tant, la possibilitat de rebre retribucions complementàries no té l'origen en la RLT, sinó en
la Llei de funció pública, a la qual remet expressament la Llei 16/2016. I això condiciona la
forma en què es reconeix el dret a percebre aquestes retribucions, que ha de venir determinat
per les normes legals o reglamentàries corresponents.
C.2 En relació amb la referència a la carrera professional en la RLT
Mereix una especial consideració la previsió en la RLT sobre l'extensió del règim del
reconeixement del complement de carrera dels funcionaris de la comunitat autònoma.
Aquest règim es pot resumir en els punts següents:
1. La carrera és un dret reconegut en l'article 17 de l'EBEP, al qual remet la Llei 16/2016, que
inclou la carrera horitzontal, però condicionat aquest dret, a l’hora de produir efectes, al
desplegament legislatiu de les lleis de funció pública de les comunitats autònomes.
2. L’aplicació del sistema de carrera professional al personal de serveis generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears no es produeix per l'aplicació de l'article 121 de la Llei
de funció pública, que estableix el concepte retributiu, sinó q ue neix de diversos acords de
l’òrgan de negociació corresponent (Mesa de Serveis Generals), ratificats per acords del
Consell de Govern (que no consta que hagin estat impugnats), que no resulten aplicables al
personal d'altres administracions.
3. La negociació per al reconeixement i la determinació del sistema de carrera no és una
qüestió opcional, sinó que constitueix una obligació legal, prevista en l'art. 37 .1, b), c), d) i k) de
l'EBEP.
Hi ha diversos exemples en l’àmbit d’altres administracions de les Illes Balears, en què s’han
adoptat acords propis sobre la carrera professional reproduint el model de l’Administració de la
Comunitat Autònoma, és a dir, preveient un sistema de carrera condicionat al desplegament de
la Llei de funció pública, amb la possibilitat de fer pagaments a compte. Així ho han fet, per
exemple, el Consell Insular de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament de Calvià, el
Parlament de les Illes Balears, l'SCIB o l’Agència Tributària de les Illes Balears. En tots els
casos s'ha produït conforme a l'obligació legal de l'art. 37 de l'EBEP.
Atesa la naturalesa de l'Oficina, que es regula mitjançant una normativa pròpia, que exerceix
les seves funcions amb plena independència, que està sotmesa únicament a l’ordenament
jurídic i que té potestat d'autoorganització, pot aprovar tots els acords que, respectant
l’ordenament jurídic, consideri adients en matèria de personal, incloent-hi la carrera horitzontal.
Però aquesta autonomia organitzativa no implica que es puguin obviar els requisits que
s'estableixen en la llei i que s'utilitzi la RLT per disposar una regulació que reconegui drets
retributius. En altres paraules, la potestat d'autoorganització no inclou la possibilitat d'escollir
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quina part de l'ordenament jurídic s'aplica i en quina mesura, sinó triar, entre les diverses
opcions possibles, sempre dintre del marc legal aplicable, quina satisfà millor els interessos de
l'ens públic en qüestió.
Fins i tot assimilant el sistema de la Comunitat Autònoma, l'omissió de la negociació posa
directament en qüestió la legalitat del reconeixement de la carrera perquè s'ha adoptat un acte
prescindint d'un tràmit essencial. Cal recordar que, entre les causes de nul·litat de ple dret
previstes en la lletra e de l'art. 47 de la Llei 39/2015, s'inclouen els actes que prescindeixen del
procediment i que la jurisprudència ha considerat que la manca de negociació és un defecte
inesmenable (entre d'altres, la STS de 2 de juliol de 2008, núm. recurs 1573/04). En aquest
sentit, la jurisprudència del Tribunal Suprem és unànime quan determina clarament
l'obligatorietat de la negociació i quan afirma que l'obligació de negociació no queda enervada
per la potestat d'autoorganització (entre d'altres, la STS de 8 novembre de 2013, núm. recurs
3105/2012; la STS de 19 de juliol de 2010, núm. recurs 3157/2009, i la STS de 6 de febrer de
2004, núm. recurs 7856/1998
C.3 Irregularitats en la determinació de requisits i mèrits
En la RLT figuren, respecte del lloc de secretari o secretària personal, els coneixements
d'aplicacions informàtiques per al tractament, l'arxivament i la gestió de documentació
administrativa com a mèrit (M11) i, al mateix temps, com a requisit (R11), la qual cosa és
incompatible.
Aquesta duplicitat, no l'ha corregida, mitjançant la modificació de la RLT i d'acord amb el
procediment establert en l'art. 22.6 de la Llei 16/2016, la comissió parlamentària corresponent,
que és l'òrgan competent per aprovar la RLT i les seves modificacions, sinó que s'ha fet
directament, a través de la Resolució que aprova la convocatòria de provisió de llocs de treball
pel sistema de lliure designació (BOIB núm. 44, de 6 d'abril de 2019), que estableix que es
tracta d'un mèrit.
Aquesta actuació resulta irregular perquè no es du a terme d'acord amb el procediment
establert en l'art. 22.6 de la Llei 16/2016, això és, que l'òrgan competent, que és la comissió
parlamentària corresponent, modifiqui la RLT, modificació que no consta que s'hagi produït i pot
afectar el procediment de selecció efectuat, en la mesura que la concreció d'aquest mèrit
s'estableix de forma contrària a la llei.

B. DETERM INACIÓ DE LES FUNCIONS DELS LLOCS DE TREBALL
DE L'OFICINA
a. NORMATIVA ESP ECÍFICA DE L'OFI CINA

L'art. 65 del Reglament de funcionament i règim intern estableix que el director o la directora de
l'Oficina atribueix, mitjançant resolució, les funcions concretes que corresponen a cada lloc de
feina, d'acord amb les previsions que conté el Reglament, en atenció a les que els corresponen
d'acord amb el cos, l'escala, la subescala o l'especialitat i al grup o subgrup al qual està adscrit
cadascun dels llocs. I la disposició addicional primera del Reglament disposa que, fins que es
completi la cobertura dels llocs de l'Oficina, «el director ha de distribuir les funcions que són
pròpies d'aquesta i que aquest reglament atribueix a les diferents àrees, entre el personal que
hi presti serveis, amb independència del lloc que ocupin, sempre que siguin adequades al cos,
escala, grup o subgrup qual està adscrit».
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Així doncs, l'art. 65 del Reglament constitueix una regulació específica respecte de la
determinació de funcions, que, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma, s'indica en l'art. 34 de la
Llei de funció pública autonòmica, la qual regula les ordres de funcions dels llocs de feina del
personal funcionari i estableix, a banda de la naturalesa i el procediment d'elaboració,
l'obligació de publicar les funcions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (art. 34.3).
b. DESCRIPCIÓ DE LES RESOLUCIONS SOBRE FUNCIONS

Pel que fa a les funcions del personal de l'Oficina, consten dues resolucions del director: la
Resolució de 2 d'abril de 2019, que estableix les funcions dels llocs de treball, i la Resolució de
24 de juliol de 2019, que atribueix les funcions de control econòmic pressupostari previstes en
la Resolució de 2 d'abril de 2019 a la cap d'Àrea d'Investigació i Inspecció de l'Oficina, fins que
es cobreixi el lloc de cap d'Àrea d'Assumptes Generals, Recursos Humans i Administració
Econòmica, o el lloc de treball de cap d'Unitat de Recursos Humans i Administració Econòmica.
Tot i que l'expressió de les funcions en la Resolució de 2 d'abril de 2019 és exhaustiva per a
cada lloc de treball, en la Resolució de 24 de juliol es produeix una remissió general a les
funcions de «control econòmic pressupostari», la qual cosa obliga a destriar, d'entre les
funcions que corresponen als llocs de cap d'Àrea d'Assumptes Generals, Recursos Humans i
Administració Econòmica i de cap d'Unitat de Recursos Humans i Administració Econòmica, les
que ha d'exercir transitòriament la cap d'Àrea d'Investigació i Inspecció de l'Oficina. I, per ferho, cal dur a terme una tasca interpretativa que permeti distingir les funcions concretes a les
quals es refereix, a partir del context jurídic; en aquest cas, el capítol VII del Reglament de
funcionament i règim interior de l'Oficina, sobre el règim econòmic i pressupostari (art. 55- 61).
La Resolució es fonamenta en una part expositiva imprecisa, on es fa referència a l'art. 326 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que no té relació amb el contingut dispositiu, i en la RLT, on
no consten les funcions del personal. Aquesta indeterminació buida de contingut el fonament
de la modificació i provoca confusió. 21
c. INCIDÈNCI ES DE LA RESOLUCIÓ DE 24 DE JULIOL DE 2019

- La manca de publicació en el BOIB de la Resolució de funcions i la seva modificació contradiu
l'obligació establerta en l'art. 34.3 de la Llei de funció pública autonòmica, que és d'aplicació
supletòria, en concordança amb l'art. 45.3 de la Llei 39/2015, que és d'aplicació di recta i
estableix que la publicació dels actes s'ha de realitzar en el diari oficial que correspongui.
- La determinació de la producció d'efectes a partir de l'endemà de la signatura contradiu, atesa
la necessitat de publicació, l'art. 39.2 de la Llei 39/2015, que estableix que l'eficàcia dels actes
queda demorada quan estigui supeditada a la publicació.

C. ANÀLISI DEL SISTEMA DE SELECCIÓ I PROVISIÓ
De la revisió dels processos de selecció i provisió s'han observat les incidències següents:
Primera. No consta l'existència d'una comissió de valoració en la selecció dels llocs
proveïts per lliure designació.
A partir de la documentació que ha aportat l'Oficina i, particularment, de la resposta a la petició
de documentació de 16 de setembre de 2020, s'observa que el director de l'Oficina ha dut a
terme directament la selecció del personal de lliure designació.
21
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Aquest fet contravé l'art. 22.2 de la Llei 16/2016, que estableix: «Els llocs de treball de l’Oficina
tenen naturalesa funcionarial. Els procediments de selecció i provisió han de garantir els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat, l’apreciació dels quals correspon a una
comissió de valoració formada d’acord amb els principis de professionalitat i especialització i
paritat dels seus membres, i d’acord amb les previsions que estableixen l’Estatut bàsic de
l’empleat públic i la Llei de funció pública de les Illes Balears.»
Tenint en compte que, d'acord amb l'art. 74 de la Llei de funció pública autonòmica, «els
sistemes ordinaris de provisió de llocs són el concurs i la lliure designació, amb convocatòria
pública» i que la Llei 16/2016 estableix amb claredat que la comissió de valoració actua tant en
la selecció com en la provisió, la selecció del personal de lliure designació podria resultar
viciada de nul·litat, en el sentit establert en l'art. 47.1.e de la Llei 39/2015.
L'art. 22 de la Llei 16/2016 requereix únicament que la comissió es formi d'acord amb els
principis de professionalitat, especialització i paritat, la qual cosa permet incloure-hi persones
externes a l'Oficina. Per tant, la manca de personal no impedeix en cap cas evitar aquesta
exigència legal. Feta doncs la selecció sense procediment acreditat i concentrada tota la gestió
en l'actuació d'una sola persona, a qui la llei atorga la facultat de resoldre però no la d'actuar al
marge del procediment, per tant, no s'ha pogut garantir el control del compliment dels principis
d'igualtat, mèrit, capacitat i idoneïtat en els processos de provisió dels llocs de lliure designació.
Cal afegir que aquest mateix criteri és el que sosté la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears de 20 d'octubre de 2020 (Rec. núm. 95/2020), que declara no
conforme a dret i, en conseqüència, anul·la les convocatòries i les bases relatives a la selecció
de dos llocs de treball del Consell de Formentera, perquè no s'ha constituït correctament l'òrgan
de selecció, que podien integrar persones alienes a l'Administració convocant. Se'n reprodueix,
pel caràcter il·lustratiu, el fonament jurídic quart:
«CUARTO: La Administración demandada y apelada nos dice que una resolución estimatoria
del recurso supondría el bloqueo de ese Consell Insular para incorporar funcionarios interinos y
cubrir las plazas vacantes. No lo admitimos. Ese Consell Insular tiene plena legitimación y
amplias facultades para nombrar, bien a personal de esa Administración insular o bien ajena a
ésta, que pueda cumplir con las exigencias del artículo 60 del EBEP.
»Llegados a este punto cumple la estimación parcial de la apelación y revocamos la sentencia
de instancia, que, al desestimar el recurso contencioso, admitió la inclusión en los órganos
selectivos de los procedimientos de selección de la cobertura de la plaza para Técnico de
Discapacidad y Técnico de Relaciones Laborales en régimen de interinidad publicados en el
BOIB nº 37 de 24 de marzo de 2018, tanto al personal funcionario interino, como al personal
laboral».
Segona. Irregularitats en la gestió de procediments selectius
Com s'esmenta en el punt C.3 de les observacions a la RLT, no s'ha modificat la RLT en la
mesura que permeti determinar, en relació amb el lloc de secretari o secretària personal, si els
coneixements d'aplicacions informàtiques per al tractament, l'arxivament i la gestió de
documentació administrativa s'ha de considerar un requisit o un mèrit, atès que fi gura en
ambdues categories (M11 i R11).
S'observa com s'ha considerat un mèrit directament en la Resolució de 4 d'abril, per la qual es
convoca la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació de l'Oficina (BOIB núm.
44, de 6 d'abril de 2019), i, en aquest sentit, suposa l'incompliment de l'art. 22.6 de la Llei
16/2016, ja que s'ha modificat, de fet, la RLT a través d'una resolució.
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3. ANÀLISI DE LES DESPESES DE PERSONAL
L'anàlisi de les nòmines dels treballadors i de la liquidació del pressupost de l'Oficina ha
permès identificar i analitzar els conceptes que ingressa el personal de l'Oficina . Els resultats
de la revisió de la resta de conceptes retributius, i de la normativa que el sustenta es
desenvolupa en els apartats següents:

A. ACCIÓ SOCIAL
L'Oficina ha aportat com a suport normatiu als conceptes d'acció social la Resolució del director
de 24 de juliol de 2019, per la qual s'acorda l'aplicació de l'Acord del Consell de la Sindicatura
de Comptes en matèria d'ajudes socials als funcionaris de l'Oficina.
Aquesta resolució estableix, sobre la base de l'art. 22 de la Llei 16/2016 i la remissió de l'art. 6 3
del Reglament de funcionament i règim interior, l'aplicació del contingut de l'acord de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
De la revisió d'aquesta resolució es deriven les observacions i les incidències següents:
Primera. Manca de negociació preceptiva
L'acció social és una de les matèries que requereixen la negociació prèvia amb els
representants dels treballadors, d'acord amb l'art. 37.1 .i de l'EBEP:
«Són objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de
cada Administració pública i amb l’abast que legalment sigui procedent en cada cas, les
matèries següents:
[…]
»i) Els criteris generals d'acció social.»
La manca de negociació ha quedat palesa a través de les manifestacions de la mateixa Oficina,
que, davant del requeriment de l'acreditació de la negociació, ha respost fent menció a
l'aprovació de la RLT, en aplicació de l'art. 22.6 de la Llei 16/2016 i l'art. 63 del Reglament de
funcionament i règim interior. Així, en l'escrit de l'Oficina s'afirma que «Partint d'aquesta RLT, la
Direcció va aplicar el contingut de l'article 22.3 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, segons el
qual correspon a la Direcció de l'Oficina establir les bases i el sistema de provisió dels llocs de
treball, per a posar en marxa les activitats i l'exercici ple de les seves funcions, sense que fos
possible, per impossibilitat manifesta per manca de personal, aplicar el que fa a les meses de
negociació». D'aquesta manera, justifica la manca de negociació en la potestat
d'autoorganització i en la manca de personal en el moment d'aprovar-se l'acció social de
l'Oficina, la qual cosa, a més de plantejar dubtes de legalitat, com s'exposa més endavant, és
incoherent, perquè no té sentit aprovar l'acció social abans que hi hagi personal.
Així doncs, l'establiment d'un acord en la matèria, independentment que el seu contingut sigui
idèntic al d'un acord de la Sindicatura, ha se ser prèviament negociat, per aplicació de l'art. 37
de l'EBEP, i cal acreditar que s'ha tractat en la Mesa corresponent l'adequació de la decisió i
l'adaptació a la seva estructura orgànica. Així ho fa, per exemple, el primer punt de l'acord del
Consell de la Sindicatura quan estableix l'aprovació entre la institució i el personal al seu servei,
ja que no es tracta d'una disposició dictada unilateralment per un òrgan de la Sindicatura, sinó
que, després de la negociació corresponent, els representants d'aquesta institució i dels
treballadors ratifiquen l'acord en la matèria.
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De tot això es desprèn que l'absència de negociació implica que la Resolució del director de
l'Oficina que estableix els criteris d'acció social s'ha fet prescindint del procediment i, en
conseqüència, hi ha un indici raonable de nul·litat, en el sentit establert en l'art. 47.1 de la Llei
39/2015.
Segona. Necessitat d'observar els requisits legals en l'adopció dels actes de l'Oficina
S'ha detectat l'omissió de les normes per a l'adopció d'actes o acords, la qual cosa fa necessari
insistir, en aquest cas concret, en el fet que la remissió al règim jurídic de la Sindicatura no és
suficient per adoptar l'Acord d'acció social de l'Oficina, sinó que cal complir, a més, els requisits
que s'estableixen en altres normes que són aplicables, com l'art. 37 de l'EBEP, i que s'acrediti
la legitimitat de l'acord.
La remissió en bloc a l'Acord del Consell de la Sindicatura omet, a més, l'adequació del
contingut a l'estructura de l'Oficina, perquè aquest Acord no es limita a reconèixer el dret a
determinades quantitats en concepte d'acció social, sinó que també estableix els requisits, la
forma i el termini en què s'han de sol·licitar i atorgar. Així, per exemple, en el cas de la
Sindicatura s'atorga un paper fonamental a la Comissió d'Acció Social, que és l'encarregada de
valorar les sol·licituds i la formen la secretària general, dos funcionaris de l'SCIB amb
competència en matèria de personal i un altre nomenat d'entre els delegats de personal. Per
una correcta aplicació a l'Oficina, fins i tot en cas de remissió, s'hauria de negociar i elaborar
l'adaptació al seu organigrama.
Tanmateix, en les nòmines satisfetes en el 2019 únicament figuren quantitats pagades en
concepte d'ajudes per fills d'entre 0 i 18 anys, que, segons l'Acord en matèria d'ajudes socials
de la Sindicatura, s'ha de pagar mensualment d'ofici, incloses en la nòmina, sense que consti la
sol·licitud o la tramitació d'ajudes socials distintes. Per tant, sembla que, durant l'exercici 2019,
no era necessària la intervenció de la Comissió, però això no eximeix de l'obligació de negociar.
Tercera. S'han pagat en nòmina quantitats en concepte d'acció social abans del seu
reconeixement
A partir de l'anàlisi de les nòmines de l'exercici 2019, s'han observat deficiències en la gestió,
consistents en el pagament d'ajudes socials en la nòmina de juny de 2019 a la funcionària
00001/00000004; és a dir, abans de l'aprovació de la Resolució, que és de 24 de juliol de 2019.
És a dir, s'ha realitzat la disposició de la despesa per un concepte abans del seu
reconeixement.
Aquesta actuació suposa el reconeixement de drets sense que es compleixin els requisits
essencials per adquirir-los, la qual cosa és un indici de nul·litat, en el sentit establert en l'art.
47.1.f de la Llei 39/2015 com a causa de nul·litat dels actes.
Cal afegir que, fins i tot en cas que s'estableixi l'eficàcia retroactiva de la Resolució en matèria
d'acció social al moment de la presa de possessió, les quantitats corresponents constarien,
acumulades, en nòmines posteriors a l'aprovació de la Resolució, és a dir, a partir de juliol de
2019, però mai en les nòmines pagades un mes abans.22
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B. RETRIBUCIONS BÀSIQUES
De la revisió de les nòmines del personal de l'Oficina, s'han identificat com a retribucions
bàsiques el sou base i els triennis.
Aquests conceptes s'ajusten al que estableix la normativa bàsica estatal, que l'EBEP conté en
els articles 22 i 23, a més del que disposa la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts
generals de la CAIB per a l'any 2019. Donat que els pressuposts generals de l'Estat de 2018 es
varen prorrogar per a l’exercici 2019, és aplicable el Reial decret llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic.
Amb posterioritat, per l’Acord del Consell de Ministres de 21 de juny de 2019, es va aprovar un
increment addicional del 0,25 % de les retribucions del personal al servei del sector públic, que
també afecta les retribucions bàsiques.
En el procés de fiscalització l'SCIB ha verificat que els imports liquidats als funcionaris en
concepte de sous i triennis es corresponen amb els que s'indiquen en el RDL 24/2018.

Incidències:
Pel que fa a la retribució en concepte de sou per a l'any 2019 del director de l'Oficina no ha
estat actualitzada d'acord el que disposa el RDL 24/2018.

C. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
Pel que fa a les retribucions complementàries que figuren en les nòmines dels funcionaris de
l'Oficina, s'han identificat les següents: el complement de destinació, el complement específic i
el complement de carrera.
Pel que fa al complement de destinació, retribueix la progressió que ha assolit el personal
funcionari mitjançant l’adquisició i la consolidació del grau personal o per l’ocupació de llocs de
feina de nivell superior; el complement específic retribueix, en canvi, l’especial dificultat tècnica,
la responsabilitat, la dedicació o la incompatibilitat que s'esdevenen en determinats llocs de
feina, o les condicions especials en què s’exerceixen les funcions, i, finalment, el complement
de carrera retribueix la progressió que ha assolit el funcionari dins del sistema de carrera
administrativa
En relació amb el complement de destinació, s'ajusta al que estableix la normativa bàsica
estatal, que l'EBEP conté en els articles 22 i 24, a més del que estableix la Llei 14/2018, de 28
de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2019. Donat que els pressuposts
generals de l'Estat de 2018 es varen prorrogar per a l’exercici 2019, és d'aplicació el Reial
decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic.
Amb posterioritat, per l’Acord del Consell de Ministres de 21 de juny de 2019, es va aprovar un
increment addicional del 0,25 % de les retribucions del personal al servei del sector públic, que
també afecta les retribucions bàsiques.
El complement específic s'ajusta al que figura en la RLT de l'Oficina, publicada en el BOIB el 30
de març de 2019.
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En el procés de fiscalització l'SICB ha verificat que els imports liquidats als funcionaris en
concepte de complement de destinació es corresponen amb els que s'indiquen en el RDL
24/2018 i el complement específic liquidat en les nòmines s'ajusta al que es determina en la
RLT de l'Oficina.
Tot i això, cal fer una referència especial al resultat de la fiscalització del concepte de carrera
professional.

CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL
A banda de les qüestions relatives a la carrera horitzontal que figuren en la RLT i que ja s'han
examinat, l'Oficina ha aportat com a fonament normatiu en matèria de carrera professional
horitzontal dues resolucions, que cal analitzar de forma separada: d'una banda, la Resolució de
20 de juny de 2019 per la qual es regula amb caràcter provisional el sistema de carrera
professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera i, de
l'altra, l'Acord de 27 de juny de 2019 (es tracta, de fet, d'una Resolució del director),
d'enquadrament inicial en el sistema de carrera professional.
a. INCIDÈNCI ES DE LA RESOLUCIÓ DE 20 DE JUNY DE 2019

En relació amb aquesta Resolució, cal fer les observacions següents:
Primera. Manca de negociació preceptiva
D'una manera similar al que es fa en el cas de l'Acord en matèria d'acció social, aquesta
Resolució es basa en el caràcter supletori del règim jurídic del sistema de carrera professional
horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funciona ri de carrera de l'Oficina, per
«aprovar amb caràcter provisional el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació del
compliment del personal funcionari de carrera de l'Oficina, en els mateixos termes que l'Acord
sobre el model de carrera professional del personal funcionari i laboral al servei dels Serveis
Generals de la CAIB, així com les possibles modificacions».
Com s'ha exposat reiteradament, la decisió sobre l'adopció dels acords aprovats en la
Comunitat Autònoma en matèria de carrera professional no és una qüestió sobre la qual el
director de l'Oficina pugui resoldre unilateralment sense negociar en la Mesa corresponent, sinó
que es tracta d'una matèria de negociació obligatòria amb els representants dels treballadors.
Per tant, s'ha aprovat la Resolució amb l'incompliment l'art. 37.1.c i d de l'EBEP i, per tant,
s'esdevé el vici de nul·litat previst en l'art. 47.1 .e de la Llei 39/2015.
Segona. Reconeixement de la carrera sobre la base de la RLT
En el preàmbul es fa menció a la RLT com a fonament de l'adopció de la Resolució. Cal
recordar que la RLT no és una disposició de caràcter general i que, per tant, no té caràcter
normatiu, sinó que és un acte ordenador. Per tant, les disposicions que conté són
innecessàries quan reiteren el que ja diu una disposició normativa i poden resultar contràries a
dret quan ometen un requisit legal, com és la negociació preceptiva prevista en l'art. 37 de
l'EBEP. Així, per establir un sistema de carrera propi, independentment del contingut idèntic al
d'una altra administració, cal l'adopció de l'acord, prèvia negociació amb la mesa corresponent,
de la constitució de la qual encara no té constància l'SCIB. Tota decisió que requereix
negociació i que s'ha adoptat sense negociar-se incorre en una causa de nul·litat.
Tercera. En relació amb la part dispositiva de la Resolució
1. Absència d'acords entre l'Administració i els treballador: manca de negociació
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La menció, en el punt primer de la part dispositiva de la Resolució, a l'Acord "sobre el model de
carrera horitzontal professional" del personal funcionari i laboral al servei dels Serveis Generals
de la CAIB és imprecisa, si bé en el preàmbul de la Resolució es fa referència a l'aplicació
directa de l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, pel qual es ratifiquen
l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del
Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pels quals s'aproven les bases per reactivar la
carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la
comunitat autònoma. Però no es fa cap referència a l'Acord del Consell de Govern de 17 de
novembre de 2017, pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i
del Comitè Intercentres pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències
professionals. Atesa la transcendència que es pretén donar a la Resolució, amb l'aplicació
directa d'acords presos en una altra administració s'afegeix una nova dificultat de seguretat
jurídica a l'absència de la negociació preceptiva.
La remissió en bloc a l'acord de la CAIB omet, a més, l'adequació del contingut a l'estructura de
l'Oficina, perquè aquest acord no es limita a reconèixer el dret a determinades quantitats en
concepte de carrera, sinó que també estableix els requisits, la forma i el termini en què s'ha de
sol·licitar i atorgar el complement de carrera professional.
2. Manca de concreció en l'àmbit de la retroactivitat 23
En l’apartat tercer de l’Acord s'estableix un període transitori, «al qual pot optar el personal a
què es refereix l'apartat segon». Aquest apartat segon es refereix al personal funcionari de
carrera de l'Oficina que presti serveis a la institució (punt 1), però, al mateix temps, fa referència
al procediment d'homologació de la carrera (punts 2 i 3). D'acord amb el model de la CAIB, el
procediment d’homologació està previst únicament per al personal que prové d'altres
administracions, té la carrera reconeguda a la seva administració d'origen i presta serveis
sense ser funcionari de carrera de l'administració de destinació. En aquests casos, pot
homologar la carrera reconeguda en origen, si hi ha un conveni de col·laboració entre ambdues
administracions. Aquest apartat segon fa referència, doncs, a dues qüestions distintes i la
remissió en bloc en l’apartat tercer a tot el personal a què es refereix l’apartat 2 resulta
inadequada, tenint en compte que conté, a més, una previsió d'aplicació retroactiva.
3. Manca de negociació respecte als pagaments a compte
En el punt quart estableix que un cop fet l'enquadrament, els pagaments s'han de fer mitjançant
el «concepte a compte del complement de carrera horitzontal», d'acord amb la disposició
transitòria quinta de la Llei 3/2007. Al respecte, cal advertir que aquesta disposició estableix
que, tot i que els efectes inherents al sistema ordinari de carrera horitzontal s'han de produir a
partir de la primera avaluació que es dugui a terme de conformitat amb els mecanismes
d'avaluació de l'acompliment corresponents, mentre aquesta avaluació no tengui lloc els
pagaments efectuats o que s'efectuïn en el marc dels pactes i les acords a què es refereix
l'apartat 2 de la disposició tenen la consideració de pagaments a compte del complement
previst en l'art. 121.3.b de la Llei de funció pública. Per tant, també el pagament a compte es
condiciona a l'existència de pactes i acords, i no de resolucions no negociades.
4. Manca de publicació preceptiva de la Resolució
El punt setè determina que aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de
publicar-se en el portal d'Internet de l'Oficina. Aquesta previsió és obertament contrària a l'art.
45.3 de la Llei 39/2015, que estableix que «la publicació dels actes s'ha de fer al diari oficial
23

Apartat modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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que correspongui, segons quina sigui l'Administració de la qual procedeixi l'acte a notificar».
Així doncs, el mitjà de publicació no és una qüestió opcional, sinó que s'ha d'efectuar en un
mitjà concret, en aquest cas, en el BOIB, atès que es tracta d'una acte de publicació obligatori
segons disposa l'art. 38.6 de l'EBEP. I aquesta manca de publicació suposa, a més, d'acord
amb l'art. 39.2 de la Llei 39/2015, que la Resolució no pot ser eficaç, és a dir, no pot produir
efectes.
b. INCIDÈNCI ES DE L'ACORD DE 27 DE JUNY DE 2019, D'ENQUADRAMENT INI CIAL:

En relació amb l'Acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial en el sistema de carrera
professional, es fan les observacions següents:
Primera. Sobre la validesa del document
En relació amb la validesa del document, cal indicar que, tot i les successives peticions de la
Sindicatura a l'Oficina, no ha aportat el document original, atès que ni consta el document
signat electrònicament ni s'ha pogut accedir a l'original en format paper o a una còpia acarada
d'aquest, sinó que únicament s'ha pogut tenir accés a un document de Word escanejat, on
consta la reproducció d'una signatura manuscrita.
En aquest sentit, cal recordar que l'emissió dels documents de les administracions públiques
s'estableix en l'art. 26 de la Llei 39/2015, que disposa el següent:
«1. S’entén per documents públics administratius els emesos vàlidament pels òrgans de les
administracions públiques. Les administracions públiques han d’emetre els documents
administratius per escrit, a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi
una altra forma més adequada d’expressió i constància.
»2. Per ser considerats vàlids, els documents electrònics administratius han de:
»a) Contenir informació de qualsevol naturalesa arxivada en un suport electrònic segons un
format determinat susceptible d’identificació i tractament diferenciat.
»b) Disposar de les dades d’identificació que en permetin la individualització, sense perjudici de
la seva possible incorporació a un expedient electrònic.
»c) Incorporar una referència temporal del moment en què s’han emès.
»d) Incorporar les metadades mínimes exigides.
»e) Incorporar les signatures electròniques que corresponguin d’acord amb el que preveu la
normativa aplicable.
»Es consideren vàlids els documents electrònics que compleixin aquests requisits i siguin
traslladats a un tercer a través de mitjans electrònics.
»3. No requereixen signatura electrònica els documents electrònics emesos per les
administracions públiques que es publiquin amb caràcter merament informatiu, així com els que
no formin part d’un expedient administratiu. En tot cas, s’ha d’identificar l’origen d’aquests
documents.»
Els diversos motius que ha adduït l'Oficina davant les reiterades peticions de la Sindicatura no
permeten acreditar que el document remès és un original i que sigui un document amb
signatura electrònica vàlida. Així, en l'escrit de resposta de 16 de setembre de 2020 s'indica
que el document remès és l'original (amb una data de creació del document remès de 8 d'abril
de 2020, però amb la datació del document de 27 de juny de 2019), i en un segon escrit de 28
de setembre de 2020, en resposta a la reiteració de la petició, s'afirma que el document s'ha
extret de la intranet corporativa i que, per aquest motiu, la data de descàrrega no coincideix
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amb la que figura indicada al costat de la rúbrica. I s'hi afegeix part de l'argumentació de la STS
6516/1997 (per tant, anterior a la Llei 39/2015 i, fins i tot a la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
de signatura electrònica), que reconeix «virtualitat jurídica operativa» a documents sense
signatura, sempre que es donin «totes les circumstàncies necessàries per acreditar l'autenticitat
dels fitxers electrònics i es garanteixi la veracitat del que s'ha documentat i l'autoria de la
signatura electrònica utilitzada». En l'escrit s'omet, a banda de l'evident transcurs del temps i la
consegüent evolució dels mitjans de validació de documents, que aquesta mateixa sentència
estableix que la veracitat es pot obtenir a través de la criptografia o xifres, signes, codis, barres,
claus o altres atributs alfanumèrics i, si escau, proves pericials, que permetin assegurar la
procedència i la veracitat de l'autoria i l'autenticitat del seu contingut.
Els dubtes sobre la validesa d'aquest document són més destacables ja que en la resta de
documents analitzats, a excepció d'alguns corresponents a expedients de contractació que
s'analitzen en la secció corresponent i els que s'inclouen en l'apartat de l'abast de l'informe,
tenen firmes electròniques vàlides, sense discrepàncies entre la data de la rúbrica i la data de
creació del document electrònic.
Aquesta incidència és rellevant perquè, si el document s'ha elaborat amb posterioritat a
l'abonament de les quanties relacionades amb la carrera professional, aquests s'haurien
realitzat sense cobertura legal ( afegit a les altres incidències que, ja de per si, qüestionen la
legalitat de la carrera professional).
Segona. Omissió del tràmit d'al·legacions en el procediment d'enquadrament
La Resolució d'enquadrament és, o hauria de ser, el resultat d'un procediment administratiu on
hi ha drets i interessos legítims de persones concretes que poden veure's afectats, atès que
suposa el reconeixement de drets retributius.
La documentació que ha aportat l'Oficina posa de manifest que s'ha elaborat una Resolució
d'enquadrament definitiva, sense publicar prèviament una resolució provisional, que permeti als
sol·licitants fer al·legacions en el termini de 10 a 15 dies i dictar una resolució definitiva, un cop
rebudes, eventualment, les al·legacions corresponents. Cal recordar que, d'acord amb l'art. 4
de la Llei 39/2015, els funcionaris de l'Oficina que sol·liciten l'enquadrament són interessats en
el procediment i, com a tals, tenen dret, d'acord amb l'art. 53.1.e, 76 i 82 de la Llei 39/2015, a
formular al·legacions. Tot això en el context de l'art. 105.c de la Constitució, que estableix que
la llei ha de regular el procediment a través del qual s'han de produir els actes administratius i
garantir, quan escaigui, l'audiència de la persona interessada.24
Doncs bé, l'omissió del tràmit d'al·legacions implica que s'ha dictat un acte i s'ha prescindit del
procediment establert, en el sentit de l'art. 47.1.e de la Llei 39/2015, que regula les causes de
nul·litat de ple dret dels actes administratius. Se cita, amb caràcter il·lustratiu, entre moltes
altres, la STS de 23 de març de 2011, núm. de recurs 4264/2009, que estableix, en el paràgraf
final de l'apartat quart dels fonaments de dret, el següent:
«Es decir, la Sala consideró que se había omitido ese trámite que califica de esencial, y que
constituye un auténtico principio general de derecho en tanto que nadie puede ser privado del
derecho que como interesado posee a ser oído en un procedimiento, bien sea administrativo o
en un proceso judicial. De modo que esa falta de audiencia, en este caso a sabiendas, puesto
que la recurrente advirtió a la Administración de su condición de interesado, advertencia de la
que la Administración hizo caso omiso, dio lugar a la nulidad de pleno derecho del acto.»
24

Aquest tràmit figura en la disposició transitòria primera de l'Acord de 8 de maig de 2015 (BOIB núm. 70, de 9 de maig), que aprova el sistema
de carrera de la CAIB vigent i disposa l'enquadrament extraordinari o inicial, en el qual l'O ficina diu que es basa.
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Tercera. Indeterminacions en la part expositiva de la Resolució
En el segon fet es fa referència a l’aprovació de la Resolució de 20 de juny de 2019, com a
data que permet realitzar l'enquadrament inicial del personal de l'Oficina. Tot i que la data
d’aprovació és de 25 de juny de 2019, no es pot afirmar que la Resolució ha estat publicada,
perquè no s'ha fet en el mitjà legalment previst i, per tant, no pot produir efectes, en el sentit
establert en l'art. 38 i 39.2 de la Llei 39/2015.
Quarta. Irregularitats en el reconeixement i la gestió dels efectes econòmics en la part
dispositiva.
El punt primer aprova l'enquadrament dels funcionaris de l'Oficina, d'acord amb les sol·licituds
que figuren en el fet tercer.
Amb caràcter previ, cal esmentar que la Sindicatura únicament ha pogut analitzar les
sol·licituds que han formulat dos dels funcionaris de l'Oficina, tot i que ha requerit expressament
la còpia de totes les sol·licituds registrades en relació amb l'enquadrament inicial.
A partir de l'anàlisi de la documentació aportada, es fan les observacions següents:
1. Totes les persones que figuren en la Resolució d'enquadrament inicial de 27 de juny de 2019
reben, en la nòmina de juny, les quantitats corresponents a la carrera computant des de l'inici
de la prestació de serveis, sense que consti en la Resolució que els seus efectes econòmics
s'hagin de retrotraure a aquell moment. Així:
-El Sr. 00001/00000008, que va iniciar la prestació el 31 de maig de 2019, cobra 30 dies pels
conceptes inclosos en la nòmina, incloent-hi la carrera.
-La Sra. 00001/00000001, que va iniciar la prestació el 4 de juny de 2019, cobra 27 dies pels
conceptes, incloent-hi la carrera.
-La Sra. 00001/00000004 i el Sr. 00001/00000005, que varen iniciar la prestació el 5 de juny de
2019, cobren 26 dies pels conceptes, incloent-hi la carrera.
-La Sra. 00001/00000006, que va iniciar la prestació el 15 de juny de 2019, cobra 16 dies pels
conceptes, incloent-hi la carrera.
-El Sr. 00001/00000007, que va iniciar la prestació el 29 de juny de 2019, cobra 2 dies pels
conceptes, incloent-hi la carrera.
A més, tenint en compte que d'acord amb la documentació que ha tramès l'Oficina, la data de
les transferències de les quantitats de les nòmines és el mateix dia que la Resolució
d'enquadrament inicial, 27 de juny de 2019, resulta materialment impossible haver confeccionat
les nòmines i dur a terme les actuacions de gestió pressupostària pertinents després d'haver-se
produït l'enquadrament. Per tant, de la documentació aportada es desprèn que l'Oficina va
satisfer als seus treballadors imports en concepte de carrera professional abans del seu
reconeixement. Aquest acte presenta indicis de nul·litat, d'acord amb l'art. 47.1.f de la Llei
39/2015, perquè es reconeixen drets sense tenir els requisits essencials.
2. En relació amb aquesta qüestió, sembla que s'ha dut a terme una interpretació del punt quart
de la Resolució de l'Oficina de 20 de juny de 2019, de regulació provisional del sistema de
carrera, que estableix que, un cop fet l'enquadrament inicial, els pagaments s'han de fer «amb
efectes de la primera nòmina pagadora a partir de la data de la present resolució» i del punt
primer de la Resolució de 27 de juny de 2019 d'enquadrament inicial, que disposa que el
reconeixement del complement de carrera es produeix amb efectes de la primera nòmina a
partir de la data de l'acord, que identifica la data d'efectes econòmics amb la data de pagament
efectiu i que ignora que el reconeixement d'un dret econòmic no implica aprovar depesa de
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forma irregular, sinó acumular, si escau, les quantitats meritades i fer-les efectives seguint el
procediment establert.
3. D'altra banda, d'acord amb la regla general de l'eficàcia dels actes de l'art. 39.1 de la Llei
39/2015, que estableix que els actes produeixen efectes des de la data en què es dictin,
excepte si s'hi disposa una altra cosa, el dret a percebre el complement de carrera professional
com a conseqüència de l'enquadrament inicial, s'hauria adquirit (si no es tinguessin en compte
els eventuals motius de nul·litat que ja s'han posat de manifest) el 27 de juny de 2019 però no
abans, de manera que la percepció del complement de carrera amb efectes econòmics de l'inici
de la prestació del servei, és a dir, l'eficàcia retroactiva, no es troba prevista ni en la Resolució
de l'Oficina de 20 de juny, de regulació provisional del sistema de carrera, ni en la de 27 de juny
de 2019, d'enquadrament inicial.
4. Els casos següents, a més de les irregularitats esmentades, presenten deficiències
addicionals:
-El cas del Sr. 00001/00000008, que inicia la prestació el 31 de maig de 2019 i percep, en la
nòmina d'aquest mes, la quantitat corresponent a un dia en concepte de carrera, quan ni tan
sols s'ha elaborat la Resolució que aprova el sistema de carrera ni molt menys l'enquadrament
inicial. En la sol·licitud que ha fet el treballador i que presenta el 31 de maig de 2019 sol·licita
l'enquadrament inicial en el sistema de carrera professional, i que sigui amb caràcter d'«a
compte», en una interpretació forçada del concepte, que no respon al pagament realitzat sense
haver-se produït el desenvolupament del sistema tal com s'indica en l'Acord de la CAIB (i el del
CIMA, de l'Ajuntament de Palma, de l'Agència Tributària, de l'SCIB, del Parlament, etc.), sinó a
compte d'un dret futur. És a dir, es fa el pagament d'una expectativa de dret.
-El cas del Sr. 00001/00000007, que figura enquadrat en la Resolució de 27 de juny, quan és
nomenat dos dies després, el 29 de juny.
El punt segon de l'acord genera confusió, per diversos motius:
-Es fa en una Resolució d'enquadrament dues previsions pròpies del sistema de carrera, que,
de fet, s'inclouen en el punt sisè de la Resolució de 20 de juny de 2019, com són l'establiment
de la progressió un cop realitzat el desplegament normatiu del sistema d'avaluació de
l'acompliment i la previsió de la data de la primera convocatòria ordinària.
-S'estableix que la primera convocatòria de carrera ordinària s'ha de fer durant el segon
semestre de 2020, d'acord amb els requisits que s'estableixin. Sembla que es refereix a la
convocatòria, per una sola vegada, per a les persones que en el moment de l'enquadrament
inicial compten amb més de tres anys de romanent, d'acord amb el punt sisè de l'acord de 20
de juny de 2019. En cas contrari, tenint en compte que el termini per progressar de nivell és de
cinc anys, la redacció de la disposició no tindria sentit.

D. ALTRES
PERSONAL

ASPECTES

SOBRE

LES

RETRIBUCIONS

DEL

En les nòmines del funcionaris també figura la indemnització per residència que es disposa en
l'art.3 del Decret 85/1990, de 2 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels
funcionaris de la CAIB (BOCAIB núm. 125, de 13 d'octubre de 1990). En el procés de
fiscalització l'SICB ha verificat que els imports liquidats en les nòmines en concepte
d’indemnització per residència s'ajusten a la normativa aplicable.
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La fiscalització de totes les nòmines també ha permès revisar els percentatges de retenció de
l'IRPF als treballadors i les liquidacions corresponents de les retencions i els ingressos a
compte de l'IRPF de l'Oficina, d'acord amb la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost
sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre
societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.
D'altra banda, cal comentar que dels set treballadors de l’Oficina, sis cotitzen a la Seguretat
Social pel règim general. L'SCIB ha verificat que les quotes liquidades a la Seguretat Social
s'ajusten a la normativa vigent d'acord amb el Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, a més, ha comprovat que
l'Oficina ha presentat en termini els rebuts de liquidació de les cotitzacions a la Seguretat Social
corresponents a l'any 2019.
Pel que fa al director de l’Oficina, ha presentat i liquidat, en nom propi i no a través de l'Oficina,
les quotes trimestrals a l’entitat de previsió MUFACE i les quotes de drets passius mensuals.

Incidències:
Les quotes a MUFACE i les quotes de drets passius corresponents a l'exercici 2019 del director
de l'Oficina han estat liquidades en el seu nom i no han suposat despesa per a l'Oficina.
D'acord amb el que disposa l'art.23 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova
el Reglament general de mutualisme administratiu, i l'art. 23 del Reial decret legislatiu
670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat,
hauria de ser la mateixa Oficina la que retingués els dits imports en cada nòmina i després
ingressar en el Tresor Públic els imports detrets. Amb aquesta forma de procedir obvia la
vinculació del director amb l'Oficina.
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V. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions practicades es va comunicar al director de l'Oficina perquè hi
pogués formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants que consideràs
adients, de conformitat amb el que disposa l'article 30 del Reglament de règim interior de
l'SCIB.
L'Oficina va formular les al·legacions el dia 7 de gener de 2021, que es varen registrar amb els
números de registre general d'entrada SCIB número 23/2021 i 24/2021, i formen part d'aquest
Informe.
Les al·legacions s'han analitzat i s'ha suprimit o modificat part de l'Informe quan s'han acceptat.
Si no s'ha alterat l'Informe ni s'ha emès opinió, és perquè són explicacions que confirmen els
fets i les valoracions de l'Informe, o perquè no s'han justificat adequadament els criteris o les
afirmacions de l'al·legació, o perquè es manifesta la voluntat d'esmenar la deficiència en el
futur. Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l'al·legació ha estat diferent a les abans
esmentades, es fa constar en una nota a peu de pàgina dins l'Informe .
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VI. APROVACIÓ DE L'INFORME
El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en l'exercici de la funció
fiscalitzadora que li atribueix l'article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de
Comptes, va acordar d'aprovar l'Informe sobre el compliment de la legalitat de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019 en la
sessió de 10 de febrer de 2021.
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VII. AL·LEGACIONS
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Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears

A LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS
Ref.. OAIB LEGALITAT 2019
Assumpte: Tramesa informe provisional per al·legacions

Jaume Far Jiménez, en qualitat de Director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears

JAIME FAR JIMENEZ - 2021-01-05 09:30:27 CET, cargo=Director, organizacion=Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_5CK7QRPEBCSOE6SM59DCS22YB3VV en https://www.pap.hacienda.gob.es

EXPOSA
Que dia 14 de desembre es va notificar l’ofici amb referencia OAIB LEGALITAT 2019 pel
qual es posava de manifest l’informe provisional per fer les al·legacions oportunes i
presentar documentació.
S’adjunten les al·legacions en format Word i en format PDF firmat electrònicament, així
com diversa documentació complementària.

SOL·LICITUD
D'acord amb l'anterior, se sol·licita es tingui per rebudes les al·legacions, i per evacuat el
tràmit d’audiència notificat a aquesta Oficina.

Palma, a 5 de gener de 2021.

Document signat electrònicament (Reial Decret 1671/2009, article 21.c) per Jaume Far
Jiménez, Director.
Autenticitat verificable mitjançant el codi que apareix al marge.

C/. Alfons el Magnànim, 29, 2º-1ª.
07004 Palma de Mallorca
Tel. 871 90 50 66
direccio@oaib.es
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

1

Pàgina de l’informe:

13

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.1.A. Abast
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
L'Oficina no ha remès, tot i la sol·licitud de l'SCIB, els documents originals o les
seves còpies autèntiques dels expedients següents:
-Les memòries justificatives dels contractes menors 23/2019, 24/2019, 30/2019,
35/2019, 37/2019, 40/2019 i 43/2019,
-Els informes sobre el compliment de requisits i límits conforme a l'article 118.3
de la LCSP dels contractes menors 23/2019, 24/2019, 30/2019, 35/2019,
37/2019, 40/2019, 43/2019 i 77/2019.
Aquesta circumstància no afecta els expedients fiscalitzats, però incoherències
amb les dates dels documents introdueixen dubtes a l’hora de garantir la
integritat i la validesa de la documentació aportada
Text de l’al·legació:
La documentació sí ha estat remesa amb els únics documents originals de que
disposa. No hi ha hagut limitació a l’abast per la no remissió de documentació.
Cosa distinta és que la Sindicatura consideri que la documentació remesa no
reuneix determinats requisits, lo qual s’analitza a continuació. Per tant, l’Oficina
entén que hauria de modificar-se el text d’aquest paràgraf
En relació a aquests documents s’indica per la Sindicatura que hi ha
incoherències amb les dates, que introdueixen dubtes a l'hora de garantir la
integritat i la validesa de la documentació aportada.
Quant al dubte de la integritat de la documentació aportada i la seva validesa,
la SCIB no concreta realment perquè la mateixa no es pot considerar íntegra i
vàlida. Aquest tipus de manifestació crea inseguretat i indefensió a l’hora de fer
cap al·legació per manca de concreció en els seus termes. La motivació de les
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incidències o manifestacions que realitza l’SCIB ha de tenir una concreció
suficient per tal de que es pugi al·legar convenientment per part de l’entitat
fiscalitzada, de fet no determina cap limitació a l’abast en la seva conclusió de
l’apartat B.CONCLUSIONS en referència a manca d’integritat o validesa.
La llista d’expedients remesa de contractació per aquesta Oficina és completa i
la seva integritat i validació es pot comprovar no només amb la documentació
aportada sinó amb la contrastació de les despeses executades del pressupost
de l’Oficina amb la revisió dels contractes tramitats.
Així que pels motius que acabem d’exposar la manifestació sobre els dubtes
d’integritat i validesa de la documentació s’hauria d’eliminar de l’Informe.
No obstant, a més a més, quant als documents aportats en els que ens
indiquen alguna discrepància a l’informe provisional, es tracta de documents
amb signatura digital vàlida redactats i signats en la data que apareix al propi
document, tenint en compte les consideracions que s’acompayen a continuació,
no sense abans posar de manifest la circumstància de que a la data en que es
varen iniciar els respectius procediments de contractació, l’única persona en
actiu a l’Oficina era el director, de tal manera que no existia una separació de
funcions de tramitació en diversos òrgans per iniciar i proposar les diferents
parts dels procediments, com és allò habitual a qualsevol administració pública
en funcionament i dotada de personal, per lo que no existien les fases de
proposta, vist i plau i conformitat. Això és important, perquè feia que la
documentació es redactés en document de text i que no s'imprimís i signés en
pdf si no calia fer constar la data per a produir efectes davant de tercers. A més
s’ha de tenir en compte que l’única eina informàtica que en aquells moments
disposava l’Oficina era un ordinador portàtil prestat pel Parlament, sense que hi
hagués una intranet corporativa ni sistemes d'emmagatzematge en el cloud, ni
res parescut. De fet, ni tan sols existia connexió amb la intranet del Parlament.
1) Cal recordar que els documents sobre els que es manifesta la
Sindicatura són les memòries justificatives i els informes sobre el
compliment de l’article 118.3 de la LCSP, dels contractes següents:
petites millores en la seu electrònica (expts. 23/2019 per un import de
553,70 €, i 24/2019 per un import de 290,40 €); contracte per la
utilització d’un programa de nòmines (expt. 30/2019, per un import de
3.257,32 €); contractes per ajustar la pàgina web (expts. 35/2019 per un
import de 617,10 €, i 37/2019 per un import de 822,82 €); contracte per
l’adquisició d’una destructora de paper per eliminar de forma segura la
documentació sensible (expt. 40/2019 per un import de 558,48 €);
contracte per diversos ajusts al portafirmes digital Portafib (expt. 43/2019
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per un import de 822,82 €); contracte per disposar d’una oficina tècnica
que assessorés a l’Oficina en el desplegament tecnològic, donat que
havia quedat desert el lloc de treball de cap d’equip d’informàtica en el
primer concurs de mèrits efectuat per l’Oficina (expt. 45/2019 per un
import total de 8.654,95 €); i el contracte per renovar les bases de dades
ORACLE i RedHat, sense les quals no pot funcionar la seu electrònica
de l’Oficina (expt. 77/2019 per un import total de 6.990,86 €).
Per tant, l’import total d’aquests 9 expedients ascendeix a 22.568,45 €, i
en 7 d’ells (que sumen 6.922,64 €), l’import està per davall dels 5.000 €,
límit que l’article 63.4 de la LCSP eximeix de publicar.
2) La Sindicatura confon la data dels documents.
Les memòries justificatives i els informes sobre el compliment de l’article
118.3 de la LCSP són documents redactats amb el processador de texts
Word, i són els que donen inici a l’expedient de contractació menor. Però
la Sindicatura pren com a data d’aquests documents la que apareix a les
propietats de l’arxiu en pdf remès per l’Oficina. És obvi que la generació
d'un document en format pdf a partir d'un document en format word,
donarà com a data de creació la del dia en què el referit pdf s'ha
generat. I això és el que va succeir en tots aquests expedients revisats
per la Sindicatura: estaven creats i signats els documents en format
word, però no estaven generats els pdf corresponents. El mateix hagués
succeït si aquests documents s’haguessin imprès en paper, s’haguessin
signat de forma manuscrita i s‘haguessin escanejat posteriorment. De
fet, la documentació requerida posteriorment per la Sindicatura en altres
expedients de contractació, que estava en format paper, es va escanejar
per enviar-la en format pdf, i en tots els documents figura la data de
generació del pdf i no la del moment en que es va confeccionar el
document, sense que la Sindicatura hagi manifestat cap incidència amb
la data del document.
A més a més, si es descarregués en aquest moment el document word
des de la intranet corporativa on es troba emmagatzemat (en realitat, si
es descarregués qualsevol document), la data de creació del document
seria la del dia de la descàrrega, de manera que atendre a la data que
es desprèn de les propietats de l'arxiu informàtic, no afegeix ni resta cap
confirmació sobre la data real de la signatura del document. Els
documents que formen part dels expedients remesos a la Sindicatura
varen ser signats pel Director en la data incorporada a la rúbrica de cada
un d’ells.
3) No es discuteix l’autenticitat dels documents.
En segon lloc, segons l'article 34 de la Llei 39/2015 els actes
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administratius que dictin les administracions públiques es produiran per
l'òrgan competent, que és qui expressa la voluntat i decisió de l'òrgan.
La signatura és una forma de manifestació gràfica de la voluntat, és el
traçat gràfic, contenint habitualment el nom, els cognoms i la rúbrica
d'una persona, amb el qual es subscriuen els documents per donar-los
autoria i virtualitat. I, en general, la autografia o olografia, com a vehicle
que uneix la persona signant amb el consignat en el document, ha de
ser manuscrita o de pròpia mà del que subscriu, com a mostra de la
immediatesa i de la voluntarietat de l'acció i de l’atorgament.
Però la signatura autògrafa no és l'única manera de signar, ja que hi ha
altres mecanismes que, sense ser signatura autògrafa, constitueixen
traçats gràfics, que així mateix concedeixen autoria i obliguen. Per tant,
com indica el Tribunal Suprem en la seva sentència de 3 de novembre
de 1997 (STS 6516/1997), si es donen totes les circumstàncies
necessàries per acreditar l'autenticitat dels fitxers electrònics i es
garanteix la veracitat del que s'ha documentat i l'autoria de la signatura
electrònica utilitzada, el document en suport informàtic ha de gaudir de
plena virtualitat jurídica operativa.
En aquest sentit, per comoditat de l’òrgan signant, es van copiar
documents word que ja contenien la signatura gràfica, modificant els
apartats corresponents, i posteriorment es van passar a format pdf.
En qualsevol cas, si es vol fer ús de les propietats de l'arxiu informàtic, a
la pestanya de "Seguretat" es veurà que el creador del mateix és
"Jaime", és a dir, el director, per la qual cosa cap dubte es pot albergar
sobre l'autenticitat de l'autor del document i la seva veracitat, que en
definitiva és del que es tracta.
4) Validesa de la signatura digitalitzada biomètrica.
En tercer lloc, aquest tipus de signatura digitalitzada biomètrica està
inclosa en el marc legal de les signatures electròniques avançades (les
que vinculen el signant amb el document signat), tenint cabuda en la
descripció continguda en l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de Signatura Electrònica (en vigor fins al 13-11-2020) pel que
té plena validesa jurídica.
5) No és obligatori que la justificació de la necessitat de la despesa, la
referència a preus de mercat i la certificació de la no alteració dels
límits en els contractes menors (art. 118 LCSP), siguin signats
electrònicament.
En quart lloc, la tramitació electrònica dels expedients de contractació
abasta des de la publicació o invitació al procediment de contractació
fins a l'adjudicació, passant per la recepció, custòdia i avaluació de les
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ofertes. Pel contrari, la justificació de la necessitat de la despesa, la
referència a preus de mercat i la certificació de la no alteració dels límits
en els contractes menors (art. 118 LCSP), si bé han de constar a
l’expedient, no s'exigeix que es facin de forma electrònica, de manera
que els documents sobre els quals la Sindicatura exigeix els originals,
podrien haver-se formalitzat i signat perfectament de forma manuscrita i
haver-se escanejat posteriorment. Per tant, s'ha complert en tots els
casos requerits, amb el que disposa la DA 16ª.1.j) de la Llei 9/2017, pel
que fa a l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els
procediments de contractació.
6) No s’ha posat en dubte la correcció procedimental.
En cinquè lloc, lo veritablement important és que els contractes
responien a necessitats reials de l’Oficina i complien amb els requisits de
l’article 118 de la LCSP, i els fets, les manifestacions i la motivació de les
memòries justificatives i dels informes sobre el compliment de l’article
118.3 de la LCSP, existeixen i són procedents i coherents amb cada un
dels procediments de contractació dels quals formen part, garantint la
correcció procedimental de tots i cada un d'ells. Aquesta circumstància
no ha estat posada en qüestió per la Sindicatura, per lo que aquestes
suposades incidències sobre les dates dels documents no tenen cap
virtualitat pràctica.
7) La conclusió a que arriba la Sindicatura no està suportada amb
suficient evidència.
Per tot l’anterior, i a més tenint en compte l’import total dels contractes
analitzats (22.568,45 €), no s’ha obtingut evidència suficient que suporti
la conclusió a que s’arriba a l’apartat II.1.B de l’informe provisional.
Aquest extrem es motiva més detingudament a l’al·legació núm. 13.
En conclusió, els documents que es varen remetre a la Sindicatura són els
únics documents originals que existeixen, estan signats electrònicament
de forma vàlida, formen part dels respectius expedients de contractació,
estan degudament motivats i són procedimentalment correctes.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

2
1314 i
23

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.1.A, i III.2
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat II.1.A: Paràgrafs 1, 2, 5 i 7 de les incidències més significatives, en
relació amb les discrepàncies amb les dates dels documents.
Apartat III.2: Primer i últim paràgrafs relatiu de l’apartat 4 “Preu del contracte”
Text de l’al·legació:
En relació a diferents documents dels expedients de contractació 1, 2 i 3
(expedients de contractació de l’Oficina 1/2019 de lloguer de local, 14/2019
d’adquisició de mobiliari i 15/2019 de formulari electrònic per presentar les
declaracions d’alts càrrecs, contractes tots ells necessaris pel funcionament de
l’Oficina) s’indica que la data que acompanya la rúbrica és anterior a la data de
la signatura electrònica.
El motiu és el mateix que s’ha adduït a l’al·legació núm. 1: que a la data en que
es varen iniciar els respectius procediments de contractació, l’única persona en
actiu a l’Oficina era el director que comptava com a únic material de treball amb
un ordinador portàtil prestat pel Parlament, però sense connexió a cap intranet
ni a cap eina de gestió telemàtica d’expedients, ni de contractació, ni de
comptabilitat. Essent l’únic treballador de l’Oficina, no existia una separació de
funcions de tramitació en diversos òrgans que normalment inicien i proposen
les diferents parts dels procediments, com és lo habitual a qualsevol
administració pública en funcionament i dotada de personal. Això feia que la
documentació es redactés en format text i que no s'imprimís i signés en pdf si
no calia fer constar la data per a produir efectes davant de tercers. Conforme
es va disposar d’intranet corporativa i es varen anar pujant els expedients, es
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varen signar electrònicament aquells documents que només apareixien en
format word.
D’acord amb aquesta senzilla explicació, les conclusions a que arriba la
Sindicatura són totalment incorrectes, i al respecte cal fer les següents
consideracions.
1) No se discuteix l’autenticitat dels documents.
Segons l'article 34 de la Llei 39/2015 els actes administratius que dictin
les administracions públiques, bé d'ofici o a instància de l'interessat, es
produiran per l'òrgan competent, que és qui expressa la voluntat i decisió
de l'òrgan.
Els documents a que es refereix la Sindicatura van ser redactats pel
director (òrgan de contractació i única persona que prestava serveis a
l’Oficina en aquell moment) amb caràcter previ a l’inici del procediment
de contractació, justificant la necessitat de la despesa, el procediment de
contractació adient, la retenció del crèdit i la referència a preus de
mercat. Si no hagués estat així, no hagués estat possible publicar les
corresponents licitacions a la PLACE tal com es varen publicar. Així:
• Tots els expedients de despesa (inclosos, en particular, els de
contractació) estan numerats seqüencialment per ordre
cronològic segons les dates en que es produïen aquestes
despeses. Així, l’expedient 14/2019 d’adquisició de mobiliari ve
després del 13/2019 de renovació del servidor cloud, i el
15/2019 de contractació del formulari de declaracions d’alts
càrrecs ve abans del 16/2019 de participació al Forum
d’integritat de l’OCDE (que es va celebrar el març de 2019) o
del 17/2019 d’adquisició de l’armari ignífug (de març de 2019).
Cal tenir en compte que la numeració dels expedients que es
va gravar a la PLACE coincideix amb la numeració que el
director va donar a cada expedient de despesa.
• A l’expedient núm. 1 (expedient de Patrimoni 1/2019 de
l’Oficina), el pressupost base de licitació que apareix a la
memòria justificativa del contracte i l’informe de necessitat
(140.400 €) és el mateix que apareix a la publicació de la
licitació a la PLACE dia 3-8-2019. I aquest import és el que
resulta de l’informe d’adequació a preus de mercat que va
servir per fixar aquest pressupost base de licitació, tal com
s’explica a l’al·legació núm. 4. A més, el document RC de
retenció de crèdit per l’import que preveia l’Oficina en funció
dels tràmits del contracte (els mesos que es pensava que
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estaria en vigor el lloguer durant l’any 2019), consta capturat
comptablement el dia 13-9-2019. Per tant, queda totalment
demostrat que ambdós documents ja existien dins
l’expedient abans de la publicació de la licitació a la
PLACE, encara que no es varen signar electrònicament en
aquell moment.
• A l’expedient núm. 2 (expedient 14/2019 d’adquisició de
mobiliari), el pressupost base de licitació que apareix a la
memòria justificativa del contracte i l’informe de necessitat
(30.983 €) és el mateix que apareix a la publicació de la
licitació a la PLACE dia 8-4-2019. I aquest import és el que
resulta de l’informe d’adequació a preus de mercat. A més, el
document RC de retenció de crèdit parcial consta capturat
comptablement el dia 16-4-2019 (el RC era parcial ja que tal
com s’explica en el punt 7 del PPT, l’entrega s’hauria de fer en
dos fases per manca d’espai suficient a la seu de l’Oficina en
aquell moment). Per tant, queda demostrat que ambdós
documents ja existien dins l’expedient abans de la
publicació de la licitació a la PLACE, encara que no es
varen signar electrònicament en aquell moment.
• Finalment, a l’expedient núm. 3, el pressupost base de licitació
que apareix a la memòria justificativa del contracte i l’informe
de necessitat (34.500 €) és el mateix que apareix a la
publicació de la licitació a la PLACE dia 2-4-2019. I aquest
import és el que resulta de l’informe d’adequació a preus de
mercat. A més, el document RC de retenció de crèdit parcial
consta capturat comptablement el dia 16-4-2019 (el RC era
parcial ja que tal com s’explica en el punt 6 de la memòria
justificativa del contracte, dins l’expedient es preveien 6 mesos
de manteniment i no era necessari fer la retenció de crèdit total
en aquell moment). Per tant, ambdós documents ja existien
dins l’expedient abans de la publicació de la licitació a la
PLACE, encara que no es varen signar electrònicament en
aquell moment.
En definitiva, el fet que aquests documents es signessin electrònicament
en una data posterior pels motius indicats, no invalida el seu contingut ni
els va impedir produir els efectes de l'inici del procediment de
contractació, perquè tals documents els va redactar el director a la data
que apareix a la rúbrica i varen ser els primers documents de cada
expedient.
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Si aquests documents s’haguessin imprès en paper, s’haguessin signat
amb rúbrica manuscrita i s’haguessin escanejat, aquestes incidències no
les hauria posat de manifest la Sindicatura, lo qual confirma que estam
davant una simple anècdota formal que en res afecta a la correcció
procedimental dels contractes.
2) No és obligatori que aquests documents siguin signats
electrònicament.
En segon lloc, la tramitació electrònica dels expedients de contractació
abasta des de la publicació o invitació al procediment de contractació
fins a l'adjudicació, passant per la recepció, custòdia i avaluació de les
ofertes. Pel contrari, la justificació de la necessitat de la despesa i la
referència a preus de mercat, si bé han de constar a l’expedient, no
s'exigeix que es facin de forma electrònica a la PLACE, de manera que
els documents sobre els quals la Sindicatura exigeix els originals podrien
haver-se formalitzat i signat perfectament de forma manuscrita i haver-se
escanejat posteriorment, com s’ha di abans. Per tant, s'ha complert en
tots els casos requerits, amb el que disposa la DA 16ª.1.j) de la Llei
9/2017, pel que fa a l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
en els procediments de contractació.
3) No s’ha posat en dubte la correcció procedimental.
En tercer lloc, allò veritablement important és que els fets, les
manifestacions i la motivació de tots els documents requerits per la
Sindicatura, existeixen i són procedents i coherents amb cada una de les
fases dels procediments de contractació dels quals formen part,
garantint la correcció procedimental de tots i cada un d'ells. No s’ha
posat en dubte ni la necessitat dels contractes (és evident que
l’Oficina necessitava d’una seu superior als 40 m 2 de que disposava,
necessitava mobiliari, i també el formulari de declaracions d’alts càrrecs
que exigeix el seu reglament de funcionament i règim interior), ni el
pressupost base de licitació. Aquesta circumstància no ha estat
posada en qüestió per la Sindicatura, per lo que aquestes incidències
sobre les dates dels documents no tenen cap virtualitat pràctica.
4) La conclusió a que arriba la Sindicatura no està suportada amb
suficient evidència.
Per tot l’anterior, no s’ha obtingut evidència suficient que suporti la
conclusió a que s’arriba a l’apartat II.1.B de l’informe provisional. Aquest
extrem es motiva més detingudament a l’al·legació núm. 13.
En conclusió, els documents que es varen remetre a la Sindicatura estan
signats de forma vàlida, formen part dels respectius expedients de contractació,
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estan degudament motivats i són procedimentalment correctes.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez

JAIME FAR JIMENEZ - 2021-01-05 08:35:06 CET, cargo=Director, organizacion=Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_T7QU56CN5NZ2EP47W9DCSYGXBVVA en https://www.pap.hacienda.gob.es

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:

3
13

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.1.A
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Punt 3 de les incidències més significatives
Text de l’al·legació:
1. S’indica a l’informe que no consta resolució d’aprovació de la despesa
als expedients 2 i 3. Aquest document pressupostari (no de contractació)
sí que consta en els expedients que es varen remetre a la Sindicatura el
dia 11 d’agost de 2020, si bé acumulant les fases A i D de l’execució
pressupostària. A més, al document “1. Justificació de la necessitat de la
despesa”, d’ambdós expedients que es van remetre, es conté la
Memòria justificativa del contracte, les necessitats a cobrir, i al darrer
punt s’acorda la distribució anual de l´execució pressupostària per
aquest contracte i la retenció del crèdit. Cal tenir en compte que, com
s’ha dit a les al·legacions núm. 1 i 2 anteriors, l’Oficina només comptava
amb una persona en actiu que feia tots els tràmits, de forma que
l’aprovació formal de l’expedient de contractació, de la despesa i de
l’obertura del procediment d’adjudicació, es feia en un sol acte amb el
document 1 adjuntat
2. S’indica que als expedients 2 i 3 no consten l’aprovació del Plec de
prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars,
ni l'obertura del procediment d'adjudicació (art. 177.1 de la LCSP).
Encara que aquest article de la LCSP es refereix a un procediment que
no s’ha seguit per part de l’Oficina (el d’associació per a la innovació) i,
per tant, no és aplicable, cal manifestar que sí que consten els plecs
PPT i PCAP a la documentació remesa el dia 11 d’agost de 2020, ja que
en cas contrari hagués estat impossible fer la seva tramitació a través de
la PLACE, on també es poden consultar:
a. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle
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_licitacion&idEvl=LGfFzrdsrcESugstABGr5A%3D%3D
b. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle
_licitacion&idEvl=f1ocqw2m0SABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
Per tant, s’han d’eliminar aquestes incidències de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

4

Pàgina de l’informe:

14

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.1.A. Preu del contracte
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Punt 6 de les incidències més significatives i paràgraf segon de l’apartat 4 Preu
del contracte de la pàgina 23
Text de l’al·legació:
1. S’indica a l’informe provisional que en l'informe d'adequació dels preus
del contracte, es justifica un preu màxim de 2.925 euros mensuals, IVA
inclòs. Però aquesta inclusió de l’IVA que fa la Sindicatura és
incorrecte. El text al que es refereix la SCIB és el següent: “Por tanto,
teniendo en cuenta una superficie media de 243 metros cuadrados
(entre la mínima exigida y la que permite la mayor puntuación
correspondiente al criterio superficie), resulta un precio mensual medio
de 2.925 € mensuales”. En cap cas s’indica que estigui l’IVA inclòs dins
aquest import.
2. A la taula de distribució temporal de l’import del lloguer consten els
imports amb IVA inclòs:
Año

Importe alquiler (IVA incluido)

2019 (3 meses)

10.617,75 €

2020

42.471,00 €

2021

42.471,00 €

2022

42.471,00 €

2023 (9 meses)

31.853,25 €
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Si es divideixen aquests imports per 1,21 (per descomptar l’IVA) i
després per 12 mesos (3 mesos al 2019 i 9 mesos al 2023), es veurà
que l’import mensual sense IVA és de 2.925 €, que és el que es va
reflectir a l’informe sobre adequació a preus de mercat.
3. Al punt 2.2.1 del PCAP s’indica el següent: “2.2.1. El precio máximo de
la oferta de arrendamiento es de 42.471 € (IVA incluido) anuales; es
decir, un precio máximo de arrendamiento de 3.539,25 € (IVA incluido)
mensuales. El precio del metro cuadrado es de 15,73 euros, IVA incluido
(13 euros más el IVA correspondiente del 21%)”.
Si es multipliquen els 13 € per m2, per 225 m2 (que és la superfície per
davall de la qual no es puntuava el criteri superfície, segons l’apartat
5.3.1 del PCAP), surten els 2.925 € mensuals com a preu de referència
(sense IVA).
Així entenem que hi ha hagut una confusió per part de la Sindicatura en la
revisió de les xifres quant a la inclusió o no de l’IVA i procedeix l’eliminació
d’aquesta incidència
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

5

Pàgina de l’informe:

14

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.1.A
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Punt 7 de les incidències més significatives
Text de l’al·legació:
1. S’indica a l’informe que la resolució d’adjudicació no està motivada. No
obstant, el document “Resolución adjudicación Intricom” (que apareix
entre la documentació aportada) és conseqüència de l’adjudicació
publicada a la PLACE (dins la carpeta “Publicaciones en la Plataforma”),
on es pot veure dins el document d’adjudicació el següent text:

2. També s’indica a l’informe de la Sindicatura que no s’identifica la
identitat de l’adjudicatari. Però es pot llegir clarament que l’adjudicatari
és l’empresa avall relacionada, on apareix perfectament identificada:
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A més a més, al document d’adjudicació publicat a la PLACE s’indica clarament
qui és l’adjudicatari:

Per tant, la incidència núm. 7 hauria d’eliminar-se de l’informe perquè consta la
motivació pertinent i la identificació de l’adjudicatari.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
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Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

6

Pàgina de l’informe:

22

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
III.1
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
1i3
Atesa la documentació retuda a l'SCIB, l'import dels 14 contractes que ha
formalitzat l'Oficina durant l'exercici 2019 és de 244 milers d'euros, IVA inclòs.
Quant als procediments d'adjudicació dels contractes, han estat els següents:
un contracte, per un import de 163 milers d'euros, ha estat adjudicat mitjançant
un concurs públic, regulat en els articles 131-138 del Decret 127/2005, de 16
de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei
6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la CAIB; dos contractes, per un import total
de 51 milers d'euros (un 20,85 % de l'import total contractat), pel procediment
obert simplificat previst en l'art. 159.6 de la LCSP, i, finalment, 11 contractes
menors, amb un import total de 31 milers d'euros (un 12,55 % de l'import total
contractat).
Text de l’al·legació:
1. Quant al nombre de contractes formalitzats el 2019, varen ser 14, però
en 15 procediments de licitació (un d’ells va quedar desert).
2. Pel procediment obert simplificat abreujat (o sumari) es varen tramitar 3
contractes (no 2): els expedients 14/2019, 15/2019 i 87bis/2019. I com a
contractes menors, es varen tramitar 10 expedients (no 11).
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
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Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:
Pàgina de l’informe:

7
22 i
23

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
III.2
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La totalitat de l’apartat 2 referent a la Definició de l’objecte del contracte.
Text de l’al·legació:
1. En relació amb la discrepància en les dates, ja ha quedat explicat en
l'al·legació núm 2.
2. Quant a l'expedient núm. 3 s’indica que no consta la justificació de la
insuficiència de mitjans de l'Oficina per dur a terme l'objecte d'aquest
contracte de serveis. Però és més que evident que sent el director
l’única persona en actiu a l’Oficina en aquells moments, no existien
mitjans suficients per dur a terme l’objecte de dissenyar un formulari
electrònic per la presentació de les declaracions dels càrrecs públics,
amb la complexitat informàtica que això suposava.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

8

Pàgina de l’informe:

23

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
III.2
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La totalitat de l’apartat 3 referent a la Forma de tramitació i procediment
d'adjudicació.
Text de l’al·legació:
1. En relació que en els expedients núm. 2 i 3 no consta la resolució
motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa, el Plec de
prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars,
i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació (art. 177.1 de la
LCSP), i que l'expedient núm. 1 no inclou la resolució d'aprovació de la
despesa, ja han quedat explicats a l’al·legació núm. 3.
2. S’indica que en l'expedient núm. 1 no hi ha cap informe dels motius pels
que s’inclou en el PCAP el criteri de valoració de places d'aparcament
dins l'edifici. Cal dir que l’explicació d’aquest criteri de valoració s’inclou
a la pàgina 12 del PCAP, en l’apartat c). També apareix a l’apartat 3.2.5
del Plec de Prescripcions Tècniques. S’ha de tenir en compte que en
funció de la possible llunyania del local adjudicatari, els treballadors
haguessin pogut haver de desplaçar-se en vehicle privat, de manera que
interessava que dins del preu ofert s'incloguessin places d'aparcament.
3. En tercer lloc, s’indica per part de la Sindicatura que en els expedients
núm. 2 i 3, els serveis jurídics de l'Oficina no han informat sobre els
plecs de clàusules administratives del procediment (art. 122.7 de la
LCSP). Cal dir al respecte que quan es van signar els PCAP d’aquests
expedients, encara no s’havia cobert la plaça de Cap d’Assessorament,
Representació i Defensa Jurídica, sent el director l’única persona en
actiu a l’Oficina. En qualsevol cas, l’article 122.7 LCSP eximeix d’aquest
informe quan el plec de clàusules administratives particulars s'ajusti a un
model de plec que hagi estat prèviament objecte d'aquest informe. Donat
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que fins l’Acord de Consell de Govern de 29 de novembre de 2019 no es
varen aprovar els models tipus de plecs de clàusules administratives
particulars per a la contractació d'obres, de serveis i de
subministraments per procediment obert, obert simplificat i obert
simplificat abreujat per a les Illes Balears, aquesta Oficina s’ha ajustat
als
plecs
tipus
aprovats
pel
Govern
d’Aragó
(https://www.aragon.es/documents/20127/674325/6_PCAP_SUMINISTRO_ABIERTO_
SIMPLIFICADO_ABREVIADO.pdf/1938537c-7bdf-fefa-7d08-618b45ee315a).
4. Finalment s’indica que en els PCAP d'aquests contractes (num. 2 i 3),
les clàusules corresponents als incompliments que han de ser causa de
resolució del contracte (clàusula 6) i a les penalitats administratives
aplicables (clàusula 4.8) fan menció a annexos que no hi figuren adjunts.
El motiu és perquè d’acord amb els plecs tipus emprats, només
s’incorporen com annexos les especificitats respecte a cada clàusula.
Així, a la clàusula 4.8 del PCAP s’indiquen clarament les penalitats per
demora i altres penalitats, especificant clarament que “si es considera
necessari per a la correcta execució l'establiment de penalitats distintes
a les esmentades en el paràgraf anterior, aquestes s'especificaran en
l'Annex XII d'aquest plec”. Com que no es va considerar necessari
incorporar altres penalitats, no figura l’annex XII.
De la mateixa manera, a la clàusula 6 s’indica que “Seran causa de
resolució del contracte, a més de les legalment establertes, les que
preveu l'annex XV de el present Plec”. Com que no es van preveure
altres causes de resolució diferents a les legalment establertes, tampoc
figura l’annex XV.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

9

Pàgina de l’informe:

24

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
III.2
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 5 referent a la Publicitat dels contractes.
Text de l’al·legació:
1. En relació a l’expedient núm. 1 s’indica que l'adjudicació del contracte no
ha estat publicada en el BOIB. Cal dir que aquesta adjudicació es va
publicar al BOIB nº 210 de 17-12-2020. S’adjunta BOIB.
2. En relació a la incidència relativa a que en els expedients núm. 2 i 3, no
s'ha publicat en la PLACSP ni la memòria justificativa del contracte ni la
resolució d'aprovació de l'expedient, cal dir si bé és cert que l’article art.
63.3 LCSP obliga a fer aquesta publicació al perfil del contractant, no
succeeix el mateix quan es fa la tramitació electrònica de la licitació, on
aquests documents no constitueixen un requisit essencial per la
tramitació electrònica, com se demostra pel fet que aquests expedients
es varen tramitar íntegrament de forma electrònica sense la publicació
dels documents indicats per la Sindicatura.
De fet, en cap dels manuals i guies didàctiques que hi ha publicades al
portal de la PLACE, s'indica la forma de dur a terme la publicació de la
memòria i de la resolució d'aprovació de l'expedient.
Aquesta al·legació es fa en relació al paràgraf de recomanacions sobre
la publicació a la PLACSP de tota la informació prevista en l’article 63 de
la Llei 9/2017.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
BOIB nº 210 de 17-12-2020
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Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

10

Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
III.2
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 6 referent a la Selecció dels contractistes.
Text de l’al·legació:
1. En relació a l'expedient núm. 2 s’indica que no consta la resolució
expressa motivada de l'adjudicació de l'òrgan de contractació. No
obstant, al document d’adjudicació publicat a la PLACE (i que va ser
remès a la Sindicatura) sí que consta la motivació:

2. Les incidències en relació amb l’expedient núm. 3 han quedat explicades
a l’al·legació núm. 5
3. També en relació amb l’expedient núm. 3 s’indica que no hi figura cap
informe de l'òrgan de contractació que justifiqui, un cop analitzats els
arguments presentats, l'acceptació dins la licitació de l'oferta presentada.
No obstant, és evident que si aquest licitador ha resultat ser
l’adjudicatari, és perquè s’han admès les explicacions donades. Seria
redundant fer un informe dient que s’admeten aquestes explicacions
quan, com ja s’ha dit en altres al·legacions, l’única persona en actiu a
l’Oficina era el director, pel que era irrellevant que el propi director es
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justifiqués i proposés davant ell mateix que les explicacions donades per
l’adjudicatari eren procedents i proposava la seva admissió. En tot cas,
tal com s’explica a l’al·legació núm. 5, en el document “Resolución
adjudicación Intricom” (que apareix entre la documentació aportada), es
pot veure dins el document d’adjudicació el següent text:

Per tant, queda informat que s’ha justificat adequadament l’import ofertat
en relació a les característiques tècniques de la prestació.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
III.2
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 8 referent a l’Execució del contracte.
Text de l’al·legació:
1. Irrellevància de la comprovació merament formal de les factures del
lloguer.
En relació a la falta d’aprovació formal de les factures de lloguer entre
els mesos de gener i juny de 2020, com ja es va indicar en la petició
complementària de documentació de 28 d’octubre, no hi ha
documentació formal de l’aprovació d’aquestes factures, donat que les
transferències les fa el propi director de l’Oficina juntament amb la
segona firma autoritzada a l’entitat financera, una vegada
comptabilitzades (article 6.1.k) del Reglament de Funcionament de
l’Oficina), el que implica necessàriament la seva conformitat prèvia. Però
a més a més, apuntar damunt de cada factura un segell de “comprovat”
(ja que aquestes factures es reben en paper) no afegiria cap element de
control addicional, tenint en compte que es tracta d’un contracte amb
quotes idèntiques tots els mesos de l’any, l’import de les quals ja es
coneix amb exactitud a principi d’any.
2. Els albarans d’entrega de mobiliari no són documents obligatoris si
en la factura es detalla el contingut de l’entrega.
En relació a les entregues de mobiliari de l’expedient núm. 2, com es va
explicar en la petició complementària de documentació de 28 d’octubre,
el mes de desembre de 2019 les obres de condicionament de les noves
instal·lacions de l’Oficina havien acabat però encara faltava la instal·lació
de la xarxa d’internet i telefònica, donar d’alta el subministrament
d’energia elèctrica i acabar de pintar parets. Aleshores, el mobiliari nou
va ser entregat a la nova seu, però no es va fer el muntatge fins que
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acabessin les feines de condicionament; simplement es varen deixar els
paquets per al seu posterior muntatge. Va ser durant el mes de febrer
que l’Oficina es va traslladar definitivament al nou local i es varen muntar
els nous despatxos entregats a finals de desembre de 2019. L’albarà
d’entrega d’aquest darrer mobiliari adquirit per als nous funcionaris
(concurs CO1/2019) al mes de desembre, es va traspaperar durant el
trasllat, motiu pel qual no es va aportar. No obstant, els albarans, com a
documents mercantils, acrediten l’entrega d’una compra o la prestació
d’un servei i compleixen una funció d’acreditació per al venedor o qui
presta els serveis, i no són obligatoris. L'obligació de conservar un albarà
al costat de la factura, s'origina en el moment en que a les factures es fa
referència expressa a aquests documents, sent la factura un mer resum
d'ells però sense especificar-ne el contingut. No obstant, l’entrega a que
es refereix la Sindicatura, va ser facturada amb el detall de tots els
elements entregats incorporats a la pròpia factura, per la qual cosa,
l’existència de l’albarà era irrellevant. En qualsevol cas, la Sindicatura
pot personar-se a l’Oficina per fer una comprovació material de la
inversió.
3. Sí que consten les resolucions de reconeixement de les obligacions
corresponents, a les factures rebudes en els expedients 2 i 3. Com
ja es va indicar en la petició complementària de documentació de 28
d’octubre, són els documents “O SIC3 14.2019” y “O SIC3 14.2019
Segunda Fase”, de la documentació corresponent remesa dia 11 d’agost
2020, i l’O de l’expedient 15.2019. Es tornen a adjuntar.
4. Dotació correcte com a immobilitzat intangible de la despesa feta a
l’expedient núm. 3.
En relació a la comptabilització com immobilitzat intangible de la fase de
gravació de la informació i de la fase de manteniment, en l’expedient
núm. 3, cal fer les següents manifestacions:
• En primer lloc, que aquesta consideració s’hauria de fer dins l’àmbit
d’una auditoria financera, i no de legalitat com aquesta en la que ens
trobem, per lo que aquesta incidència que es conté a l’informe
provisional supera l’abast de l’auditoria feta.
• En segon lloc, l’auditoria financera de l’any 2019 feta a l’Oficina per
l’entitat auditora CMS per compte de la Intervenció General de la
CAIB, no s’ha fet cap comentari ni excepció en relació a la
comptabilització d’aquesta inversió com immobilitzat intangible en la
seva totalitat (l’informe d’auditoria pot consultar-se a la pàgina web
de l’Oficina).
• En tercer lloc, cal recordar que el compte 206 Aplicacions
Informàtiques del Pla General de Comptabilitat Pública, defineix
aquest actiu com l’import satisfet per la propietat o pel dret a l'ús de
programes informàtics, o bé, el cost de producció dels elaborats per
la mateixa entitat, quan estigui prevista la seva utilització en diversos
exercicis. D’acord amb la Resolució de l’ICAC de 28-5-2013 per la
qual es dicten normes de registre i valoració i informació a incloure
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•

en la memòria de l'immobilitzat intangible, en aquests actius
s'aplicaran els mateixos criteris de registre i amortització que els
establerts per a les despeses de desenvolupament. Al respecte, la
pròpia RICAC indica que la imputació de costos als projectes de
desenvolupament es podrà realitzar fins al moment en què finalitzi el
projecte, i sempre que hi hagi la certesa l'èxit tècnic i econòmic de la
seva explotació. En el cas que ens ocupa, el la cinquena fase (la de
manteniment correctiu i evolutiu del formulari electrònic contractat),
l’adjudicatari es comprometia a supervisar el correcte funcionament
de l'aplicació i realitzar les modificacions necessàries perquè el
sistema operés correctament en base a les necessitats de l'Oficina,
durant un període màxim de 6 mesos, que es va considerar suficient
per entendre tancat i en perfecte estat de funcionament el formulari
de declaracions d’alts càrrecs. Per tant, el cost d’aquesta cinquena
fase és la que va determinar “l’èxit tècnic” del formulari (en paraules
de la RICAC de 28-5-2013).
Pel que fa a la part de l’expedient de licitació relativa a la gravació de
la informació rebuda en paper per part d’ajuntaments, Consells i
CAIB, també formava part intrínseca del projecte, ja que sense ella
no era possible publicar la informació gravada, al portal de
transparència de l'Oficina, tal com s'exigia a l'adjudicatari al PPT. Per
tant, sense aquesta gravació no era possible determinar “l’èxit tècnic”
del formulari i, en conseqüència, ha de formar part del preu
d’adquisició de l’aplicació informàtica.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. O SIC3 14.2019
2. O SIC3 14.2019 Segunda Fase
3. O SIC3 15.2019
Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
III.2
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Paràgraf 3 referent als expedients 4 i 5 de contractes menors
Text de l’al·legació:
1. No necessitat d’acreditar documentalment la justificació requerida
a l’article 118.3 LCSP.
Indica la Sindicatura que en cap dels informes dels expedients núm. 4 i 5
s'ha justificat que el contractista no ha subscrit amb l'Oficina més
contractes menors que, individualment o conjuntament amb el de
l'expedient, superin la xifra de 15.000 euros pel que fa als contractes de
serveis i de subministrament. Donat que als informes revisat per la SCIB
sí que es certifica aquest extrem, entenem que la Sindicatura es refereix
a que no consta documentalment aquesta justificació. Cal dir al respecte
que la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, de l’OIRESCON, sobre
contractes menors, indica a la instrucció III que l’expedient dels
contractes menors ha de contenir determinada documentació, i que “La
información o documentación relacionada en los puntos 1, 2 y 3, así
como la justificación a la que hace referencia el punto 4, y en aras de la
simplificación administrativa, podrán unificarse en un único
documento o informe del órgano de contratación”. La raó, per tant, és
la simplificació en aquest tipus de contractes, i la pura necessitat de ferho així quan és la primera vegada que es contracta amb un licitador,
com va succeir en aquests dos expedients, donat que és impossible
acreditar documentalment que no s’ha contractat abans al mateix
licitador quan mai s’ha fet cap contracte amb aquest contractista.
2. L’expedient núm. 5 es va finalitzar l’any 2020 perquè la primera licitació
va quedar deserta, encara que no s’entén molt bé quina és la incidència
concreta que veu la Sindicatura.
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3. Adequada conformitat amb les factures rebudes per FACe.
En relació amb la conformitat amb la factura, com ja es va indicar en
l’escrit de documentació complementària aportada el 28 d’octubre,
aquesta factura va ser rebuda a través de FACe Les factures rebudes a
través de FACe se tramiten mitjançant un procés amb diferents fases,
fins al pagament, que inclou necessàriament la prèvia conformitat amb
les mateixes. S’adjunta el procés d’aquestes dues factures on es pot
verificar la fase de comprovació. En qualsevol cas, les transferències les
fa el propi director de l’Oficina junt amb la segona firma, una vegada
comptabilitzades (article 6.1.k) del Reglament de Funcionament de
l’Oficina), per lo que la conformitat amb la factura es fa materialment en
tots els casos abans del pagament.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Conformidad factura Telefónica
Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Al·legació núm.:

13

Pàgina de l’informe:

14

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.1.B.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Paràgraf de Conclusions
Text de l’al·legació:
És totalment improcedent, incorrecte i fora de lloc, que la Sindicatura pugui
manifestar una “opinió desfavorable en relació amb l'activitat contractual de
l'Oficina, d'acord amb l'abast abans assenyalat, atès que aquesta no s'ha
desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable”, i això en base a “Donada la significació de les
incidències descrites en els paràgrafs 1-7 de l'apartat anterior, en particular les
que es refereixen a les discrepàncies que s'observen en un nombre important
de documents respecte de les dates que acompanyen la rúbrica escanejada i la
signatura electrònica”.
I això pels següents motius:
1. Les 7 incidències relatades per la Sindicatura han quedat totalment
explicades i enervades en les al·legacions 1 a 12 anteriors. Aquestes
7 incidències es poden reduir a 4, donat que 4 d’elles (les números 1, 2,
5 i 7) tracten sobre el mateix suposat defecte de tramitació, que no és
tal. Per tant, de tota l’activitat contractual de l’Oficina només s’han posat
de manifest 4 incidències.
Les discrepàncies entre la rúbrica escanejada i la signatura electrònica
no són tals, i així s’ha manifestat i explicat a l’al·legació nº 2, i a més es
refereixen a documents sense cap transcendència cap a tercers. Són
documents interns d’iniciació del procediment de contractació sense que
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en cap cas s’hagi posat en dubte la necessitat de la despesa per part de
la Sindicatura o la inadequació del pressupost base de licitació.
2. La Sindicatura incompleix la seva pròpia Instrucció de fiscalització
sobre importància relativa i materialitat
Al punt 5.A de l’informe provisional, on s’explica la metodologia que ha
seguit la Sindicatura, s’indica que formen part de l'univers de l'Informe
tots els contractes no menors formalitzats (5 contractes) i menors
adjudicats (10 contractes) durant l'exercici 2019, i s’han triat els de major
import. Amb aquest univers i les “4” discrepàncies manifestades (que no
són tals), concloure que l’activitat contractual no s’ha desenvolupat de
conformitat amb la normativa legal aplicable, no se suporta amb les
evidències documentals aportades per l’Oficina i revisades per la
Sindicatura i és una conclusió subjectiva no emparada en la Instrucció
de fiscalització sobre importància relativa i materialitat.
En concret, s’incompleixen els següents apartats de la Instrucció.
3. S’incompleix l’apartat 14 de la Instrucció de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat
Per establir el nivell de rellevància dels incompliments del principi de
legalitat que ha d'aplicar a una determinada fiscalització i, per tant, previs
a l'anàlisi de rellevància dels incompliments identificats, la Sindicatura no
ha valorat els següents extrems que exigeix la Instrucció:
• La materialitat quantitativa de l'incompliment. Totes les suposades
incidències posades de manifest són formals. No hi ha cap
incidència material.
• Les circumstàncies i la naturalesa de l'incompliment. L’Oficina no
va comptar amb personal fins el mes de juny de 2019, i del
personal que es va incorporar al primer procés selectiu, només 1
persona (la secretària personal) formava part de l’estructura
administrativa general. Per tant, no existia separació de funcions i
competències dins el procediment de contractació, de forma que
tots els ítems procedimentals els feia el mateix òrgan (el director),
lo qual explicaria els suposats defectes formals a les signatures
que s’han indicat a l’informe provisional. Aquestes circumstàncies
no s’han tingut en compte.
• La causa o la motivació que pot deduir que hi ha al darrere de
l'incompliment. No s’explica en què afecten les discrepàncies dins
la correcció material del procediment. Com s’ha explicat a les
al·legacions núm. 1 i 2, ni tan sols era necessari signar
electrònicament els documents revisats per la Sindicatura.
• Ha de distingir entre obligacions clarament establertes en la llei i
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situacions en les quals, si bé no és obligatori un determinat
comportament o procediment, resulta recomanable per millorar la
gestió de l'entitat fiscalitzada. Ha quedat clar en les al·legacions
efectuades que era no obligatòria la signatura electrònica dels
documents sobre els que la Sindicatura manifesta discrepàncies i
que els documents existien al principi dels procediments de
contractació. Per tant, la Sindicatura no tan sols recomana, sinó
que eleva a la categoria de greu un presumpte defecte formal.
4. S’incompleix l’apartat 48 de la Instrucció de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat
La Sindicatura no segueix els criteris bàsics per considerar que un
incompliment de legalitat o incidència és lleu o poc rellevant i, per
tant, no ha de suposar en cap cas una excepció a l'Informe:
• Si l’incompliment és merament formal, és a dir, no afecta els
principis generals aplicables i no té més conseqüències.
• Si l'incompliment es refereix a tràmits del procediment de
compliment obligat, que, si s'haguessin duit a terme, no
afectarien de manera substancial l'actuació realitzada, el seu
resultat i els principis bàsics de la gestió de fons públics, és
a dir, quan no es tracta d'un requisit o tràmit essencial o material.
• Si l'incompliment en cap cas no pot provocar un perjudici per a
l'Administració o per a qualsevol persona, física o jurídica, que
estigui o pugui estar relacionada amb el procediment fiscalitzat o
quan el seu efecte econòmic sigui clarament insignificant.
Com s’ha explicat en les al·legacions anteriors, els suposats defectes
posats de manifest per la Sindicatura no haurien de suposar en cap cas
un informe desfavorable segons aquesta Instrucció.
5. S’incompleix l’apartat 71 de la Instrucció de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat
Els criteris bàsics que hauria d'aplicar la Sindicatura per considerar que
un incompliment del principi de legalitat és rellevant i, per tant, que ha de
suposar una excepció en l'informe, són els següents i no s’han aplicat en
aquest cas:
• Que sigui un incompliment que vagi directament en contra dels
principis bàsics de la gestió de fons públics (principis de publicitat,
concurrència, igualtat de tracte, transparència, equitat, eficàcia,
eficiència, economia, ètica, etc.). Cap conclusió sobre aquests
incompliments s’assenyala a l’informe.
• Que sigui un incompliment que provoqui o pugui provocar un
perjudici econòmic directe o d'altre tipus a l'administració
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fiscalitzada o a un tercer identificable. Cap conclusió sobre
aquests incompliments s’assenyala a l’informe.
• Que l'import econòmic relacionat amb l'incompliment i/o que se'n
pugui derivar no sigui clarament insignificant. No es fa cap
valoració sobre aquesta importància econòmica.
• Que la motivació de l'incompliment es pugui intuir que és
clarament deliberada, sempre que hi hagi evidència d'auditoria
suficient, pertinent i vàlida. Cap conclusió sobre aquestes
motivacions s’assenyala a l’informe
6. Tampoc hi ha una observança adequada dels punts 72 i 73 de la
Instrucció de l’SCIB, on es posa de manifest que en referència als
aspectes que l’equip d’auditoria ha de tenir en compte:
• «72. …En general, ha de distingir entre tràmits o requisits formals
i altres materials o essencials. Els requisits materials són estrictes
i no admeten flexibilitat. Els requisits formals, no obstant això, no
són tan rigorosos i no són causa per rebutjar una determinada
actuació.
• 73. D'acord amb el principi de proporcionalitat, l'equip d'auditoria
pot considerar l'incompliment d'un requisit o tràmit merament
formal com un incompliment lleu, mentre que, l'incompliment d'un
requisit o tràmit material o essencial, l'ha de considerar greu o
molt rellevant.»
7. Cap dels exemples d'incompliments del principi de legalitat en
contractació recollits a la Instrucció de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat, és aplicable en aquest cas
S’indica a la Instrucció que els exemples d'incorreccions molt
significatives que, entre d'altres, podrien donar lloc a excepcions per
incompliment del principi de legalitat en matèria de contractes són els
següents, cap dels quals concorre en aquest cas:
• “1.a) Documentació preparatòria
o En l'expedient no consta cap document que justifiqui la
naturalesa i l'extensió de la necessitat del contracte o
aquesta no resulta raonable, ni la idoneïtat del seu objecte
(que ha de ser determinat), ni el contingut de les
prestacions per satisfer la necessitat.
o La revisió de l'expedient evidencia que l'import del
pressupost de licitació es desvia significativament del preu
general del mercat.
o En l'expedient no consta justificat el procediment de
licitació utilitzat, en el cas que no sigui l'obert o el restringit.
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o Alguns criteris de valoració proposats per a l'adjudicació
(sense considerar les variants i les millores) no estan
directament vinculats a l'objecte del contracte.
o Hi ha un fraccionament indegut de l'objecte del contracte”.
8. Finalment, per tot lo anterior, s’incompleix l’apartat I.7 de l’informe
provisional relatiu a la responsabilitat de la Sindicatura, quan afirma
que “L'SCIB considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona
una base suficient i adequada per fonamentar les conclusions de la
fiscalització de compliment de la legalitat efectuada”.
Per tant, algun dels defectes manifestats per la Sindicatura podrien arribar a
constituir, en el pitjor dels casos, defectes formals, però en cap cas substantius
com per a arribar a les conclusions a que arriba.
Això ha de dur a modificar totalment el paràgraf de conclusions.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

14

Pàgina de l’informe:

15

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Limitacions a l’abast
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
1. L'Oficina no ha tramès el document amb signatura electrònica vàlida o el
document original que permeti comprovar la validesa de la Resolució del
director de 27 de juny de 2019, per la qual es regula l'enquadrament inicial en
el sistema de carrera professional
Text de l’al·legació:
La documentació sí ha estat remesa amb els únics documents originals de que
disposa. No hi ha hagut limitació a l’abast per la no remissió de documentació.
Cosa distinta és que la Sindicatura consideri que la documentació remesa no
reuneix determinats requisits, lo qual s’analitza a continuació. Per tant, l’Oficina
entén que hauria de modificar-se el text d’aquest paràgraf
Es tracta d’un document amb signatura digital vàlida redactat i signat en la data
que apareix al propi document, tenint en compte les consideracions que
s’acompayen a continuació.
1) La Sindicatura confon la data del document.
La Resolució del director de 27 de juny de 2019 és un document
redactat amb el processador de texts Word, però la Sindicatura pren
com a data d’aquest document la que apareix a les propietats de l’arxiu
en pdf remès per l’Oficina. És obvi que la generació d'un document en
format pdf a partir d'un document en format word, donarà com a data de
creació la del dia en què el referit pdf s'ha generat. I això és el que va
succeir: estava creat i signat el document en format word, però no
estava generat el pdf corresponent. El mateix hagués succeït si aquest
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document s’hagués imprimit en paper, s’hagués signat de forma
manuscrita i s‘hagués escanejat posteriorment. De fet, la documentació
requerida posteriorment per la Sindicatura en altres expedients de
contractació, que estava en format paper, es va escanejar per enviar-la
en format pdf, i en tots els documents figura la data de generació del pdf
i no la del moment en que es va confeccionar el document, sense que la
Sindicatura hagi manifestat cap incidència amb la data del document.
A més a més, si es descarregués en aquest moment el document word
des de la intranet corporativa on es troba emmagatzemat (en realitat, si
es descarregués qualsevol document), la data de creació del document
seria la del dia de la descàrrega, de manera que atendre a la data que
es desprèn de les propietats de l'arxiu informàtic, no afegeix ni resta cap
confirmació sobre la data real de la signatura del document. El document
va ser signat pel Director en la data incorporada a la rúbrica.
2) No se discuteix l’autenticitat dels documents.
En segon lloc, segons l'article 34 de la Llei 39/2015 els actes
administratius que dictin les administracions públiques, es produiran per
l'òrgan competent, que és qui expressa la voluntat i decisió de l'òrgan.
La signatura és una forma de manifestació gràfica de la voluntat, és el
traçat gràfic, contenint habitualment el nom, els cognoms i la rúbrica
d'una persona, amb el qual es subscriuen els documents per donar-los
autoria i virtualitat. I, en general, la autografia o olografia, com a vehicle
que uneix la persona signant amb el consignat en el document, ha de
ser manuscrita o de pròpia mà del que subscriu, com a mostra de la
immediatesa i de la voluntarietat de l'acció i de l’atorgament.
Però la signatura autògrafa no és l'única manera de signar, ja que hi ha
altres mecanismes que, sense ser signatura autògrafa, constitueixen
traçats gràfics, que així mateix concedeixen autoria i obliguen. Per tant,
com indica el Tribunal Suprem en la seva sentència de 3 de novembre
de 1997 (STS 6516/1997), si es donen totes les circumstàncies
necessàries per acreditar l'autenticitat dels fitxers electrònics i es
garanteix la veracitat del que s'ha documentat i l'autoria de la signatura
electrònica utilitzada, el document en suport informàtic ha de gaudir de
plena virtualitat jurídica operativa.
En aquest sentit, per comoditat de l’òrgan signant, es van copiar
documents word que ja contenien la signatura gràfica, modificant els
apartats corresponents, i posteriorment es va passar a format pdf.
En qualsevol cas, si es vol fer ús de les propietats de l'arxiu informàtic, a
la pestanya de "Seguretat" es veurà que el creador del mateix és
"Jaime", és a dir, el director, per la qual cosa cap dubte es pot albergar
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sobre l'autenticitat de l'autor del document i la seva veracitat, que en
definitiva és del que es tracta.
3) Validesa de la signatura digitalitzada biomètrica.
En tercer lloc, aquest tipus de signatura digitalitzada biomètrica està
inclosa en el marc legal de les signatures electròniques avançades (les
que vinculen el signant amb el document signat), tenint cabuda en la
descripció continguda en l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de Signatura Electrònica (en vigor fins al 13-11-2020) pel que
té plena validesa jurídica.
4) La conclusió a que arriba la Sindicatura no està suportada amb
suficient evidència.
Per tot l’anterior, no s’ha obtingut evidència suficient que suporti la
conclusió a que s’arriba a l’apartat II.2.A de l’informe provisional. Aquest
extrem es motiva més detingudament a l’al·legació núm. 13.
En conclusió, el document que es var remetre a la Sindicatura és l’únic
document original que existeix, està signat electrònicament de forma
vàlida, està degudament motivat i és procedimentalment correcte.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

15

Pàgina de l’informe:

15

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Limitacions a l’abast
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
2. L'Oficina no ha tramès una còpia de les sol·licituds que han formulat quatre
funcionaris per accedir a la carrera professional en relació amb l'enquadrament
inicial.
Text de l’al·legació:
Si bé és cert aquest fet, se contesta a aquesta incidència perquè forma part de
les incorrectes conclusions a les que arriba la Sindicatura al paràgraf
corresponent.
1. En primer lloc, s’ha de posar de manifest que el personal que es va
incorporar a l’Oficina el 2019 eren només 6 persones. Per tant, el 100%
del personal de l’Oficina (llevat el director) estava integrat només per 6
persones.
2. En segon lloc, i recolzant l’al·legació núm. 14, els dos escrits de
sol·licitud de cobrament de la carrera professional remesos a la
Sindicatura varen ser signats el 31 de maig i el 4 de juny de 2019, quan
la data que apareix a l’arxiu pdf és la de 16/9/2020. Aquesta
discrepància de dates no ha suposat cap problema per a la Sindicatura,
ni cap incidència de control, quan el fet és exactament el mateix que
l’exposat en les al·legacions núm. 1 i 14.
3. En tercer lloc, els dos únics funcionaris que varen demanar
expressament per escrit el cobrament de la carrera professional eren els
funcionaris que procedien de l’Administració General de l’Estat, perquè
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els altres 4 funcionaris ja venien percebent aquest complement a les
seves administracions d’origen, i es donava per descomptat que amb el
mandat contingut a la clàusula sisena de la RLT, el seguirien percebent.
4. Aquests 6 funcionaris varen obtenir els llocs de feina a través d’un
procés de lliure designació, per lo que es varen mantenir entrevistes
prèvies amb tots ells. Òbviament, les condicions retributives varen ser
objecte d’aquestes entrevistes i, sense excepció, varen demanar si
cobrarien la carrera professional. Si no hagués estat així ni tan sols
haguessin participat en el procés selectiu. En conclusió, el fet que no ho
demanessin per escrit por ser un defecte formal que no pot dur a les
conclusions a que arriba la Sindicatura, tal com s’argumenta a
l’al·legació núm. 13.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

16

Pàgina de l’informe:

15

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Limitacions a l’abast
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
3. L'Oficina no ha tramès el detall de les modalitats d'ajudes socials, juntament
amb els imports corresponents per a l'exercici 2019.
Text de l’al·legació:
Sorprèn aquesta limitació a l’abast, quan l’únic que va fer l’Oficina va ser
precisament adherir-se a l’acord d’ajudes socials de la pròpia Sindicatura. Per
tant, no tenia més que comprovar que les ajudes socials satisfetes s’ajustaven
a la seva pròpia normativa d’ajudes socials.
Amb aquesta tercera al·legació sobre les limitacions a l’abast queda
perfectament demostrat que aquestes limitacions no han existit, per lo que
aquest apartat de l’informe ha de modificar-se totalment.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
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Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

17

Pàgina de l’informe:

16 i
17

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Incidències més significatives
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 1: “En conseqüència, hi ha indici raonables que s'esdevenen causes de
nul·litat de ple dret per manca de negociació, respecte dels actes següents:
(...)
-

El punt 6 de les «Disposicions generals» de la relació de llocs de treball
de l'Oficina (BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019), que estableix que el
personal de l'Oficina pot percebre el complement de carrera, que s'ha de
satisfer en les mateixes condicions que les establertes per als
funcionaris de la comunitat autònoma, atès l'art. 37.1.b, c i d de l'EBEP,
en relació amb l'art. 47.1.e de la Llei 39/2015”.

Apartat 3: “La configuració del personal directiu com a assimilat a alt càrrec en
la Relació de llocs de treball no s'ajusta a la que estableixen la Llei i el
Reglament reguladors de l'Oficina”.
Text de l’al·legació:
En aquest punt s'ha de posar de manifest la mala fe de la Sindicatura de
Comptes en deixar sense cap possibilitat de defensa a l’Oficina, ja que sap
perfectament que la RLT va ser aprovada pel propi Parlament a través de la
comissió parlamentària competent (art. 22.6 de la Llei 16/2016 i 64.3 del
Reglament de funcionament), lo qual es va establir així com a garantia de
control parlamentari (a diferència del que succeeix amb la RLT de la
Sindicatura, que és aprovada per ella mateixa).
Aquests paràgrafs, a més, són inconsistents amb l’apartat I.6 de l’informe
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provisional relatiu a la “Responsabilitat del govern de l'entitat amb relació al
compliment de la legalitat”, quan afirma que “La direcció de l’entitat fiscalitzada
ha de garantir que les activitats i les operacions objecte de fiscalització resulten
conformes a les normes aplicables, tant pel que fa a l’activitat contractual com a
la gestió dels recursos humans i les despeses de personal associades. Així
mateix, és responsable del sistema de control intern que consideri necessari
per garantir que les activitats revisades estiguin exemptes d’incompliments
legals i d’incorreccions materials deguts a frau o error”. Però la principal eina de
funcionament en matèria de personal, la RLT, va ser aprovada directament pel
Parlament, no per l’Oficina, per lo que no se li pot atribuir cap responsabilitat en
aquest punt.
No obstant l’anterior, les manifestacions de la Sindicatura són confoses en no
quedar clar si la suposada nul·litat de ple dret de l’article 47.1.e) de la Llei
39/2015 és refereix a la pròpia RLT, a la inclusió d’aquestes clàusules segona i
sisena, o a la falta de negociació del complement de carrera (que s’analitza a
l’al·legació núm. 18).
Si es refereix a la manca de negociació de l’RLT, tal como pareix, és del tot
errònia la conclusió de nul·litat de ple dret.
1. Cal recordar que tant la doctrina del Consell d'Estat com la
jurisprudència de Tribunal Suprem requereixen que, perquè pugui haver
lloc a la revisió d'un acte motivat en la causa prevista en l'article 47.1.e),
es precisa que la conculcació del procediment hagi estat de tal magnitud
que suposi la concurrència d'anomalies en la tramitació que no
consisteixin en defectes lleus. Cal apreciar amb rigor que el procediment
s'ha violentat de manera terminant i clar (sense que n'hi hagi prou amb
haver prescindit d'algun tràmit), o que s'ha produït alguna anomalia
essencial en la tramitació. Sobre aquesta qüestió, el mateix Consell
d'Estat en el seu dictamen 1.365/2008 (referit al mateix supòsit regulat a
la Llei 30/1992), exposa que aquest motiu de nul·litat "suposa una total
inaplicació del procediment legalment establert, sense que sigui suficient
advertir omissions o infraccions de tramitació. L'absència total de
procediment ha de ser entesa en el sentit que no hi hagi els tràmits
formals necessaris en l'iter administratiu per concloure en l'acte que es
pretén emanar, embolicant tals absències o errors procedimentals un
radical vici amb irremeiables efectes sobre l'acte administratiu final
(...). Ni tan sols l'omissió del tràmit d'audiència dóna lloc `sempre i de
forma automática' a la nul·litat per aquesta causa (...), sinó que resulta
necessari, com va assenyalar la Sentència de Tribunal Suprem de 17 de
octubre de 1991, `ponderar, en cada cas, les conseqüències produïdes
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per aquesta omissió a la part interessada, la manca de defensa que
realment hagi originat i, sobretot, el que hagués pogut variar l'acte
administratiu originari en cas d'haver-se observat el tràmit omès".
La suposada falta de negociació del complement de carrera no era en
absolut un tràmit essencial en aquell moment inicial, donat que, com
s’explica a l’al·legació núm. 18, l’Oficina estava obligada per aquesta
clàusula sisena de la RLT a pagar el complement de carrera tal com
estava negociat per la CAIB per als seus funcionaris. Cal ser conscients
que la negociació va existir, però al si de la Comunitat Autònoma, a
la qual, simplement, va adherir-se l’Oficina per mandat de la RLT, i
per tant es tractava tan sols de decidir pagar o no aquest complement, i
va ser la RLT la que va establir que s’havia de pagar de forma taxativa.
Poc marge de maniobra tenia l’Oficina per no pagar aquest complement.
2. No hi havia cap part negociadora a la Comissió d’Assumptes Generals i
Institucionals del Parlament. Com exemple clar de la mateixa situació de
manca de negociació per aprovar la RLT inicial en aquests organismes
creats directament per llei i amb personalitat jurídica pròpia i
independència en el seu funcionament, tenim la RLT de l’Oficina
Antifrau de Catalunya. L’article 26.2 de la Llei 14/2008 del Parlament
de Catalunya, de creació de l’Oficina Antifrau estableix que “El director o
directora de l’Oficina Antifrau ha d’aprovar la relació de llocs de treball”
(ni tan sols ho havia de fer el Parlament de Catalunya), i amb aquest
mandat, al DOGC num. 5445 de 18-8-2009, apareix publicada la primera
RLT per resolució directa del Director, sense negociació prèvia amb
organitzacions sindicals. Avui en dia, encara es segueixen aprovant
sense negociació.
3. Aquesta Oficina vol manifestar la seva sorpresa per la contundència amb
què s'expressa la Sindicatura, tenint en compte que les 8 primeres
relacions de llocs de treball de la mateixa Sindicatura no varen ser
negociades, en trigar 6 anys a constituir-se la taula de negociació
(que es va constituir el 2009); aquestes RLT van ser les publicades en
els BOIB de 21-05-2003, 2003.10.04, 29-07é-2004, 30-12-2005, 05-102006, 03-03-2007, 22-07-2008 i 15-11-2008.
És il·lustratiu que a la primera RLT de la SCIB es manifestés que “la
relació de llocs de treball que s’aprova en aquest acte, que té que servir
de base per a, en una primera fase, iniciar les tasques que
l’ordenament atribueix a aquesta institució, (...). En virtut d’això, i d’acord
amb el que preveu l’article 18.e) de la Llei 1/1987, de 18 de febrer, de la
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura ACORDA (...)”,
sense cap referència a negociació alguna.
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O a la RLT publicada al BOIB de 20-12-2005 quan s’afirma que “El
Consell de la Sindicatura va aprovar el 15 de juliol de 2004 l’Acord de
modificació de la relació de llocs de treball de l’SCIB, que és la vigent
avui en dia. Atès que la institució es troba encara en fase de
conformació (...)”. I tampoc es fa referència a cap negociació col·lectiva
d’aquesta modificació de la RLT.
4. Cap organització sindical ha interposat cap recurs ni ha manifestat
cap reticència sobre la RLT de l'Oficina o la seva falta de negociació
amb no se sap quines organitzacions sindicals, que no existien per no
tenir encara personal adscrit.
5. Finalment, una vegada incorporat el personal a l’Oficina, i després
d’haver-se celebrat les eleccions sindicals el 18-9-2020 (amb cert retard
per la pandèmia del COVID-19, encara que s’havia comunicat el preavís
d’eleccions l’11-3-2020 a l’Oficina de Registre d’Eleccions Sindicals de la
CAIB), s’ha arribat a un acord amb la representant dels treballadors
de seguir aplicant exactament els mateixos acords a que ha arribat
la CAIB amb els seus treballadors, tal com estableix la clàusula
sisena de la RLT. Així s’ha publicat al BOIB núm. 210 de 17-12-2020.
Per tant, no hagués variat l’acte administratiu originari en cas d’haver-se
observat el tràmit omès, tal com exigeix la jurisprudència del TS per
concloure que un acte és nul de ple dret.
Per tant, aquestes incidències han d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Preavís d’eleccions l’11-3-2020 a l’Oficina de Registre d’Eleccions
Sindicals de la CAIB.
2. BOIB 17-12-2020
3. DOGC núm. 5445 18-8-2009

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

18

Pàgina de l’informe:

15

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Incidències més significatives
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
1. La manca de negociació en l'adopció de les resolucions o acords adoptats
en les matèries establertes en l'art. 37.1 de l'EBEP.
Text de l’al·legació:
La Sindicatura afirma de forma erròniament inexcusable que la Resolució de 24
de juliol de 2019 per la qual s'acorda l'aplicació de l'Acord del Consell de la
Sindicatura de Comptes en matèria d'ajudes socials als funcionaris de l'Oficina,
i la Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual es regula amb caràcter
provisional el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de
l'acompliment del personal funcionari de carrera, son nul·les de ple dret perquè
no varen ser objecte de negociació.
Totes i cadascuna de les afirmacions que s'aboquen en aquesta incidència són
jurídicament errònies, com tot seguit s'al·lega, però aquesta Oficina vol
manifestar novament la seva sorpresa per la contundència amb què s'expressa,
tenint en compte que les 8 primeres relacions de llocs de treball de la mateixa
Sindicatura, no varen ser negociades, tal com síndica a l’al·legació núm. 17.
1. S'indica en primer lloc que la manca de negociació suposa l'omissió d'un
tràmit essencial. No obstant això, l'Oficina no tenia res a negociar amb
el seu personal en aquell moment, atès que tant el complement de
carrera professional com el pagament d'ajudes socials venien
imposades per la normativa aplicable a l'Oficina, sense cap
possibilitat de negociació. Així, és la clàusula sisena de la RLT (que
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es recorda que va ser aprovada pel propi Parlament, no per l'Oficina) la
que estableix taxativament que "El complement de carrera s'ha de
satisfer al personal de l'Oficina en les mateixes condicions que les
establertes per al personal funcionari de la Comunitat Autònoma, mentre
no es desenvolupi per la mateixa Oficina la normativa interna que reguli
el sistema de carrera professional horitzontal". No diu que "podrà"
satisfer-se, contràriament al text transcrit injustament per la
Sindicatura, sinó que s'ha de satisfer obligatòriament. No hi havia
marge de maniobra ni de cap negociació possible, perquè aquesta
negociació ja s’havia dut a terme per la CAIB, a la qual simplement es va
adherir l’Oficina per mandat de la RLT. Si el Parlament, quan va a provar
la RLT hagués volgut que el complement de carrera fos satisfet després
d’un període de negociació amb els representants dels treballadors, no
hagués establert aquesta menció expressa a l’aplicació dels acords
de la CAIB, sinó que, o bé no hagués dit res, o bé hagués encomanat a
l’Oficina desenvolupar el seu sistema propi de carrera horitzontal com a
requisit previ per fer els pagaments.
En qualsevol cas, es pot consultar el BOIB núm. 210 de 17-12-2020 pel
qual s'aprova el sistema de carrera professional de l'Oficina, un cop
negociat amb els representants de personal de la mateixa, pel qual es
segueix aplicant el sistema aprovat per la CAIB.
No és cert que l'Oficina s'excusi en el fet que el contingut de l'acte sigui
idèntic al d'una altra administració, com també afirma injustament la
Sindicatura, sinó que s'aplica directament aquell per mandat normatiu.
Pel que fa a les ajudes socials, és el propi Reglament de l'Oficina (també
aprovat pel Parlament), l'art. 63 del qual obliga a aplicar el règim
jurídic aplicable amb caràcter general per al personal al servei de la
Sindicatura, en lo no previst per la Llei 16/2016 de creació de l'Oficina i
el seu propi Reglament intern.
Argumentar la necessitat imperiosa de negociació de complements
retributius i de condicions socials dels treballadors, prescindint
absolutament de la circumstància que es tractava d'una institució nova,
que havia d'aplicar normes socials als funcionaris que acabaven
d'incorporar-se als seus llocs de treball, suposa una elucubració
espúria per arribar a conclusions falses previstes ab initio per la
SCIB.
2. Pel que fa a la necessitat de negociació, tenint en compte que es
tractava de 6 treballadors (4 dels quals ja venien percebent el
complement de carrera i s'havia confirmat en les entrevistes prèvies que
la percepció de l'esmentat complement venia imposat en la clàusula 6 de
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la RLT, i els altres 2 treballadors van sol·licitar expressament la
percepció d'aquest complement en base a aquesta clàusula de la RLT),
cal portar a col·lació la Sentència de Tribunal Suprem núm 706/2019 de
10 d'octubre, dictada en recurs de cassació per unificació de doctrina,
que, si bé es refereix a la negociació col·lectiva en l'àmbit de l'Estatut
dels Treballadors per a la modificació substancial de condicions de
treball, els seus arguments són perfectament aplicables a aquest cas.
Segons aquesta sentència, és vàlid l'acord aconseguit per l'empresa
sense representants legals dels treballadors que negocia
modificacions substancials de caràcter col·lectiu amb la totalitat de
la plantilla, que voluntàriament opta per no designar comissió
representativa. És a dir, que si hi ha voluntat unànime dels treballadors
per negociar personalment les modificacions de condicions de treball i es
tracta d'una aprovació clarament majoritària de l'acord, és perfectament
admissible aquesta possibilitat sempre que no concorri cap element que
pugui fer sospitar d'una actuació injusta de l'empresa, que tendeixi a
subvertir el necessari caràcter col·lectiu de la negociació, ni apareguin
indicis de dol, frau, coacció o abús de dret en la conclusió l'acord.
En el cas que ens ocupa no estem parlant ni de modificació substancial
de condicions de treball ni d'una extinció col·lectiva de contractes de
treball, sinó de percebre un complement retributiu impost obligatòriament
per la RLT, o de no percebre-ho, de manera que la necessitat de
negociació cau pel seu propi pes.
3. Finalment, si algun dels treballadors hagués estat en desacord amb la
percepció del complement de carrera o en els imports fixats, hagués
interposat el recurs corresponent, no només en el moment en què es va
dictar l'acord d'enquadrament inicial en el sistema de carrera, sinó contra
cadascuna de les nòmines en què es percebia aquest complement. No
obstant això, cap recurs s'ha presentat ni contra l'acord ni contra
qualsevol de les nòmines, pel que està clar que la totalitat de la
plantilla estava d'acord amb percebre el complement i amb el seu import
concret, que era el negociat per la CAIB i al que finalment els
treballadors han decidit adherir-se
En aquest punt s'ha de corregir l’inexcusable error de la Sindicatura
quan afirma que el fet que l'acord d'enquadrament inicial fos definitiu i no
provisional, obligava els treballadors a acudir a la via judicial. Qualsevol
acte dictat en via administrativa és susceptible dels recursos d'alçada
i potestatiu de reposició (art. 112 i següents de la Llei 39/2015).
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

19

Pàgina de l’informe:

16

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Incidències més significatives
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 2. Hi ha indicis raonables que no tindrien eficàcia i, per tant, efectes
jurídics, les resolucions i els actes següents:
- Resolucions de 2 d'abril i de 24 de juliol de 2019, d'establiment de funcions
del personal de l'Oficina, de publicació oficial obligatòria d'acord amb l'art. 34.3
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i l'art. 45.3 de la Llei 39/2015.
- Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual es regula amb caràcter
provisional la carrera professional i la Resolució de 27 de juny de 2019,
d'enquadrament inicial en el sistema de carrera professional, que condicionen
la seva eficàcia a la publicació en el portal web de l'Oficina, que no té la
consideració de diari oficial, en el sentit de l'art. 45.3 de la Llei 39/2015.
Text de l’al·legació:
1. Sí que se varen publicar les funcions de cada lloc de feina en els
processos selectius corresponents.
En relació a la publicació de les Resolucions de 2 d'abril i de 24 de juliol
de 2019, d'establiment de funcions del personal de l'Oficina, com ja es
va indicar a la contestació del requeriment de documentació de 16-92020, si bé és cert que l’article 34.3 de la Llei 3/2007 obliga a publicar al
BOIB les ordres de funcions de cada òrgan administratiu (conselleries),
donat que no s’estableix en quin moment s’han de publicar aquestes
ordres i donat que més de la meitat de les places previstes a l’RLT de
l’Oficina no estaven dotades econòmicament l’any 2019 ni varen ser
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convocades, es va decidir que les funcions de cada lloc de treball es
publiquessin a cada convocatòria dels processos de selecció de
personal on es detallaven el llocs de feina a cobrir, és a dir, l’LD1/2019 i
el CO1/2019, als BOIB de 6-4-2019 i de 7-9-2019, respectivament. Per
tant, si bé es cert que formalment no es va publicar la Resolució de 2
d’abril de 2019, sí que se varen publicar les funcions de cada lloc de
feina en els processos selectius corresponents, per lo que no hi ha
manca d’eficàcia.
2. No era necessària la publicació de les Resolucions de 20 de juny de
2019 per la qual es regula amb caràcter provisional la carrera
professional i la Resolució de 27 de juny de 2019, d'enquadrament
inicial en el sistema de carrera professional:
Com ja es va indicar també a la contestació del requeriment de
documentació de 16-9-2020, no s’ha fet la dita publicació perquè l’article
38 de l’EBEP comença dient que “1. En el si de les meses de negociació
corresponents, els representants de les administracions públiques poden
concertar pactes i acords amb la representació de les organitzacions
sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de
condicions de treball dels funcionaris d'aquestes administracions” i a
l’apartat 6 del mateix article obliga a la publicació al butlletí corresponent
dels pactes celebrats i els acords, un cop ratificats.
Com s’ha explicat a les al·legacions núm. 17 i 18, les decisions respecte
al complement de carrera s’han adoptat a través de resolució del director
en aplicació del mandat contingut en la RLT aprovada per Parlament, i
com a tal resolució no concorrien cap dels dos requisits prevists a
l’article 45 de la Llei 39/2015 per a la seva publicació en el BOIB, encara
que, sí se varen publicar a la plana web de l’Oficina
(https://oaib.es/storage/app/media/resolucio-aprovacio-carreraprofessional.pdf) per a coneixement “general” dels sis funcionaris que
formaven el 100% del personal de l’Oficina en aquella data.
Per tant, aquestes incidències han d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
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Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

20

Pàgina de l’informe:

17

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Incidències més significatives
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 3. La configuració del personal directiu com a assimilat a alt càrrec en
la Relació de llocs de treball no s'ajusta a la que estableixen la Llei i el
Reglament reguladors de l'Oficina.
Text de l’al·legació:
Segons l’informe provisional de la Sindicatura, només el director té la
consideració d’alt càrrec segons la Llei 16/2016 i el Reglament de
Funcionament de l’Oficina, de tal manera que la resta del personal té la
condició de funcionari. Això, segons la Sindicatura, implica que “la previsió en
la RLT és contrària a la configuració dels llocs que estableix el Reglament i, a
més, s'oposa a la naturalesa d'acte administratiu de la RLT”.
1. La RLT va ser aprovada per la pròpia Comissió d’Assumptes
Generals i Institucionals del Parlament, no per l’Oficina.
Com ja s’ha indicat a l’al·legació núm. 17, la Sindicatura de Comptes
deixa sense cap possibilitat de defensa a l’Oficina, ja que sap
perfectament que la RLT no la va aprovar l’Oficina sinó el propi
Parlament a través de la Comissió d’Assumptes Generals i Institucionals
del Parlament (art. 22.6 de la Llei 16/2016 i 64.3 del Reglament de
funcionament), la mateixa que va aprovar el Reglament de
Funcionament i Règim Interior de l’Oficina, lo qual es va establir així com
a garantia de control parlamentari (a diferència del que succeeix amb la
RLT de la Sindicatura, que és aprovada per ella mateixa). Cap recurs o
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acció s’ha dut a terme per cap persona, organització o grup polític en
contra de la RLT aprovada pel Parlament, ni contra la convocatòria
LD1/2019 dels llocs de treball per lliure designació, ni la Resolució de 27
de maig de 2019, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió de
llocs de treball pel sistema de lliure designació (BOIB 30-5-2019). Tots
aquests actes son fermes i produeixen plens efectes.
No obstant lo anterior, s’exposen a continuació arguments suficients com
per a desvirtuar les manifestacions de la Sindicatura.
2. La RLT és un acte administratiu idoni per configurar determinats
aspectes dels llocs de feina, en concret, l’assimilació a alt càrrec de
llocs de feina concrets.
D’acord amb l’article 74 de l’EBEP, “Les administracions públiques han
d'estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball
o altres instruments organitzatius similars que comprendran, al menys,
(...)”. L’article 30 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, repeteix el contingut mínim
que han de contenir les RLT: “Les relacions de llocs de treball de
personal funcionari i de personal laboral han d'incloure, com a mínim,
les següents dades respecte a cada un dels llocs: (...)”. Per tant, queda
clar que el contingut de les RLT pot incloure extrems addicionals als
que assenyalen les lleis esmentades. És cert, com indica la
Sindicatura, que la STS de 5-2-2014 va configurar les RLT no com un
acte normatiu, sinó un acte administratiu, mitjançant el qual
l'Administració s'autoorganitza, ordenant un element de la seva
estructura com és el de el personal integrat en ella. L'estatut funcionarial
ve integrat per la Llei i pels seus diferents reglaments de
desenvolupament, i l'únic que fa la RLT a l'ordenar els diferents llocs, és
singularitzar aquest estatut genèric en relació amb cada lloc, a
l'establir per a ell les exigències que s’han d'observar per la seva
cobertura i els deures i drets dels genèricament fixats per les normes
reguladores de l'estatut dels funcionaris. Però aquestes exigències,
deures i drets no els regula la RLT, sinó que venen regulats en normes
jurídiques externes a ella (categoria professional, nivell de complement
de destinació, complement específic, si s'escau, etc ...), sent la
configuració del lloc de treball definit en la RLT simplement la
singularització del supòsit de fet d'aplicació d'aquestes normes externes.
Doncs bé, l’article 87.1.c) del propi EBEP de 2015 estableix que els
funcionaris podran passar a la situació de serveis especials "Quan siguin
nomenats per ocupar llocs o càrrecs en organismes públics o entitats,
dependents o vinculats a les administracions públiques que, de
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conformitat amb el que estableixi la respectiva Administració
Pública, estiguin assimilats en el seu rang administratiu a alts càrrecs".
Per tant, encomana la consideració dels llocs de feina assimilats a alts
càrrecs en funció de lo que estableixi la respectiva Administració
Pública, i aquesta decisió de establir-ho així ho pot incloure la RLT al
singularitzar el respectiu lloc de feina. En cap norma es defineix el
concepte de lloc de feina assimilat a alt càrrec. Inclús la Llei 3/2015, de
30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració
General de l'Estat, no conté la definició o regulació d’aquesta
assimilació, però fa referència a ella tres vegades al seu article 1.2.
Per tant, tenint en compte que les RLT permeten a les administracions
públiques estructurar la seva organització i que el seu contingut es fixa
en termes de mínims a l’EBEP i a la Llei 3/2007, és perfectament viable i
legítim atribuir la consideració d’assimilat a alt càrrec a determinats llocs
de feina a la RLT.
3. La RLT no és contrària a la configuració dels llocs que estableix el
Reglament.
El Reglament aprovat pel Parlament estableix una estructura
determinada de les àrees de l’Oficina, estableix les funcions dels caps
d’àrea i els atribueix naturalesa directiva. Però lluny de prohibir la seva
consideració com a assimilats a alt càrrec, precisament ho permet a
l'atribuir-los aquesta naturalesa directiva. El que fa la RLT és dotar-los
d'una configuració específica d'acord amb la remissió que fa l'art. 87.1.c)
de l'EBEP per permetre als funcionaris que ocupin aquests llocs de
treball, passar a la situació de serveis especials a la seva administració
d’origen.
4. Tant la RLT com el Reglament de Funcionament de l’Oficina varen
ser aprovats per la mateixa comissió parlamentària.
A diferència del que succeeix a la Sindicatura, on el seu reglament de
funcionament l’aprova el Parlament (art. 3 de la Llei 4/2004) però la RLT
l’aprova el consell de la pròpia sindicatura (art. 16), i per tant és més
clara la relació jeràrquica de normes i actes administratius, en el cas de
l’Oficina, tant el Reglament de funcionament com la RLT els ha aprovat
la Comissió d’Assumptes Generals i Institucionals del Parlament.
Per tant, lluny de considerar la RLT com a contrària al Reglament, es
podria considerar com a complement del mateix en procedir de la
mateixa comissió parlamentària.
En qualsevol cas, com ja s’ha dit, cap persona, organització o grup
polític en contra de la RLT aprovada pel Parlament. Per tant, és ferma i
produeix plens efectes, sense que l’Oficina tingui cap responsabilitat
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sobre la mateixa.
Aquesta al·legació es complementa amb la núm. 24.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

21

Pàgina de l’informe:

17

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Incidències més significatives
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 4. “...s'ha observat l'incompliment reiterat de determinats tràmits
essencials en el procediment d’adopció de resolucions i actes, la qual cosa és
susceptible de produir-ne la nul·litat, per aplicació de l'art. 47.1.e de la Llei
39/2015. Així:
- En el procediment de provisió dels llocs de lliure designació, tot i que l'art.
22.2 de la Llei 16/2016 estableix expressament que, en els procediments de
selecció i provisió, una comissió de valoració ha d'apreciar el respecte als
principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat, no consta que s'hagi
convocat.
Text de l’al·legació:
No hi ha previsió legal, ni estatal, ni autonòmica, ni reglamentària per a
l'establiment d'una Comissió de Valoració per a la provisió de llocs de
treball inclosos en la RLT mitjançant el sistema de Lliure Designació
L'Oficina és una administració pública que va néixer en virtut de la Llei 16/2016,
obvi és dir-ho, sense adscripció de funcionaris públics de carrera al seu servei.
L'article 22 porta per rúbrica "Recursos i personal de l'Oficina" i en el seu
apartat 2 estableix que “els procediments de selecció i provisió han de garantir
els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat, l’apreciació dels
quals correspon a una comissió de valoració formada d’acord amb els principis
de professionalitat i especialització i paritat dels seus membres, i d’acord amb
les previsions que estableixen l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la Llei
de funció pública de les Illes Balears”. Per tant, recull una norma general
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que s’ha d’interpretar d’acord amb les lleis bàsiques de funció pública, l’estatal i
l’autonòmica. I com immediatament es passarà a raonar, aquesta comissió de
valoració està pensada pels concursos de mèrits i no pels processos de
lliure designació.
S'expressa en aquest apartat que el director de l'Oficina ha dut a terme
directament la selecció de personal de lliure designació. Com a motivació
s'al·ludeix als articles 22.2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, i 74 de la Llei
de la Funció Pública autonòmica, així com a la Sentència 00502/2020, del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Però cal recordar a la Sindicatura, en relació amb aquesta sentència, que hi ha
dues formes de provisió de llocs de treball per a les persones que hagin adquirit
la condició de funcionaris públics de carrera: el sistema de Lliure Designació i el
sistema de Concurs de Mèrits. L'accés a la condició de funcionari de carrera té
un camí diferent. Entenem que la no comprensió exacta d'aquests conceptes
és el que ha portat a l'equívoc en les seves apreciacions a la Sindicatura de
Comptes i a la cita d’aquesta sentència del TSJ.
Sent així l'anterior, ha de fer-se, necessàriament, una integració de les tres
normes abans esmentades, sota els preceptes tant de l'EBEP com de la Llei
3/2007, de 27 de març, del que s'infereix, també necessàriament, el següent :
1. Els articles 55 a 68 de l'EBEP conformen el títol IV en referència a
l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, és a dir, a l'adquisició, i
pèrdua de la condició de funcionari públic. El títol V, per la seva part,
porta per rúbrica "Ordenació de l'activitat professional", i el seu capítol III
"Provisió de llocs de treball i mobilitat".
És a dir, són dos moments diferents, un, el d'accés a la funció pública
(Títol IV) i, un altre moment, sempre posterior, referent a la provisió de
llocs de treball i mobilitat (Títol V). Això vol dir que només pot esdevenir
la provisió de llocs de treball (Títol V) una vegada que s'ha assolit l'accés
a l'ocupació pública. Així, és el primer dels moments quan desplega tota
la seva eficàcia l'article 60 de l'EBEP, òrgans de selecció, sent
necessària i evident la seva aplicació al supòsit de l'accés a l'ocupació
pública, però no quan ens trobem (com és el present cas) en l'àmbit de
l'article 80, Lliure designació amb convocatòria pública de personal
funcionari de carrera, ja que per a la provisió d'aquests llocs de treball, el
personal funcionari designat ja va accedir, al seu dia, a la condició
d'empleat públic.
Que l'anterior és així està ratificat per les previsions de la Llei 3/2007, de
27 de març, quan distingeix clarament, també, d'una banda, el
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naixement i extinció de la relació de servei (Títol V) i, d'una altra, la
mobilitat i ocupació dels llocs de treball (Títol VII). Previsions coincidents
amb el que preceptua l'EBEP.
2. Del contingut de l'article 80 de l'EBEP i de l'article 79 de la Llei
autonòmica, es dedueix que no està previst, de cap manera,
l'establiment d'una comissió de valoració per a l'adjudicació de
llocs de treball pel sistema de Lliure Designació. L'article 80 de
l'EBEP preveu que la lliure designació amb convocatòria pública
consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la
idoneïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per a
l'exercici del lloc de treball, afegint al seu apartat 3 que “L'òrgan
competent per al nomenament podrà demanar la intervenció
d'especialistes que permetin apreciar la idoneïtat dels candidats”, però
en cap cas obliga a això. Seria totalment contradictori que
l’apreciació discrecional hagués de fer-se per una comissió de
valoració, perquè si és discrecional no es necessita cap comissió
que no ha de valorar res. No obstant això, la llei permet a l’òrgan
competent fer ús d’especialistes, si ho considera necessari.
Per la seva part, l'article 79 de la Llei autonòmica 3/2007 indica que
correspon al conseller o consellera o a l'òrgan equivalent al qual està
adscrit el lloc de treball de lliure designació proposar la seva adjudicació.
Cap referència es fa a cap comissió de valoració, per les mateixes raons
que s’han indicat al paràgraf anterior. Per contrast, l’article 76.4
d’aquesta Llei 3/2007 sí que obliga en els Concursos de Mèrits a que hi
existeixi una comissió de valoració, precisament per valorar els mèrits,
indicant que la composició i el funcionament dels òrgans que han de
valorar els mèrits i avaluar les capacitats dels aspirants s'han d'establir
per reglament, “respectant els principis de professionalitat i
especialització dels membres i tendir a la paritat de gènere”. Cal
remarcar la similitud d’aquesta expressió amb la que conté l’article 22.2
de la Llei 16/2016, amb lo que es pot concloure que la Llei 16/2016 està
pensant en els concursos de mèrits i no en la lliure designació, quan
parla de la comissió de valoració.
Però ni ha més: l’article 31 del Decret 33/1994 pel qual s’aprova el
reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris al servei de l’administració de la CAIB, dins el capítol que
regula el proveïment de llocs de treball per lliure designació, indica
simplement que la Conselleria competent en matèria de funció pública,
d’acord amb el que preveu l’article 58 de la Llei de Funció Pública de la
CAIB, resoldrà la convocatòria, un cop s’estigui d’acord amb la proposta
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que hagi emès la Conselleria a la qual hi figuri adscrit el lloc convocat.
En cap article d’aquest Decret s’exigeix una comissió de valoració en els
procediments de lliure designació, a diferència del que succeeix en els
concursos de mèrits, on l’article 20 d’aquest Decret 33/1994 obliga a que
la puntuació dels mèrits que s'han de considerar en cada convocatòria
s'ha de realitzar per una comissió tècnica de valoració, nomenada per
l'autoritat convocant, i que ha d'estar constituïda per 3 membres com a
mínim, havent de designar un president i un secretari. Lògicament, on hi
ha mèrits a valorar, s’haurà de constituir una comissió valorativa,
però no en els casos on no hi ha res a valorar, com és la lliure
designació.
Precisament per aquest motiu, la primera selecció de personal de
l’Oficina es va dividir en dues convocatòries: la primera de lliure
designació (LD1/2019) i la segona de concurs (CO1/2019) un cop ja es
podia constituir una comissió valorativa amb els funcionaris de lliure
designació.
3. L’Oficina es configura a l’article 1.2 de la Llei 16/2016 com a entitat de
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar
per al compliment de les seves finalitats. Per tant, no necessita per
al seu funcionament ordinari de la participació de persones,
organitzacions o administracions alienes a ella mateixa.
Però és que a més a més, era impossible constituir una comissió de
valoració atès que el procés LD1/2019 era el primer procés de selecció
de personal, de manera que no hi havia personal en actiu a l'Oficina
diferent del seu director. Pretendre que la selecció de personal directiu
de primer nivell de l'Oficina, el més estretament col·laborador del
director, tres d’ells assimilats a alts càrrecs, hagués de ser elegit per una
plèiade de persones alienes a l’Oficina que poguessin opinar en contra
de la decisió discrecional del director, és senzillament una nova
elucubració espúria de la Sindicatura, sense cap ni peus.
4. Pel que fa a la Sentència del TSJ de les Illes Balears de 20 d'octubre
de al 2020 (Re. Núm. 95/2020), que cita la SCIB com a recolzament al
seu dèbil argument, no és aplicable atès que no hi ha identitat entre
el resolt per la mateixa i el cas que ens ocupa, ni tan sols
indiciàriament, ja que la Sentència invocada es refereix a un procés de
selecció de persones en què no concorria la condició d'empleats públics,
com sí esdevé respecte del que s'està analitzant. Es va tractar d'un
procediment públic per a la selecció d'un Tècnic de Discapacitats i
Tècnic de Relacions laborals en règim d'interinitat, funcionaris interins,
de manera que les exigències de l'article 60 de l'EBEP no són aplicables
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el supòsit que ens ocupa. Però és que a més a més, l’administració que
era objecte de demanda en aquesta sentència, era el Consell Insular de
Formentera, que ja duia en funcionament molt de temps i comptava amb
personal suficient per l’exercici de qualsevol de les seves competències.
5. En conclusió, predicar, com es fa, respecte uns procediments de provisió
de llocs de treball de personal funcionari de carrera pel sistema de lliure
designació, no distingir-los el sistema de concurs, confondre el
procediment per a l'accés a l'ocupació pública amb el sistema de
provisió de llocs de treball d'aquells funcionaris que ja van adquirir la
condició de tals, en suma, desconèixer i, a més, suggerir que aquests
actes d'adjudicació de llocs d'acord amb llei puguin estar viciats de
nul·litat radical, i acudir per justificar l’argument a una Sentència que no
és aplicable perquè tracta un supòsit totalment diferent a l'analitzat i
contra una Administració Pública de llarga trajectòria de funcionament,
és un predicament producte d'error premeditat i inexcusable que tracta
de fonamentar conclusions ja fixades prèviament que no s’ajusten a dret.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

22

Pàgina de l’informe:

17

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Incidències més significatives
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 4. “...s'ha observat l'incompliment reiterat de determinats tràmits
essencials en el procediment d’adopció de resolucions i actes, la qual cosa és
susceptible de produir-ne la nul·litat, per aplicació de l'art. 47.1.e de la Llei
39/2015. Així:
- S'ha observat l'omissió del tràmit d'al·legacions entre la llista provisional i la
definitiva en l'enquadrament inicial de la carrera professional. Es dicta una
única resolució definitiva d'enquadrament, la Resolució de 27 de juny de 2019,
que reconeix els drets retributius de la carrera en funció de l'antiguitat, sense
permetre que les persones interessades, a través del dictat d'una resolució
provisional amb tràmit d'al·legacions, hi facin les aportacions que considerin
oportunes.
Text de l’al·legació:
Si bé és cert aquest fet, la incidència manifestada forma part de les incorrectes
conclusions a les que arriba la Sindicatura, reiterant lo indicat a l’al·legació
núm. 15:
1. En primer lloc, s’ha de posar de manifest que el personal que es va
incorporar a l’Oficina el 2019 eren només 6 persones. Per tant, el 100%
del personal de l’Oficina (llevat el director) estava integrat per 6
persones.
2. En segon lloc, només dos funcionaris (els que procedien de
l’Administració General de l’Estat) varen demanar expressament per
escrit el cobrament del complement de carrera professional, perquè els
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3.

4.

5.

6.

altres 4 funcionaris ja venien percebent aquest complement a les seves
administracions d’origen, i es donava per descomptat que, amb el
mandat contingut a la clàusula sisena de la RLT, el seguirien percebent.
Aquests 6 funcionaris varen obtenir els llocs de feina a través d’un
procés de lliure designació, per lo que es varen mantenir entrevistes
prèvies amb tots ells. Òbviament, les condicions retributives varen ser
objecte d’aquestes entrevistes i, sense excepció, varen demanar si
cobrarien la carrera professional.
L’acord d’enquadrament inicial col·loca en el grup IV (a què correspon el
complement més alt) a 3 d'aquests funcionaris, i als altres 3 els manté el
mateix grup de classificació que tenien en la seva administració d'origen.
Aquest enquadrament inicial, per tant, no va suposar agreujament
de les condicions en què venien percebent el complement, i va ser
comunicat a tots ells a través de la publicació al taulell d’anuncis
electrònic de l’Oficina per agilitat administrativa.
A més a més, com s’indica a l’al·legació núm. 18, si algun dels
treballadors hagués estat en desacord amb la percepció del complement
de carrera en els imports fixats, hagués interposat el recurs
corresponent, no només en el moment en què es va dictar l'acord
d'enquadrament inicial en el sistema de carrera, sinó contra cadascuna
de les nòmines en què es percebia aquest complement. No obstant això,
cap recurs s'ha presentat ni contra l'acord ni contra qualsevol de
les nòmines, pel que està clar que la totalitat de la plantilla estava
d'acord amb percebre el complement i amb el seu import concret, que
era el negociat per la CAIB en els acords corresponents, i al que
finalment els treballadors han decidit adherir-se després de les eleccions
sindicals.
En aquest punt s'ha de corregir l’inexcusable error de la Sindicatura
quan afirma que el fet que l'acord d'enquadrament inicial fos definitiu i no
provisional, obligava els treballadors a acudir a la via judicial. Qualsevol
acte dictat en via administrativa és susceptible dels recursos d'alçada
i potestatiu de reposició (art. 112 i següents de la Llei 39/2015). A
més, qualsevol errada formal o procedimental podria arribar a ser causa
d’anul·labilitat, però no de nul·litat de ple dret, com suggereix la
Sindicatura.
Finalment, pràcticament mai una omissió del tràmit d’audiència ha
suposat una nul·litat de ple dret. La pròpia Sala del ContenciósAdministratiu de Tribunal Suprem de 5 de Desembre de 2012 (rec.6076 /
2009), sintetitza la llarga jurisprudència sobre aquesta qüestió:
• "I la falta d'audiència no és determinant per si sola d'indefensió,
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fora de perill de les especialitats de procediment sancionador, i
per tant, ja es canalitzi per la causa de l'apartat a) o de l'e) de
l'article 62.1 (de l’antiga llei 30/1992), no configura un supòsit de
nul·litat absoluta, sinó de mera anul·labilitat, d'acord amb una
constant jurisprudència (Sentències 3 de març de 2004, RC
4353/2001, 17 desembre de 2009, RC 4357/2005 23 de març de
2011, RC 4264/2009, i 27 de juliol de 2011, RC 4624/2007) ".
• També en anterior sentència de 16 de Març de 2005 (rec.
2796/2001), es va exposar d'una manera clara i contundent que
"La Sentència d'aquesta Sala de 11 de juliol de 2003 resumeix en
el substancial la doctrina d'aquest Tribunal en matèria de nul·litat
d'actes administratius derivada de la manca de compliment del
tràmit d'audiència en un procediment no sancionador. En aquesta
sentència s'afirma que tal falta d'audiència no és, per sí
mateixa, causa de nul·litat de ple dret, sinó que només pot
conduir a l'anul·lació de l'acte en aquells casos en què
aquesta omissió hagi produït la indefensió material i efectiva
de l'afectat per l'actuació administrativa.
D'altra banda, la manca d'un tràmit com el d'audiència, per
essencial que es pugui considerar, no suposa per sí mateixa que
s'hagi prescindit total i absolutament de procediment legalment
establert (STS de 13 d'octubre de 2000 -recurs de cassació 5.697
/ 1995-), que pot subsistir-se fins i tot faltant la sens dubte
decisiva audiència de l'interessat, de manera que tampoc l'afecta,
en principi, la causa de nul·litat de ple dret prevista a la lletra e) de
l'art. 62 LRJPAC. D'altra banda, és clar que a l'absència del tràmit
d'audiència li és d'aplicació de manera molt directa la previsió de
l'apartat 2 de l'article 63 de la Llei 30/1992, que estableix
l'anul·labilitat d'un acte administratiu per defecte de forma
quan aquest dona lloc a la indefensió de l'interessat. I,
precisament, si és essencial el tràmit d'audiència, és perquè la
seva falta podria determinar que es produís l'efectiva indefensió
de l'afectat. Ara bé, aquesta indefensió no equival a la pròpia
manca del tràmit, sinó que ha de ser real i efectiva, és a dir,
perquè hi hagi indefensió determinant de l'anul·labilitat de l'acte
cal que l'afectat s'hagi vist impossibilitat d'adduir en suport dels
seus interessos quantes raons de fet i de dret pugui considerar
pertinents per a això".
7. O sigui, que l’omissió del tràmit d'audiència si no s'acredita el perjudici o
«pèrdua d'oportunitat» derivada d'aquesta infracció, no comportarà la
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invalidesa de la decisió final, que en tot cas seria de anul·labilitat i no de
nul·litat com pretén la SCIB. Cap recurs s'ha presentat ni contra
l'acord ni contra qualsevol de les nòmines, pel que està clar que la
totalitat de la plantilla estava d'acord amb percebre el complement i amb
el seu import concret, que era el negociat per la CAIB i al que finalment
els treballadors han decidit adherir-se en el sistema ordinari recentment
aprovat.
Per tant, aquestes incidències han d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez

JAIME FAR JIMENEZ - 2021-01-05 09:01:42 CET, cargo=Director, organizacion=Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_J7WDZHYGW6TMHFYVT9DCSZCMBCBP en https://www.pap.hacienda.gob.es

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

23

Pàgina de l’informe:

18

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.A. Incidències més significatives
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Apartat 5. “S'han constatat, a més, diverses irregularitats en la gestió que
comprometen la conformitat a la legalitat dels actes de l'Oficina i que s'exposen
en les incidències d'aquest Informe.(...). Així, per exemple, hi ha dubtes
raonables sobre la validesa del document on figura la Resolució de 27 de juny,
d'enquadrament inicial de la carrera professional, ja que es constata que es fan
efectives quantitats en concepte d'acció social o de carrera abans que s'adopti
l'Acord corresponent”.
Text de l’al·legació:
Aquesta qüestió ha estat rebatuda a l’al·legació núm. 14, s’amplia a l’al·legació
núm. 48.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
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Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

24

Pàgina de l’informe:

30

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.2.A.C.1. En relació amb les «disposicions generals» de la RLT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En primer lloc, s'estableix en la RLT l'assimilació dels llocs de caps d'àrea a alt
càrrec, sense que aquesta assimilació consti en la Llei 16/2016 o en el
Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina.
En segon lloc, la previsió de l'assimilació en la RLT resulta contradictòria amb
el seu caràcter d'acte administratiu ordenador, distint i incompatible amb la
naturalesa de disposició general, i s'hauria d'haver inclòs, atès el cas, en la Llei
16/2016 o en el Reglament de funcionament i règim interior.
Text de l’al·legació:
En relació a la segona de les manifestacions de la Sindicatura en aquest
apartat, no s’aporta cap arugment que expliqui que l'assimilació a alts càrrecs
que preveu l'apartat 2 de les clàusules generals de la RLT, és contradictòria
amb el seu caràcter d'acte administratiu ordinador. El mateix argument es pot
sostenir, així, en contrari.
Precisament, per aquest caràcter, la RLT dota als llocs directius de més alt
nivell (director adjunt i caps d'àrea) del caràcter assimilat a alt càrrec, recollint
així la possibilitat de confereix l'art. 87.1.c) de l'EBEP quan es remet a allò “que
de conformitat amb el que estableixi la respectiva Administració Pública”.
Tampoc s'explica per què aquesta assimilació és pròpia d'una disposició de
caràcter general i s'hauria d'haver inclòs en la Llei o el Reglament de
Funcionament. Sense els arguments que sostenen aquestes afirmacions, no es
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pot fer una rèplica sostinguda en dret.
No obstant, els arguments de l’Oficina en contra d’aquesta manifestació de la
Sindicatura es recullen a l’al·legació núm. 20.
Per tant, aquestes incidències han d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
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Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.2.A.C.1. En relació amb les «disposicions generals» de la RLT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Els punts 3, 4, 5 i 7 de les disposicions generals de la RLT reiteren el que
estableixen normes que resulten aplicables (com els art. 78 i 79.1.b de la Llei
de funció pública autonòmica, l'art. 66 del Reglament de funcionament i règim
intern de l'Oficina o el Decret 11/2017, de 24 de març), per la qual cosa el seu
contingut no resulta contrari a dret. No obstant això, la previsió en la RLT és
inadequada, atesa la seva naturalesa d'acte administratiu.
Text de l’al·legació:
Com sap la Sindicatura, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, no conté una definició
que ens indiqui el que s'ha d'entendre per motivació.
L'art. 35, sota la rúbrica «motivació», estableix els supòsits en què cal complir
amb aquest requisit, assenyalant quins actes administratius han d'estar
motivats. La motivació exigeix expressar, i fer-ho raonadament, els motius o
raons que justifiquen la decisió adoptada, i que permet fer possible el seu
control, establint la necessària relació de causalitat entre els antecedents
de fet, el dret aplicable i la decisió adoptada.
Precisament això és lo que fa la RLT com acte administratiu que és i que ha
d’estar motivat: explicar amb deteniment perquè determinats llocs de treball
de l’Oficina (que són específics d’aquesta i no existeixen a cap altra
organisme) s’han de cobrir pel procediment de lliure designació (apartats 3 i 4)
o pel sistema de concurs (apartat 5), i quin és el procediment per accedir al
nivell C1 de català (apartat 7) en cas de que no es pugui acreditar en els
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concursos, donat que tots els llocs de feina estan oberts a funcionaris de
qualsevol administració pública.
Que es titlli a aquesta motivació complementària de “inadequada donada la
seva naturalesa d'acte administratiu”, suposa desconèixer els més elementals
requisits formals dels actes administratius. És més, la RLT de l’Oficina, lluny de
tenir un contingut “inadequat”, és precisament un exemple a seguir per moltes
altres RLT que pequen de laconisme i únicament contenen l'esquema, en
forma de quadres de full de càlcul, dels llocs de treball. Tant de bo, moltes
altres RLT fessin una exposició raonada i motivada del seu contingut.
Per altra banda, la RLT de la pròpia Sindicatura conté les funcions dels
llocs de treball (BOIB núm. 85, de 13-7-2017), quan aquestes funcions han
d’establir-se separadament a través d’ordres específiques (art. 34 de la Llei
3/2007).
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
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Al·legació núm.:

26
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.2.A.C.1. En relació amb les «disposicions generals» de la RLT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Com en els casos anteriors, la utilització de la RLT per establir disposicions de
naturalesa normativa és una tècnica d'escassa utilitat i, en el cas concret de les
retribucions, de dubtosa legalitat, perquè no es limita a reproduir el contingut
d'una disposició general, sinó que entra a regular qüestions substantives en la
matèria.
Text de l’al·legació:
Com ja s’ha dit a l’al·legació núm. 20, queda clar que el contingut de les RLT
pot incloure extrems addicionals als que assenyalen l’EBEP i la Llei
3/2017, que només fixen uns mínims que s’han d’incloure i, per tant, no hi ha
cap contingut màxim.
El text literal de l’article 74 de l’EBEP és el següent: “Les administracions
públiques han d'estructurar la seva organització a través de relacions de llocs
de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, a
l'almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els
cossos o escales, si s'escau, a què estiguin adscrits , els sistemes de provisió i
les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics”.
L’article 30 de la Llei 3/2007, en relació al contingut mínim que han de contenir
les RLT, indica a la seva lletra e): “Grup o grups, cos o escala i especialitat
d'adscripció, així com el nivell de classificació i les retribucions
complementàries, si es tracta de llocs funcionarials”.
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Això és precisament el que va fixar la RLT de l’Oficina: motivar
adequadament quines retribucions complementàries es podrien satisfer
als funcionaris i en quines condicions. Res més lluny de la realitat que la
RLT entrés a regular qüestions substantives en la matèria, argument que no se
sosté per cap lloc.
A més a més, tal com s’ha dit a l’al·legació núm. 25, la RLT de la pròpia
Sindicatura conté les funcions dels llocs de treball (BOIB núm. 85, de 13-72017), quan aquestes funcions han d’establir-se separadament a través
d’ordres específiques (art. 34 de la Llei 3/2007) i, per tant, aquesta RLT sí que
inclou qüestions substantives que han de regular-se per altres normes.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.2.A.C.2. En relació amb la referència a la carrera professional en la RLT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Però aquesta autonomia organitzativa no implica que es puguin obviar els
requisits que s'estableixen en la llei i que s'utilitzi la RLT per disposar una
regulació que reconegui drets retributius. En altres paraules, la potestat
d'autoorganització no inclou la possibilitat d'escollir quina part de l'ordenament
jurídic s'aplica i en quina mesura, sinó triar, entre les diverses opcions
possibles, sempre dintre del marc legal aplicable, quina satisfà millor els
interessos de l'ens públic en qüestió.
Fins i tot assimilant el sistema de la Comunitat Autònoma, l'omissió de la
negociació posa directament en qüestió la legalitat del reconeixement de la
carrera perquè s'ha adoptat un acte prescindint d'un tràmit essencial.
Text de l’al·legació:
Contràriament a allò que sosté la Sindicatura, la RLT de l’Oficina no fixa quina
part de l’ordenament jurídic s’aplica, sinó simplement motiva quines retribucions
complementàries es podrien satisfer als funcionaris i en quines condicions,
donat que no totes les retribucions complementàries previstes a l’ordenament
jurídic s’apliquen a totes les administracions. De fet, a la revista Auditoria
Pública nº 76 (enviada molt amablement a l’Oficina per part de la Sindicatura),
hi ha un article titulat “El complemento de productividad en el ámbito local:
asignación, supresión y desnaturalización del mismo”, donat que aquest
complement no es paga a totes les Administracions Públiques.
Aquest argument es troba ampliat a l’al·legació núm. 26.
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Sobre l’absència de la negociació, ja ha quedat palesa la incorrecció en què
incorre la Sindicatura a l’al·legació núm. 18.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.2.B.c. En relació amb la referència a les incidències de la resolució de 24 de
juliol de 2019
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La Resolució es fonamenta en una part expositiva imprecisa, on es fa
referència a l'art. 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que no té relació
amb el contingut dispositiu, i en la RLT, on no consten les funcions del
personal. Aquesta indeterminació buida de contingut el fonament de la
modificació i provoca confusió.
Text de l’al·legació:
Tal com es pot comprovar, la RLT publicada al BOIB de 30 de març de 2019
incloïa la plaça de Cap Àrea d’Assumptes Generals, Recursos Humans i
Administració Econòmica, que no es va dotar pressupostàriament, raó per la
qual no es va poder convocar la seva cobertura.
L'article 14 del Reglament de Funcionament de l'Oficina atribueix a aquesta
àrea les funcions de "i) Dur a terme i coordinar la gestió economicofinancera i
pressupostària de l'Oficina, d'acord amb la normativa vigent i les directrius
definides per la direcció. j) Dur a terme les funcions de tresoreria que són
pròpies de l'Oficina, en els termes que preveu aquest reglament. k) Dur a terme
l'auditoria interna de l'Oficina”.
Per tant, després del procés LD1/2019, l’Oficina no disposava de cap funcionari
que pogués desenvolupar aquestes funcions.
En matèria de contractació, en concret a l’expedient Patrimoni 1/2019 per licitar

JAIME FAR JIMENEZ - 2021-01-05 09:01:41 CET, cargo=Director, organizacion=Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_J35IN7IRO55ZV43579DCSZCD4VM9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

AL·LEGACIONS

el lloguer d’un local més ample, calia constituir una mesa de contractació. L'art.
326 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic estableix que la mesa de
contractació estarà constituïda per un president, els vocals que es determinin
per reglament, i un secretari, i entre els vocals han de figurar necessàriament
un funcionari d'entre els que tinguin atribuït legalment o reglamentàriament
l'assessorament jurídic de l'òrgan de contractació i un interventor o, a falta
d'aquests, una persona al servei de l'òrgan de contractació que tingui atribuïdes
les funcions corresponents al seu assessorament jurídic, i una altra que tingui
atribuïdes les relatives al seu control econòmic-pressupostari.
Com fàcilment es pot deduir, per dur a terme l'expedient de contractació per al
lloguer d’un local per a l'Oficina (expedient de contractació 1/2019) pel
procediment obert, on es necessita d’una mesa de contractació, es necessitava
d'un funcionari que desenvolupés les funcions de control econòmicpressupostari, pel que va ser necessari atribuir aquestes funcions a un dels 6
funcionaris que treballaven per a l'Oficina en aquest moment, llevant al
secretari i al cap d'àrea d'assessoria jurídica. Per aquest motiu es va dictar la
resolució de 24 de juliol de el 2019.
Cap indeterminació o confusió es va produir.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.2.B.c. En relació amb la referència a les incidències de la resolució de 24 de
juliol de 2019
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
El punt primer no especifica les funcions concretes que ha assumit
temporalment la cap d'Àrea d'Investigació i Inspecció, la qual cosa obliga a
efectuar una tasca interpretativa i aporta inseguretat jurídica.
Text de l’al·legació:
Queda molt clar que la Resolució de 24 de juliol de 2019 atribueix a la cap
d’Àrea d’Investigació i Inspecció les funcions de control econòmic-pressupostari
que preveu la Resolució de 2 d'abril de 2019 per la qual s'estableixen les
funcions dels llocs de treball de l'Oficina.
El fet que aquesta darrera Resolució no estigui publicada al BOIB podrà
considerar-se una incidència formal però no impedeix acudir a la pàgina web de
l’Oficina per veure que sí està publicada en aquest portal i és de general
coneixement. Aquestes funcions són les següents:
•
•

•

La planificació, direcció, supervisió, coordinació i control de les
actuacions dels equips i seccions de l'Àrea
L'exercici de les competències establertes per aquesta Àrea en el
Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina i les que li
atribueixin la normativa legal i reglamentària i altres disposicions que
siguin d'aplicació.
Impulsar l'execució de les polítiques de formació, selecció, acció
social i igualtat de l'Oficina
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•

•

•
•
•
•
•
•

Gestionar, redactar projectes, exercir les direccions facultatives i el
control i seguiment de l'execució dels contractes d'obres i serveis
associats a les mateixes, d'acord amb la planificació d'actuacions i
les directrius emeses pel director o directora
Elaboració de respostes i al·legacions a informes de fiscalització i
oficis provinents de la Intervenció de la CAIB, de la Sindicatura de
Comptes i de l'Administració Judicial.
Secretaria de les meses de contractació.
Promoure les despeses que siguin necessàries per al funcionament
dels equips i seccions de l'Àrea
L'assistència a les reunions de caps d'àrea per a la coordinació i
seguiment de les directrius generals i del pla de Investigació
Elaboració d'informes, estudis, estadístiques i memòries referits a les
matèries i funcions de la seva competència
Promoure la instrucció d'expedients disciplinaris del personal al seu
servei
Qualsevol altra que li atribueixi el director o directora, relacionada
amb les competències de l'Àrea

Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.2.B.c. En relació amb la referència a les incidències de la resolució de 24 de
juliol de 2019
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La determinació de la producció d'efectes a partir de l'endemà de la signatura
contradiu, atesa la necessitat de publicació, l'art. 39.2 de la Llei 39/2015, que
estableix que l'eficàcia dels actes queda demorada quan estigui supeditada a la
publicació.
Text de l’al·legació:
Com ja es va indicar a la contestació al requeriment de documentació
complementària de 16-9-2020, si bé és cert que l’article 34.3 de la Llei 3/2007
obliga a publicar al BOIB les ordres de funcions de cada òrgan administratiu
(conselleries), donat que no s’estableix en quin moment s’han de publicar
aquestes ordres i donat que més de la meitat de les places previstes a l’RLT de
l’Oficina no estaven dotades econòmicament l’any 2019, les funcions de cada
lloc de treball es varen publicar a cada convocatòria dels processos de
selecció de personal on es detallaven el llocs de feina a cobrir, és a dir,
l’LD1/2019 i el CO1/2019, als BOIB de 6-4-2019 i de 7 de setembre de 2019,
respectivament.
Per tant, l’eficàcia de la resolució pel que fa als llocs de feina convocats, es va
produir en les dates d’aquestes publicacions.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.2.C. ANÀLISI DEL SISTEMA DE SELECCIÓ I PROVISIÓ
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Primera. No consta l'existència d'una comissió de valoració en la selecció dels
llocs proveïts per lliure designació.
Aquest fet contravé l'art. 22.2 de la Llei 16/2016, que estableix: «Els llocs de
treball de l’Oficina tenen naturalesa funcionarial. Els procediments de selecció i
provisió han de garantir els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i
idoneïtat, l’apreciació dels quals correspon a una comissió de valoració
formada d’acord amb els principis de professionalitat i especialització i paritat
dels seus membres, i d’acord amb les previsions que estableixen l’Estatut bàsic
de l’empleat públic i la Llei de funció pública de les Illes Balears.»
Tenint en compte que, d'acord amb l'art. 74 de la Llei de funció pública
autonòmica, «els sistemes ordinaris de provisió de llocs són el concurs i la lliure
designació, amb convocatòria pública» i que la Llei 16/2016 estableix amb
claredat que la comissió de valoració actua tant en la selecció com en la
provisió, la selecció del personal de lliure designació podria resultar viciada de
nul·litat, en el sentit establert en l'art. 47.1.e de la Llei 39/2015.
L'art. 22 de la Llei 16/2016 requereix únicament que la comissió es formi
d'acord amb els principis de professionalitat, especialització i paritat, la qual
cosa permet incloure-hi persones externes a l'Oficina. Per tant, la manca de
personal no impedeix en cap cas evitar aquesta exigència legal. Feta doncs la
selecció sense procediment acreditat i concentrada tota la gestió en l'actuació
d'una sola persona, a qui la llei atorga la facultat de resoldre però no la d'actuar
al marge del procediment, per tant, no s'ha pogut garantir el control del
compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i idoneïtat en els processos
de provisió dels llocs de lliure designació.
Text de l’al·legació:
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Aquesta incidència ha quedat contestada i desvirtuada a l’al·legació núm. 21.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.A. Acció social
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Tots els paràgrafs de la incidència Primera. Manca de negociació preceptiva

Text de l’al·legació:
Aquesta incidència ha estat contestada i desvirtuada a l’al·legació núm. 18
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.A. Acció social
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Tots els paràgrafs de la incidència Segona. Necessitat d'observar els requisits
legals en l'adopció dels actes de l'Oficina

Text de l’al·legació:
Sorprèn novament aquesta incidència, en la qual s’indica que la remissió al
règim jurídic de la Sindicatura no és suficient per adoptar l'Acord d'acció social
de l'Oficina, i que la remissió en bloc a l'Acord del Consell de la Sindicatura
omet, a més, l'adequació del contingut a l'estructura de l'Oficina, perquè s’han
de tenir en compte els requisits, la forma i el termini en què s'han de sol·licitar i
atorgar.
Realment pareix com si la Sindicatura no volgués que l’Oficina pagués
ajudes socials, i encara menys, que s’aprofitin els seus propis acords per
aquesta finalitat.
1. Tal com s’explica a la Resolució de 24 de juliol de 2019, el Reglament de
Funcionament i Règim Interior aprovat per la Comissió d'Afers
Institucionals i Generals en sessió ordinària de 21-11-2018, indica ael
seu article 63 que el personal al servei de l'Oficina es regirà pel que
disposa la Llei 16/2016, de 9 de desembre, per aquest Reglament i, en
el que no està previst, li serà aplicable el règim establert amb
caràcter general per al personal al servei de la Sindicatura de
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Comptes de les Illes Balears, de manera que la llei autonòmica de
funció pública i l'Estatut bàsic de l'empleat públic només seran
d'aplicació supletòria. Per tant, el que fa la Resolució es simplement
obeir el mandat reglamentari. I quant a la manca de negociació, es
aplicable mutatis mutandis l’al·legació núm. 18.
Per altra banda, la Sindicatura ha pogut constatar que en les nòmines
satisfetes en el 2019 únicament figuren quantitats pagades en concepte
d'ajudes per fills d'entre 0 i 18 anys, que, segons l'Acord en matèria
d'ajudes socials de la Sindicatura, s'ha de pagar mensualment d'ofici,
incloses en la nòmina, sense que consti la sol·licitud o la tramitació
d'ajudes socials distintes. I precisament la persona destinatària
d’aquestes ajudes per fills és l’auditora de la Sindicatura que va passar a
ocupar el lloc de Cap d’Àrea d’Investigació i Inspecció, que venia
percebent exactament la mateixa ajuda per part de la Sindicatura fins el
mes anterior a la seva presa de possessió a l’Oficina.
2. Quant a que “No consta que el contingut d'aquest Acord hagi estat
sol·licitat a l'SCIB i, per tant, es desconeix si els imports que s'han
d'abonar són correctes”, és una incidència totalment absurda, tenint en
compte que varen ser dos auditors de la Sindicatura els que prengueren
possessió com a Cap d’Equip de Prevenció i Cap d’Àrea d’Investigació a
l’Oficina, i un d’ells venia percebent l’ajuda social per fills menor d’edat.
A més a més, tal com s’ha exposat a l’al·legació núm. 16, la Sindicatura
no tenia més que comprovar que les ajudes socials satisfetes
s’ajustaven a la seva pròpia normativa d’ajudes socials.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.A. Acció social
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Tots els paràgrafs de la incidència Tercera. Altres deficiències de la Resolució

Text de l’al·legació:
1. L’informe de la Sindicatura indica que en el punt primer de la Resolució,
hi ha una sèrie d'apartats exclosos, però no indica quins són. Però és
ben senzill d’entendre. Aquesta resolució té 3 apartats. En el primer
d’ells s’indica que l’Oficina aplicarà “l'Acord del Consell de la Sindicatura
de Comptes en matèria d'ajudes socials de 10 de desembre de 2009,
(...), en els mateixos termes que venen contemplats en l'esmentat Acord,
excepte els apartat següents”. Òbviament, l’expressió els “apartats
següents” es refereixen al segon i tercer de la pròpia Resolució de
24-7-2019 de l’Oficina, per salvaguardar l'existència de crèdits
pressupostaris de la mateixa Oficina (no els de la Sindicatura), i per
decidir el pagament des del moment de la presa de possessió dels
funcionaris afectats, atès que l'única funcionària que va percebre ajudes
socials per part de l'Oficina va ser la Cap de Àrea d’Investigació,
procedent de la pròpia Sindicatura, com s'ha dit en l'al·legació núm. 33.
2. Quant a la incidència referent a que la redacció del punt tercer de la
Resolució “resulta confosa, ja que sembla que el que pretén és atorgar
eficàcia retroactiva a la Resolució, la qual cosa hauria de dir
expressament, d'acord amb l'art. 39 de la Llei 39/2015”, tampoc
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s’ajusta a la realitat. L’article 39.3 de la Llei 39/2015 diu textualment
“Excepcionalment, es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes quan es
dictin en substitució d'actes anul·lats, així com quan produeixin
efectes favorables a l'interessat, sempre que els supòsits de fet
necessaris existissin ja en la data a què es retrotregui l'eficàcia de
l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones”.
Això és precisament el que recull l'apartat Tercer de la Resolució de 247-2019 quan indica que produirà efectes des de la presa de possessió
dels funcionaris, per si hi hagués algun dels beneficiats que hagués pres
possessió abans de dictar-se la resolució, com així va esdevenir amb la
cap d'Àrea d'Investigació. Està meridianament clara la intenció
d'aplicació retroactiva continguda en aquest apartat, i és
perfectament d'acord amb el que disposa l'art. 39 de la Llei 39/2015.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.A. Acció social
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Quarta. S'han pagat en nòmina quantitats en concepte d'acció social abans del
seu reconeixement.
En concret les expressions següents:
“sense que aquesta indiqui la previsió d'efectes retroactius. És a dir, s'ha
realitzat la disposició de la despesa per un concepte abans del seu
reconeixement.
Aquesta actuació suposa el reconeixement de drets sense que es compleixin
els requisits essencials per adquirir-los, la qual cosa és un indici de nul·litat, en
el sentit establert en l'art. 47.1.f de la Llei 39/2015 com a causa de nul·litat dels
actes.
Cal afegir que, fins i tot en cas que s'hagués establert l'eficàcia retroactiva de la
Resolució en matèria d'acció social al moment de la presa de possessió,”

Text de l’al·legació:
1. Com s’ha explicat a l’al·legació núm. 34, la Resolució recull perfectament
l’aplicació retroactiva dels seus efectes, i és perfectament vàlida i legal.
2. Per tant, en cap cas podria considerar-se el pagament de l’ajuda social
del mes de juny com un supòsit de nul·litat de ple dret.
Per tant, aquesta incidència ha de modificar-se a l’informe
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
a. Incidències de la resolució de 20 de juny de 2019
Primera. Manca de negociació preceptiva
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Com s'ha exposat reiteradament, la decisió sobre l'adopció dels acords
aprovats en la Comunitat Autònoma en matèria de carrera professional no és
una qüestió sobre la qual el director de l'Oficina pugui resoldre unilateralment
sense negociar en la Mesa corresponent, sinó que es tracta d'una matèria de
negociació obligatòria amb els representants dels treballadors. Per tant, s'ha
aprovat la Resolució amb l'incompliment l'art. 37.1.c i d de l'EBEP i, per tant,
s'esdevé el vici de nul·litat previst en l'art. 47.1.e de la Llei 39/2015.
Text de l’al·legació:
1. Aquesta incidència ha quedat contestada i desvirtuada a l’al·legació
núm. 18.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
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codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
a. Incidències de la resolució de 20 de juny de 2019
Segona. Reconeixement de la carrera sobre la base de la RLT
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En el preàmbul es fa menció a la RLT com a fonament de l'adopció de la
Resolució. Cal recordar que la RLT no és una disposició de caràcter general i
que, per tant, no té caràcter normatiu, sinó que és un acte ordenador. Per tant,
les disposicions que conté són innecessàries quan reiteren el que ja diu una
disposició normativa i poden resultar contràries a dret quan ometen un requisit
legal, com és la negociació preceptiva prevista en l'art. 37 de l'EBEP. Així, per
establir un sistema de carrera propi, independentment del contingut idèntic al
d'una altra administració, cal l'adopció de l'acord, prèvia negociació amb la
mesa corresponent, de la constitució de la qual encara no té constància l'SCIB.
Tota decisió que requereix negociació i que s'ha adoptat sense negociar-se
incorre en una causa de nul·litat.
Text de l’al·legació:
1. Aquesta incidència ha quedat contestada i desvirtuada a les al·legacions
núm. 24 a 27.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
a. Incidències de la resolució de 20 de juny de 2019
Tercera. En relació amb la part dispositiva de la Resolució
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
1. Absència d'acords entre l'Administració i els treballador: manca de
negociació
La menció, en el punt primer de la part dispositiva de la Resolució, a l'Acord
"sobre el model de carrera horitzontal professional" del personal funcionari i
laboral al servei dels Serveis Generals de la CAIB és imprecisa, si bé en el
preàmbul de la Resolució es fa referència a l'aplicació directa de l'Acord del
Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, pel qual es ratifiquen l'Acord
de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord
del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pels quals s'aproven les
bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de
serveis generals de l'Administració de la comunitat autònoma. Però no es fa
cap referència a l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017, pel
qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del
Comitè Intercentres pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències
professionals. Atesa la transcendència que es pretén donar a la Resolució, amb
l'aplicació directa d'acords presos en una altra administració s'afegeix una nova
dificultat de seguretat jurídica a l'absència de la negociació preceptiva.
La remissió en bloc a l'acord de la CAIB omet, a més, l'adequació del contingut
a l'estructura de l'Oficina, perquè aquest acord no es limita a reconèixer el dret
a determinades quantitats en concepte de carrera, sinó que també estableix els
requisits, la forma i el termini en què s'ha de sol·licitar i atorgar el complement
de carrera professional.
Text de l’al·legació:
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1. Aquesta incidència ha quedat contestada i desvirtuada a l’al·legació
núm. 18.
2. Cal afegir a més a més, que l’absència de negociació no suposa cap
problema de seguretat jurídica, donat que aquesta negociació ja
l’havia feta la CAIB per a la gran majoria de funcionaris d’aquesta
Comunitat Autònoma. Precisament per aquest motiu la RLT de l’Oficina
encomana que s’apliqui tal qual a l’Oficina, per ser un acord àmpliament
treballat i aprovat pels interlocutors socials. No es poden demanar més
garantia de seguretat jurídica que l’aplicació d’aquell acord de la
CAIB amb les organitzacions socials més representatives, i bona
mostra d’això és la manca de cap recurs contra la RLT, contra la
Resolució de 20-6-2019 o contra qualsevol de les nòmines satisfetes als
treballadors de l’Oficina.
3. La Sindicatura no pot erigir-se en guardiana dels drets dels
treballadors a la negociació quan cap d'aquests treballadors ha
manifestat el contrari ni ha accionat en contra de la percepció del
complement de carrera.
4. Finalment, la Resolució de 20-6-2019 no es remet en bloc sense més als
acords a que va arribar la CAIB amb les organitzacions sindicals, sinó
que els modula en cada un dels apartats Tercer a Setè, especialment
els apartats Tercer i Quart quant estableixen el període transitori
d'enquadrament, que també han regulat tots els acords de carrera
horitzontal signats en totes les administracions públiques d'aquestes
Illes, i el Sisè quan estableix la previsió d'un sistema ordinari de carrera
professional en un curt període de temps, que ha estat publicat en el
termini previst en el BOIB de 17-12-2020, tot i les dificultats ocasionades
per la crisi del coronavirus.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
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Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
a. Incidències de la resolució de 20 de juny de 2019
Tercera. En relació amb la part dispositiva de la Resolució
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
2. Manca de claredat i inseguretat jurídica
En el punt tercer s'estableix un període transitori, «al qual pot optar el personal
a què es refereix l'apartat segon». Aquest apartat es refereix tant al personal
funcionari de carrera de l'Oficina que presti serveis a la institució (ap. 1) com al
personal que provingui d'una altra administració al qual s'homologui el
reconeixement de la carrera en l'administració d'origen (ap. 2 i 3). Es tracta de
dos supòsits diferenciats, que impliquen l'aplicació de procediments igualment
diferenciats. Atesa la previsió que el període transitori té com a finalitat
l'enquadrament inicial, sembla que es refereix únicament al personal funcionari
de carrera de l'Oficina, però no s'estableix de forma clara i genera inseguretat
jurídica.
Text de l’al·legació:
1. No se sap a quin apartat segon es refereix la Sindicatura amb
aquesta incidència, ni a què dos supòsits diferenciats es refereix,
per què no coincideix el text entre cometes amb el text literal de
l'apartat segon. Aquest apartat segon de la Resolució de 20-6-2019 diu
textualment:
•

“1. Aquest acord és aplicable a tot el personal funcionari de carrera de
l'Oficina que presti serveis en aquesta institució en la data d'aprovació
d'aquesta resolució, així com el que es pugui incorporar mitjançant
sistemes ordinaris de provisió, bé sigui per concurs de mèrits o per lliure
designació, a un lloc de treball de l'Oficina, amb posterioritat a
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•

•

l'enquadrament inicial a què es refereix l'apartat tercer d'aquesta
resolució.
2. El procediment d'homologació de la carrera professional es durà a
terme a instància de part, i en la sol·licitud s'adjuntarà un original o una
còpia compulsada de la resolució o qualsevol altre document que
acrediti el grau o nivell de carrera reconegut, així com la referència a la
normativa que regula la carrera professional en l'administració d'origen.
3. La resolució que estimi l'homologació, que suposarà l'adaptació de la
seva progressió a la regulació que pugui establir-se en l'àmbit de
l'Oficina, ha d'establir els efectes administratius i econòmics del nivell
reconegut amb l'homologació”.

2. Queda perfectament clar que l’acord s’aplicarà als funcionaris que a
dia 20 de juny de 2019 formin part de la plantilla de l’Oficina (incorporats
mitjançant procediment de lliure designació) i els que es puguin
incorporar mitjançant procediments de concurs de mèrits, fins a tenir
coberta la dotació de places prevista a la RLT.
3. Per tant, la manca de capacitat d'enteniment de la Sindicatura no
pot convertir-se en una incidència per falta de claredat. La norma és
clara i no genera cap tipus d'inseguretat jurídica. Si fos així, s'haguessin
interposat els recursos procedents pels interessats, i res d'això va
esdevenir.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
a. Incidències de la resolució de 20 de juny de 2019
Tercera. En relació amb la part dispositiva de la Resolució
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
3. Manca de negociació respecte als pagaments a compte
En el punt quart estableix que un cop fet l'enquadrament, els pagaments s'han
de fer mitjançant el «concepte a compte del complement de carrera
horitzontal», d'acord amb la disposició transitòria quinta de la Llei 3/2007. Al
respecte, cal advertir que aquesta disposició estableix que, tot i que els efectes
inherents al sistema ordinari de carrera horitzontal s'han de produir a partir de
la primera avaluació que es dugui a terme de conformitat amb els mecanismes
d'avaluació de l'acompliment corresponents, mentre aquesta avaluació no tingui
lloc els pagaments efectuats o que s'efectuïn en el marc dels pactes i les
acords a què es refereix l'apartat 2 de la disposició tenen la consideració de
pagaments a compte del complement previst en l'art. 121.3.b de la Llei de
funció pública. Per tant, també el pagament a compte es condiciona a
l'existència de pactes i acords, i no de resolucions no negociades.
Text de l’al·legació:
1. Aquesta incidència ha quedat contestada i desvirtuada a les al·legacions
núm. 18 i 38.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez

JAIME FAR JIMENEZ - 2021-01-05 09:01:37 CET, cargo=Director, organizacion=Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_F3S6OE7OMXKYCSX3T9DCSZBV2JC9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:

41
40

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
a. Incidències de la resolució de 20 de juny de 2019
Tercera. En relació amb la part dispositiva de la Resolució
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
4. Manca de publicació preceptiva de la Resolució
El punt setè determina que aquesta Resolució produeix efectes a partir de
l'endemà de publicar-se en el portal d'Internet de l'Oficina. Aquesta previsió és
obertament contrària a l'art. 45.3 de la Llei 39/2015, que estableix que «la
publicació dels actes s'ha de fer al diari oficial que correspongui, segons quina
sigui l'Administració de la qual procedeixi l'acte a notificar». Així doncs, el mitjà
de publicació no és una qüestió opcional, sinó que s'ha d'efectuar en un mitjà
concret, en aquest cas, en el BOIB, atès que es tracta d'una acte de publicació
obligatori segons disposa l'art. 38.6 de l'EBEP. I aquesta manca de publicació
suposa, a més, d'acord amb l'art. 39.2 de la Llei 39/2015, que la Resolució no
pot ser eficaç, és a dir, no pot produir efectes.
Text de l’al·legació:
Com s’ha indicat a l’al·legació núm. 15, aquesta Resolució era coneguda pel
100% de la plantilla de l’Oficina, pel que la publicació no era preceptiva.
1. El personal que es va incorporar a l’Oficina el 2019 eren només 6
persones. Per tant, el 100% del personal de l’Oficina (llevat el director)
estava integrat només per 6 persones.
2. Es varen presentar dos escrits de sol·licitud de cobrament de la carrera
professional per dos funcionaris que ho varen demanar expressament
per escrit ja que procedien de l’Administració General de l’Estat, perquè
els altres 4 funcionaris ja venien percebent aquest complement a les
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seves administracions d’origen, i es donava per descomptat que amb el
mandat contingut a la clàusula sisena de la RLT, el seguirien percebent.
3. Aquests 6 funcionaris varen obtenir els llocs de feina a través d’un
procés de lliure designació, per lo que es varen mantenir entrevistes
prèvies amb tots ells. Òbviament, les condicions retributives varen ser
objecte d’aquestes entrevistes i, sense excepció, varen demanar si
cobrarien la carrera professional.
Per tant, el coneixement de la resolució de 20-6-2019 va arribar al 100% de la
plantilla a través de la publicació a la pàgina web de l’Oficina.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Primera. Sobre la validesa del document
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En relació amb la validesa del document, cal indicar que, tot i les successives
peticions de la Sindicatura a l'Oficina, no ha aportat el document original, atès
que ni consta el document signat electrònicament ni s'ha pogut accedir a
l'original en format paper o a una còpia acarada d'aquest, sinó que únicament
s'ha pogut tenir accés a un document de Word escanejat, on consta la
reproducció d'una signatura manuscrita.
(...)
Els diversos motius que ha adduït l'Oficina davant les reiterades peticions de la
Sindicatura no permeten acreditar que el document remès és un original i que
sigui un document amb signatura electrònica vàlida. Així, en l'escrit de resposta
de 16 de setembre de 2020 s'indica que el document remès és l'original (amb
una data de creació del document remès de 8 d'abril de 2020, però amb la
datació del document de 27 de juny de 2019), i en un segon escrit de 28 de
setembre de 2020, en resposta a la reiteració de la petició, s'afirma que el
document s'ha extret de la intranet corporativa i que, per aquest motiu, la data
de descàrrega no coincideix amb la que figura indicada al costat de la rúbrica.
(...)
Aquesta incidència és rellevant perquè, si el document s'ha elaborat amb
posterioritat a l'abonament de les quanties relacionades amb la carrera
professional, aquests s'haurien realitzat sense cobertura legal ( afegit a les
altres incidències que, ja de per si, qüestionen la legalitat de la carrera
professional).
Text de l’al·legació:
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1. Aquesta incidència ha quedat contestada i desvirtuada a l’al·legació
núm. 14. L’autoria del document queda fora de tota dubta.
2. La data del document també queda fora de tota dubta. La Sindicatura
dona més validesa a un original en format paper i amb firma manuscrita,
que es pot redactar i signar en qualsevol moment (inclús avui mateix)
que a un document electrònic, lo qual no té cap sentit.
I és que el problema el genera la pròpia Sindicatura en confondre
conceptes i realitats. En l'escrit de resposta de 16 de setembre de
2020 s'indica que el document remès datat el 27 de juny de 2019, és
l’original, clar que sí perquè no hi cap altre document; i en l’escrit de 28
de setembre de 2020, en resposta a la reiteració de la petició, s'afirma
que el document s'ha extret de la intranet corporativa i que, per aquest
motiu, la data de descàrrega no coincideix amb la que figura indicada al
costat de la rúbrica. No hi ha cap incongruència en l’explicació.
El problema el genera la pròpia Sindicatura al pretendre extreure la data
de redacció del document, de la data que apareix en les propietats de
l'arxiu informàtic corresponent al document, la qual cosa és totalment
desgavellat. Una vegada que el document es puja a la intranet
corporativa, en cada descàrrega es genera una nova data de creació.
Com a prova, es torna a acompanyar el mateix original, extret de la
intranet dia 23 de desembre, on es pot veure com a data de creació de
l’arxiu la de 23 de desembre de 2020:
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3. A més a més, no té cap sentit ni tan sols imaginar que el document
pogués estar redactat el dia 8 d’abril de 2020, perquè en aquesta
Resolució d’enquadrament inicial es fixen els requisits, les condicions,
els grups de classificació i els imports resultants d’aquest enquadrament,
i tot aquest contingut és el que va produir els efectes econòmics a
les nòmines del mes de juny i següents del personal de l’Oficina i, per
tant, òbviament estava redactat el dia 27 de juny de 2019.
4. Finalment, cap incidència s’ha manifestat per part de la Sindicatura
en contra de l’enquadrament inicial, per lo que cap incidència material
s’ha trobat al respecte.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Arxiu pdf de la resolució d’enquadrament inicial
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Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Segona. Omissió del tràmit d'al·legacions en el procediment d'enquadrament
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La documentació que ha aportat l'Oficina posa de manifest que s'ha elaborat
una Resolució d'enquadrament definitiva, sense publicar prèviament una
resolució provisional, que permeti als sol·licitants fer al·legacions.
(...)
Doncs bé, l'omissió del tràmit d'al·legacions implica que s'ha dictat un acte i
s'ha prescindit del procediment establert, en el sentit de l'art. 47.1.e de la Llei
39/2015, que regula les causes de nul·litat de ple dret dels actes administratius.
Text de l’al·legació:
1. Aquesta incidència ha quedat contestada i desvirtuada a l’al·legació
núm. 22.
2. A més a més, la Sentència que fa valer la Sindicatura, novament no
té res a veure amb les circumstàncies que ara s’analitzen, sinó que
va ser dictada en un procediment de declaració com a bé d'interès
cultural amb la categoria de Lloc Històric, la Zona Minera de Riu
Negre-Nerva, situada en els termes municipal de Mines de Riotinto,
Nerva i El Campillo (Huelva), i que la recurrent i propietària dels
terrenys no coneixia l'existència del procediment de declaració de
Bé d'Interès Cultural perquè mai li va ser notificat, prenent la
recurrent coneixement d'aquest procediment una vegada conclòs a
través de la publicació de Decret impugnat en el Butlletí Oficial de la
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Junta d'Andalusia el dia 22 de novembre de l'any 2005. És lògic que el
Tribunal Suprem conclogués en aquest cas que l’omissió del tràmit
d’audiència sí havia causat indefensió a la recurrent.
3. Intentar desvirtuar una consolidada corrent jurisprudencial del TS amb
una sentència dictada en un cas extraordinàriament particular per
pretendre que sigui aplicable a l'enquadrament inicial dels funcionaris de
l'Oficina per a percebre el complement de carrera, torna a ser una
elucubració espúria per arribar a conclusions falses previstes ab
initio.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Tercera. Indeterminacions en la part expositiva de la Resolució
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En la redacció dels fets es fa referència, en el primer, a una qüestió que no té
res a veure amb la carrera horitzontal, com és la composició dels òrgans que
han de valorar els mèrits i les capacitats dels aspirants en un concurs d'acord
amb l'art. 76.4 de la Llei 3/2007, que regula les comissions de valoració.
A continuació, s'afirma, novament sense que hi hagi cap relació amb
l'enquadrament inicial, que, per proveir els llocs per concurs, s'ha fet necessari
proveir, en primer lloc, els llocs de lliure designació, per la qual cosa, segons
s'afirma, no és necessària cap comissió.
Text de l’al·legació:
1. Novament pareix que la Sindicatura és l’única que no entén les
Resolucions de l’Oficina, ja que cap funcionari ha presentat cap recurs
contra la mateixa. L’apartat Primer dels Fets de l’Acord d’enquadrament
inicial està relacionat amb l’apartat Segon, i té per finalitat deixar clar que
en aquest primer enquadrament inicial només s’inclouen els funcionaris
que han pogut passar a fer feina a l’Oficina mitjançant el procés de lliure
designació, perquè si s’haguessin pogut dur a terme tots els processos
de selecció de personal a través també del concurs de mèrits, s'hagués
inclòs en aquest moment a tot el personal que s'ha anat incorporant a
l'Oficina en els processos selectius desenvolupats fins a la data.
2. Com això no ha estat possible per la necessitat de comptar amb
comissions de valoració per als concursos de mèrits pels quals han
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accedit els funcionaris del subgrup A2, és per la qual cosa s'inclou
aquest Fet Primer.
3. En qualsevol cas, és més que pretensiós elevar a la categoria
d’incidència una mera opinió sobre la claredat, extensió o nombre
d’apartats de la resolució de l’Oficina que ningú més ha posat en
qüestió, i que aquest fet constitueixi una incidència en aquesta
auditoria de compliment, suposa desconèixer la Instrucció que la
pròpia Sindicatura s'ha donat a si mateixa per al desenvolupament
d'aquestes auditories.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Quarta. Irregularitats en el reconeixement i la gestió dels efectes econòmics en
la part dispositiva.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Amb caràcter previ, cal esmentar que la Sindicatura únicament ha pogut
analitzar les sol·licituds que han formulat dos dels funcionaris de l'Oficina, tot i
que ha requerit expressament la còpia de totes les sol·licituds registrades en
relació amb l'enquadrament inicial.
Text de l’al·legació:
1. Aquesta incidència ha quedat contestada i desvirtuada en l’al·legació
núm. 15.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
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Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Quarta. Irregularitats en el reconeixement i la gestió dels efectes econòmics en
la part dispositiva.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Totes les persones que figuren en la Resolució d'enquadrament inicial de 27 de
juny de 2019 reben, en la nòmina de juny, les quantitats corresponents a la
carrera computant des de l'inici de la prestació de serveis, sense que consti en
la Resolució que els seus efectes econòmics s'hagin de retrotraure a aquell
moment.
Text de l’al·legació:
1. Òbviament, els efectes econòmics del complement de carrera no
s'inclouen en l'acord d'enquadrament inicial de 27 de juny de 2019, sinó
en l'apartat Quart de la Resolució de 20-6-2019 per la qual es regula
amb caràcter provisional el sistema de carrera professional de l'Oficina..
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
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Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Quarta. Irregularitats en el reconeixement i la gestió dels efectes econòmics en
la part dispositiva.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
1. (...) A més, tenint en compte que d'acord amb la documentació que ha
tramès l'Oficina, la data de les transferències de les quantitats de les nòmines
és el mateix dia que la Resolució d'enquadrament inicial, 27 de juny de 2019,
resulta materialment impossible haver confeccionat les nòmines i dur a terme
les actuacions de gestió pressupostària pertinents després d'haver-se produït
l'enquadrament. Per tant, de la documentació aportada es desprèn que l'Oficina
va satisfer als seus treballadors imports en concepte de carrera professional
abans del seu reconeixement. Aquest acte presenta indicis de nul·litat, d'acord
amb l'art. 47.1.f de la Llei 39/2015, perquè es reconeixen drets sense tenir els
requisits essencials.
Text de l’al·legació:
1. Torna a sorprendre aquesta manifestació tan lleugera de la Sindicatura,
que confon l'eficàcia i l'eficiència amb la nul·litat d'actuacions.
2. Tornem a recordar novament, que només van ser 6 treballadors els que
van percebre el complement de carrera en el mes de juny de 2019, els
imports dels quals ja havien estat calculats en dates anteriors, ja que la
resolució d'enquadrament estava ja preparada i només va ser
necessària la seva signatura el dia 27. Res d'estrany té, doncs, que el
mateix dia 27 es signés la Resolució d'enquadrament inicial, es
confeccionessin les 6 nòmines i es realitzessin les 6 transferències.
Quant de temps calcula la SCIB que seria necessari per que aquesta
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anècdota no s’elevés a la categoria d’incidència?
3. Es recorda a la Sindicatura que l'article 217 de la vigent Llei
d'Enjudiciament Civil 1/2000 estableix els criteris bàsics sobre el
repartiment de la càrrega de la prova, en el sentit que cada part ha de
suportar la càrrega de la demostració dels elements fàctics de la norma
en què es basa la seva pretensió, i les presumpcions només poden
operar quan hi hagi un enllaç lògic entre el fet demostrat i incontestable
(se signa Resolució d'enquadrament, es confeccionen 6 nòmines i
s'efectuen juny transferències) i aquell que es tracta de provar (la
resolució és posterior a el dia 27 de juny). Òbviament, no es dóna el
mínim enllaç entre els dos fets.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Quarta. Irregularitats en el reconeixement i la gestió dels efectes econòmics en
la part dispositiva.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
2. En relació amb aquesta qüestió, sembla que s'ha dut a terme una
interpretació del punt quart de la Resolució de l'Oficina de 20 de juny de 2019,
de regulació provisional del sistema de carrera, que estableix que, un cop fet
l'enquadrament inicial, els pagaments s'han de fer «amb efectes de la primera
nòmina pagadora a partir de la data de la present resolució» i del punt primer
de la Resolució de 27 de juny de 2019 d'enquadrament inicial, que disposa que
el reconeixement del complement de carrera es produeix amb efectes de la
primera nòmina a partir de la data de l'acord, que identifica la data d'efectes
econòmics amb la data de pagament efectiu i que ignora que el reconeixement
d'un dret econòmic no implica aprovar depesa de forma irregular, sinó
acumular, si escau, les quantitats meritades i fer-les efectives seguint el
procediment establert.
3. D'altra banda, d'acord amb la regla general de l'eficàcia dels actes de l'art.
39.1 de la Llei 39/2015, que estableix que els actes produeixen efectes des de
la data en què es dictin, excepte si s'hi disposa una altra cosa, el dret a
percebre el complement de carrera professional com a conseqüència de
l'enquadrament inicial, s'hauria adquirit (si no es tinguessin en compte els
eventuals motius de nul·litat que ja s'han posat de manifest) el 27 de juny de
2019 però no abans, de manera que la percepció del complement de carrera
amb efectes econòmics de l'inici de la prestació del servei, és a dir, l'eficàcia
retroactiva, no es troba prevista ni en la Resolució de l'Oficina de 20 de juny, de
regulació provisional del sistema de carrera, ni en la de 27 de juny de 2019,
d'enquadrament inicial.
Text de l’al·legació:
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1. No s'entén bé quina és la incidència que exposa la Sindicatura sobre
una interpretació que ha realitzat l'Oficina sobre les seves pròpies
resolucions. Torna a ser pretensiós per part de la SCIB fer una anàlisi
interpretativa de les resolucions que ha dictat la pròpia l’Oficina, per
arribar a conclusions que res tenen a veure amb la realitat.
2. El que queda clar és que la Resolució de 20 de juny va establir que els
pagaments del complement de carrera es farien a partir de la primera
nòmina pagadora des d'aquesta data, i la Resolució de 27 de juny va
establir exactament el mateix. Per tant, cap incoherència hi ha entre les
dues resolucions.
3. Finalment, la Resolució de 20 de juny es va dictar aquest dia, i va
produir efectes des d’aquesta data, de manera que és perfectament vàlid
el pagament efectuat en les nòmines del mes de juny.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:

49
44

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Quarta. Irregularitats en el reconeixement i la gestió dels efectes econòmics en
la part dispositiva.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
4. Els casos següents, a més de les irregularitats esmentades, presenten
deficiències addicionals:
- El cas del Sr. López Quevedo, que inicia la prestació el 31 de maig de 2019 i
percep, en la nòmina d'aquest mes, la quantitat corresponent a un dia en
concepte de carrera, quan ni tan sols s'ha elaborat la Resolució que aprova el
sistema de carrera ni molt menys l'enquadrament inicial. En la sol·licitud que ha
fet el treballador i que presenta el 31 de maig de 2019 sol·licita l'enquadrament
inicial en el sistema de carrera professional, i que sigui amb caràcter d'«a
compte», en una interpretació forçada del concepte, que no respon al
pagament realitzat sense haver-se produït el desenvolupament del sistema tal
com s'indica en l'Acord de la CAIB (i el del CIMA, de l'Ajuntament de Palma, de
l'Agència Tributària, de l'SCIB, del Parlament, etc.), sinó a compte d'un dret
futur. És a dir, es fa el pagament d'una expectativa de dret.
- El cas del Sr. Oliver, que figura enquadrat en la Resolució de 27 de juny, quan
és nomenat dos dies després, el 29 de juny.
Text de l’al·legació:
1. En la nòmina del mes de maig de Sr. López Quevedo ja s'havia sol·licitat
per part seva el cobrament del complement de la carrera professional, i
ja se sabia que la RLT obligava a el pagament i de quina manera calia
fer-ho (el Sr. López tenia 29 anys de servei i havia de quedar inclòs en el
grup IV del quadre retributiu). El que va fer la Resolució de 20 de juny va
ser formalitzar aquesta situació i reconèixer l’efecte retroactiu previst a
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l’article 39.3 de la Llei 39/2015.
2. Quant al Sr. Oliver, auditor de la pròpia Sindicatura de Comptes, cal dir
que dia 4 de juny de 2019 el Director de l’oficina va remetre un ofici al
Síndic Major (a petició d’aquest) indicant textualment que “En atenció al
seu ofici de 31 de maig de 2019 pel qual sol·licita poder ajornar
el cessament del funcionari de la Sindicatura D. Antonio Oliver Rotger,
fins al dia 28 de juny de 2019 per necessitats del servei, aquesta
Oficina li comunica que no hi ha cap impediment a ajornar el
cessament del Sr. Oliver Rotger fins a la data esmentada”. Per tant, ja se
sabia amb bastant anterioritat la data en que aquest funcionari
s’incorporaria a l’Oficina, i així es va confeccionar la Resolució de 27 de
juny.
Per tant, aquestes incidències han d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el Al·legació núm.:
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019
Pàgina de l’informe:

50
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Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.3.C. Carrera Professional Horitzontal
b. Incidències de l'acord de 27 de juny de 2019, d'enquadrament inicial
Quarta. Irregularitats en el reconeixement i la gestió dels efectes econòmics en
la part dispositiva.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
El punt segon de l'acord genera confusió, per diversos motius:....
Text de l’al·legació:
1. El punt al que es refereix la Sindicatura és el que consta als Acords de la
CAIB per aplicar la carrera professional, tal com exigeix la RLT.
2. En qualsevol cas, és més que pretensiós elevar a la categoria
d’incidència una mera opinió sobre la claredat, extensió o nombre
d’apartats de la resolució de l’Oficina que ningú més ha posat en
qüestió, i que aquest fet constitueixi una incidència en aquesta
auditoria de compliment, suposa desconèixer la Instrucció que la
pròpia Sindicatura s'ha donat a sí mateixa per a la realització
d'aquestes auditories.
Per tant, aquesta incidència ha d’eliminar-se de l’informe.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.

Càrrec: Director

Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez
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Nom de l’informe: Informe provisional sobre el
compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

51

Pàgina de l’informe:

18

Nom de l’entitat: Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
II.2.C.
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Paràgraf de Conclusions
Text de l’al·legació:
És totalment improcedent, incorrecte i fora de lloc, que la Sindicatura pugui
manifestar una “opinió desfavorable en relació amb l'activitat de gestió de
recursos humans i despeses de personal de l'Oficina, d'acord amb l'abast
abans assenyalat, donat que ha vulnerat, en els aspectes més significatius, la
normativa legal aplicable”, i això en base a “Donada la significació de la primera
de les limitacions de l'abast i de les incidències descrites en els paràgrafs 1-5
de l'apartat anterior; en particular aquelles de les quals hi ha indicis raonables
que s'esdevenen causes de nul·litat dels actes i aquelles en les quals els actes
no tindrien eficàcia”.
I això pels següents motius:
1. Totes les incidències relatades per la SCIB han quedat totalment
explicades i enervades en les al·legacions 14 a 50 anteriors..
Ni ha hagut limitacions a l’abast de cap tipus ni ha existit cap causa de
nul·litat d’actes administratius.
2. S’incompleix l’apartat 14 de la seva pròpia Instrucció de
fiscalització sobre importància relativa i materialitat
Per establir el nivell de rellevància dels incompliments del principi de
legalitat que ha d'aplicar a una determinada fiscalització i, per tant, previs
a l'anàlisi de rellevància dels incompliments identificats, la Sindicatura no
ha valorat els següents extrems que exigeix la Instrucció:
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La materialitat quantitativa de l'incompliment. Totes les suposades
incidències posades de manifest són formals. No hi ha cap
incidència material.
• Les circumstàncies i la naturalesa de l'incompliment. Bona part de
la feble argumentació de la SCIB es centra en el contingut de la
RLT, la qual va ser aprovada per la Comissió d’Assumptes
Generals i Institucionals del Parlament, no per l’Oficina. Cap
responsabilitat se li pot atribuir, doncs.
• La causa o la motivació que pot deduir que hi ha al darrere de
l'incompliment. Res d’això s’explica a l’informe provisional.
• Ha de distingir entre obligacions clarament establertes en la llei i
situacions en les quals, si bé no és obligatori un determinat
comportament o procediment, resulta recomanable per millorar la
gestió de l'entitat fiscalitzada. Ha quedat clar en les al·legacions
efectuades que, o bé l’Oficina s’ha emparat en les normes que li
foren donades, o bé es tracta d’interpretacions errònies i
tendencioses per part de la SCIB. Per tant, la Sindicatura no tan
sols recomana, sinó que eleva a la categoria de greu presumptes
defectes formals i interpretacions totalment errònies.
3. S’incompleix l’apartat 48 de la Instrucció de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat
La Sindicatura no segueix els criteris bàsics per considerar que un
incompliment de legalitat o incidència és lleu o poc rellevant i, per
tant, no ha de suposar en cap cas una excepció a l'Informe:
• Si l’incompliment és merament formal, és a dir, no afecta els
principis generals aplicables i no té més conseqüències.
• Si l'incompliment es refereix a tràmits del procediment de
compliment obligat, que, si s'haguessin duit a terme, no
afectarien de manera substancial l'actuació realitzada, el seu
resultat i els principis bàsics de la gestió de fons públics, és
a dir, quan no es tracta d'un requisit o tràmit essencial o material.
• Si l'incompliment en cap cas no pot provocar un perjudici per a
l'Administració o per a qualsevol persona, física o jurídica, que
estigui o pugui estar relacionada amb el procediment fiscalitzat o
quan el seu efecte econòmic sigui clarament insignificant.
Com s’ha explicat en les al·legacions anteriors, els suposats defectes
posats de manifest per la Sindicatura no haurien de suposar en cap cas
un informe desfavorable segons aquesta Instrucció.
4. S’incompleix l’apartat 71 de la Instrucció de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat
•
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Els criteris bàsics que hauria d'aplicar la Sindicatura per considerar que
un incompliment del principi de legalitat és rellevant i, per tant, que ha de
suposar una excepció en l'informe, són els següents i no s’han aplicat en
aquest cas:
• Que sigui un incompliment que vagi directament en contra dels
principis bàsics de la gestió de fons públics (principis de publicitat,
concurrència, igualtat de tracte, transparència, equitat, eficàcia,
eficiència, economia, ètica, etc.). Cap conclusió sobre aquests
incompliments s’assenyala a l’informe.
• Que sigui un incompliment que provoqui o pugui provocar un
perjudici econòmic directe o d'altre tipus a l'administració
fiscalitzada o a un tercer identificable. Cap conclusió sobre
aquests incompliments s’assenyala a l’informe.
• Que l'import econòmic relacionat amb l'incompliment i/o que se'n
pugui derivar no sigui clarament insignificant. No es fa cap
valoració sobre aquesta importància econòmica.
• Que el rang legal de la norma infringida, sigui de llei o de
reglament, és molt més greu que l'incompliment d'una resolució
administrativa o de la normativa interna de l'entitat fiscalitzada.
• Que la motivació de l'incompliment es pugui intuir que és
clarament deliberada, sempre que hi hagi evidència d'auditoria
suficient, pertinent i vàlida. Cap conclusió sobre aquestes
motivacions s’assenyala a l’informe, sinó tot el contrari.
5. Tampoc hi ha una observança adequada dels punts 72 i 73 de la
Instrucció de l’SCIB, on es posa de manifest que en referència als
aspectes que l’equip d’auditoria ha de tenir en compte:
• «72. …En general, ha de distingir entre tràmits o requisits formals
i altres materials o essencials. Els requisits materials són estrictes
i no admeten flexibilitat. Els requisits formals, no obstant això, no
són tan rigorosos i no són causa per rebutjar una determinada
actuació.
• 73. D'acord amb el principi de proporcionalitat, l'equip d'auditoria
pot considerar l'incompliment d'un requisit o tràmit merament
formal com un incompliment lleu, mentre que, l'incompliment d'un
requisit o tràmit material o essencial, l'ha de considerar greu o
molt rellevant.»
6. Cap dels exemples d'incompliments del principi de legalitat en
matèria de personal recollits a la Instrucció de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat, és aplicable en aquest cas
S’indica a la Instrucció que els exemples d'incorreccions molt
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significatives que, entre d'altres, podrien donar lloc a excepcions per
incompliment del principi de legalitat en matèria de personal són els
següents, cap dels quals concorre en aquest cas:
• El procediment d'accés al servei públic no garanteix el
compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i
capacitat.
• No hi consta en un expedient d'un procediment de selecció o
provisió la publicitat de la convocatòria i de les seves bases.
• Manca l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació o no compleix
la normativa aplicable.
• Manca de relació de llocs de treball o s'incompleixen els
requisits exigibles.
• No queden garantides la imparcialitat i la professionalitat dels
membres dels òrgans de selecció i provisió.
• No queden garantides la independència i la discrecionalitat
tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció i provisió.
• No hi ha una adequació entre el contingut dels processos
selectius i de provisió, i les funcions dels llocs de treball.
• Els imports i els conceptes de les retribucions efectivament
pagades i les variacions que experimenten no són conformes a
la normativa aplicable.
• Hi ha complements de productivitat no vinculats a objectius
mesurables o altres complements sense la justificació
pertinent.
• Es fan pagaments de retribucions no incloses en el rebut de
salaris i sense la retenció corresponent d'IRPF ni cotització a
la Seguretat Social.
• S'incompleixen les obligacions amb la Seguretat Social i la
hisenda pública.
• Es formalitzen relacions laborals mitjançant contractes de
serveis.
• Hi ha litigis pendents de resolució definitiva amb possibles
efectes econòmics significatius per a l'administració pública.
7. Finalment, per tot lo anterior, s’incompleix l’apartat I.7 de l’informe
provisional relatiu a la responsabilitat de la Sindicatura, quan afirma
que “L'SCIB considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona
una base suficient i adequada per fonamentar les conclusions de la
fiscalització de compliment de la legalitat efectuada”.
Per tant, algun dels defectes manifestats per la Sindicatura podrien arribar a
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constituir, en el pitjor dels casos, defectes formals, però en cap cas substantius
com per a arribar a les conclusions a que arriba.
Això ha de dur a modificar totalment el paràgraf de conclusions.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el
codi que apareix al marge.
Càrrec: Director
Nom i llinatges: Jaime Far Jiménez

