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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Buenos días, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia, pel Grup Parlamentari Ciutadans, Juanma Gómez
substitueix Patricia Guasp, gràcies.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bon dia, Beatriu Gamundí substitueix Francina Armengol.

Debat dels escrits RGE núm. 1845/19 i 4670/20, del
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, mitjançant els quals tramet
les memòries anuals corresponents als exercicis 2018 i 2019,
respectivament, els quals es debatran de forma acumulada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat dels escrits RGE núm. 10845/19 i 4670/20, del
director de l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de
les Illes Balears, mitjançant els quals tramet les memòries
anuals corresponents als exercicis 2018 i 2019 respectivament,
els quals es debatran de forma acumulada. 

Assisteix el Sr. Jaume Far i Jiménez, director de l’Oficina
de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, a
qui donam la benvinguda. Per tant, té la paraula el Sr. Jaume
Far i Jiménez per tal de fer una exposició oral de les memòries
per un temps de trenta minuts, endavant.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Far i Jiménez):

Molt bé, moltes gràcies. Bé, són les memòries de dos anys,
jo centraré la meva presentació en aquests punts que tenen a la
pantalla, primer situaré un poc què és l’Oficina dins el marc
institucional, després parlaré un poc de la posada en marxa,
l’aprovació del Reglament, la relació de llocs de feina, els
pressuposts, llavors els contractes, faré menció a les relacions
institucionals que ha mantingut l’Oficina en aquests dos anys,
parlaré un poc de l’organització i planificació que tenim
adoptada a l’Oficina per després referir-me a les dues grans
àrees de feina que tenim que són la de prevenció i la
d’investigació.

L’Oficina arranca arran de dues convencions internacionals,
una és la del Consell d’Europa que va recollir a l’any 1997 vint
principis rectors de la lluita contra la corrupció i dos d’aquests
principis, el 3 i el 7, es referien específicament als òrgans
anticorrupció.

Més en profunditat l’ONU a la Convenció de Nacions
Unides per la lluita contra la corrupció va establir una
especialització institucional dins aquesta convenció i va
requerir dels estats membres que establissin o garantissin
l’existència, per una part d’òrgans, organismes, cossos que
tinguessin a càrrec la prevenció de la corrupció, això és l’article
6, i l’article 36 hi ha un cos o cossos o persones especialitzades
a combatre la corrupció mitjançant l’aplicació de llei que en els
termes de l’ONU és a través de la investigació i de la sanció
administrativa o penal.

Aquest darrer és el que s’ha desenvolupat més a Espanya,
però d’òrgans que tinguessin a càrrec la prevenció de la
corrupció no n’hi ha hagut fins ara.

A l’àmbit europeu simplement fer una referència a l’OLAF.
L’OLAF és l’Oficina de Lluita Antifrau que està dins l’àmbit
comunitari, sorgeix l’any 1999 arran d’un escàndol que hi va
haver a la Comissió Santer on tots els comissaris que hi havia
en aquell moment varen dimitir i se la dotar... bé, va canviar,
era UCLAF, després se li va donar el nom d’OLAF i li varen
donar competències per fer investigacions internes en el si de
les institucions europees. 

No ha estat fins fa poc, de fet va ser el mes passat que es va
posar en marxa la Fiscalia europea. Vull dir, es va establir
primer un òrgan de caràcter administratiu i després un òrgan de
caràcter penal.

Dins els països del nostre entorn vull fer referència a tres
països en concret, l’Oficina Federal Anticorrupció d’Àustria, la
francesa i la italiana. Per què? Perquè l’Oficina austríaca és la
que des de fa ja bastants anys assumeix la presidència d’un
òrgan europeu que és la European Partners Against Corruption,
que és un òrgan promogut per la Unió Europea i que reuneix
tots els països d’Europa que tenen o bé agències i oficines
anticorrupció o bé cossos policials destinats a la corrupció, com
veuen Espanya forma part de l’EPAC, hi participen la Policia
Nacional, la Guàrdia Civil, la Fiscalia Anticorrupció i les tres
agències oficines que es varen crear a nivell autonòmic, la de
Catalunya, la de València i la de Balears. De les dues sessions
que s’han organitzat he conegut Policia Nacional, Guàrdia
Civil, però de la Fiscalia Anticorrupció no he conegut ningú
que hagués anat a aquestes assemblees.

L’Agència Francesa Anticorrupció es crea a l’any 2016,
igual que la nostra oficina, la Llei Sapin II, i és una agència
molt activa, participa en molts d’àmbits, nacionals, òbviament,
i internacionals, i és una oficina peculiar perquè depèn de dos
ministeris, no depèn del Parlament francès, depèn de dos
ministeris i té una gran part de la seva funció dirigida al sector
privat.

L’Autoritat Nacional Anticorrupció italiana es va crear a
l’any 2012, és una agència molt potent, són devers 360
persones a l’àmbit de l’estat italià i té la peculiaritat que ells
són bàsicament òrgans de prevenció encara que fan
investigacions; estableixen plans triennals de prevenció de la
corrupció i obliguen tots els òrgans estatals i territorials a
establir els seus propis plans o programes de prevenció de la
corrupció. Vàrem signar un conveni amb ells per aprofitar
l’experiència i el coneixement que tenen en aquest àmbit.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901845
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004670
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Finalment, aquestes darreres dues agències, la francesa i la
italiana, varen crear l’any passat una altra xarxa d’oficines i
agències de prevenció de la corrupció, la Network of
Corruption Prevention Authorities, on reuneixen països
d’Europa, però també de la resta del món, hi ha països
d’Àfrica, de Sud-Amèrica i  d’Àsia i l’Oficina de Balears és
observador extern d’aquesta xarxa.

Si entram dins l’Estat espanyol, s’han aprovat cinc lleis de
creació d’oficines o agències de prevenció de la corrupció,
aquestes cinc depenen de parlaments autonòmics, la de
Catalunya, la de València, la de Balears, aquestes estan en
funcionament, se’n va nomenar el director, tenen personal,
tenen pressupost i funcionen, i després es varen crear la
d’Aragó i la de Navarra que es troben creades formalment, però
no es troben en funcionament.

Hi ha tres projectes de llei, si no vaig malament, en aquests
moments per crear oficines del mateix parer, és a dir, oficines
o agències creades per parlament autonòmic que depèn del
parlament corresponent, com són la de Castella i Lleó, la
d’Andalusia i la de Madrid, dues d’elles aprofitant l’exposició
de la Directiva comunitària de protecció dels denunciants. 

Hi ha altres dues comunitats autònomes, Galícia i Canàries,
que varen canviar un poc el model i varen atribuir a les seves
cambres de comptes, el Consello de comptes de Galicia i la
Cambra de comptes de Canàries, competències en matèria de
prevenció de la corrupció i finalment, a nivell estatal es varen
presentar dues proposicions de llei, una pel Grup Parlamentari
Ciutadans a l’any 2016, que va quedar a mitges perquè es va
tancar la legislatura a l’any següent, i la que s’ha presentat
aquest estiu, que es va rebutjar, i una altra del Grup
Parlamentari VOX que es va presentar a l’any passat i que
tampoc no va poder tirar cap endavant pel tancament de la
legislatura.

Amb això volia posar simplement un poc en context quin és
el paper o la posició d’una oficina, una agència com la nostra
a l’àmbit institucional.

Bé, començ amb la posada en marxa de l’oficina. Aquí
tenen un poc els ítems fonamentals de la posada en marxa: jo
prenc possessió al gener del 2018, es presenta el projecte de
reglament al març, es publica el reglament al desembre, era
necessari esperar l’aprovació del reglament de funcionament
perquè tot el règim de personal i l’elaboració de la RLT
depenia del que digués el reglament. 

A partir del desembre del 2018 es fan diverses propostes
d’RLT amb els grups parlamentaris, es presenta una proposta
formal el març del 2019, que s’aprova a final d’aquest mes, i a
partir d’aquí comencen els processos selectius; n’hi va haver un
l’abril del 2019, de lliure designació, on varen prendre
possessió els caps d’àrea i els caps d’equip, -ara comentaré un
poc l’estructura-; a partir d’aquí, ja amb personal, vàrem poder
convocar els concursos de mèrits per a funcionaris del sots-
grup A2 que han pres possessió el gener de l’any 2020. Això
serien els ítems fonamentals de la posada en marxa de l’oficina.

Començàvem de zero. Vull dir, l’oficina tenia un pressupost
però ni tan sols no tenia compte bancari; havíem de demanar el

NIF, obrir el compte bancari, demanar..., presentar l’alta a la
Seguretat Social, a l’Agència Tributària, presentar el projecte
de reglament, bé, no vull avorrir amb aquestes coses, però, bé,
són les coses que un no veu però que s’han de fer; presentar els
fitxers de protecció de dades, demanar l’alta al BOIB, el DIF3,
facturació electrònica, registre de contractes, plataforma de
contractació, preparar esborranys de convenis amb diversos
organismes: Agència Tributària, Seguretat Social, notariat. Es
varen fer reunions específiques en matèria de transparència,
participació en un sistema d’alertes que després comentaré
l’àmbit de la investigació. 

Es varen fer prou reunions per cercar una ubicació física a
un edifici públic que no suposàs cap cost per a la comunitat
autònoma; al final no va ser possible, però crec que es varen
tocar tots els àmbits possibles. Aquests els tenen detallats, fins
i tot a l’Exèrcit li vàrem demanar si tenien alguna ubicació per
a l’oficina.

Es varen presentar convenis de reutilització d’eines
informàtiques: programes de nòmines, programes de
comptabilitat, programes de transparència. Es va preparar tota
la documentació operativa de l’oficina: tots els documents
comptables, les bases d’execució del pressupost, documentació
de tota la part dels processos, procediments d’investigació. Es
varen fer contractes per la pàgina web, la seu electrònica per
tenir un correu electrònic. Vàrem tenir algunes reunions amb
diversos denunciants. Es varen sol·licitar també les adhesions
als organismes internacionals que tenen competències en
matèria de corrupció. Es va presentar el projecte de relació de
llocs de treball; el projecte de pressupost del 2019, bé, en fi,
diversos convenis amb la Universitat que també comentaré
després.

A l’any 2018-2019 es varen dictar 14 resolucions i 7
instruccions per part de l’oficina.

Quant a la relació de llocs de treball hi ha previst..., el que
es va aprovar per la comissió del Parlament era una dotació
màxima de 24 persones. Amb el pressupost que vàrem tenir per
a l’any 2019 i per a l’any 2020 hem estat capaços de poder
contractar-ne 10, més el director. L’estructura horitzontal de
l’oficina és mínima, crec que és prou austera: tenim la
secretària, que fa totes les feines no només de secretaria sinó
també de gestió de nòmines, de comptabilitat i de pressupost;
tenim un cap d’equip d’informàtica que es va incorporar ara
perquè els processos anteriors varen quedar deserts; i tenim el
cap d’assessoria jurídica; o sigui tres persones a l’àmbit
horitzontal.

I després a les dues grans cames de l’oficina, la part de
prevenció i la part d’investigació, en tenim tres a la de
prevenció, són el cap d’àrea, el cap d’equip i una cap d’unitat;
i quatre a l’àrea d’investigació, amb dos caps d’unitat. Aquesta
és l’estructura.

De moment amb les restriccions pressupostàries la
mantendrem per a l’any que ve i imagín que també per a l’any
22, i quan sigui possible, si podem ampliar un poc més, doncs
seria el que caldria, perquè de la part d’investigació, a part
d’analitzar les denúncies que es presenten, el que volem és
establir mecanismes d’anàlisi de dades perquè sorgeixin

 



596 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 33/fascicle 1 / 30 de setembre de 2020 

possibilitats d’investigació que siguin un poc més acurades.
Amb això, la idea que teníem al principi era de crear quatre
equips dins l’àrea d’investigació -de contractació, de
subvencions, de personal i d’urbanisme-, i almanco dos equips
a l’àrea de prevenció, un que s’encarregués del registre de
declaracions dels alts càrrecs i un altre que s’encarregués de
tots els temes de gestió de riscs i de formació.

Els pressuposts són aquests. El 2018 vàrem arrencar amb
500.000 euros; hi va haver un gran romanent de crèdit que es
va incorporar l’any següent. A l’any 2019, ja amb previsió de
personal, el pressupost va ser de 937.000 euros. I per a l’any
2020 va baixar a 922; per a l’any 2021 baixarem a 920.

Bé, després a la plataforma de contractació hi ha tots els
contractes que ha formalitzat l’oficina, hi ha 10 procediments
oberts i la resta són contractació menor, contractació petita de
quatre coses que havíem de menester.

Entrant un poc a l’àmbit de les relacions institucionals, els
convenis que ha subscrit l’oficina bàsicament han estat amb les
dues oficines germanes, la de Catalunya i la de València. Es va
firmar un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per aprofitar
la Bústia de denúncies anònimes que tenen ells implantada, que
té la peculiaritat que permet establir contacte amb el denunciant
sense que hi hagi identificació d’aquest. S’ha firmat un conveni
amb la Sindicatura de Comptes per establir mecanismes de
col·laboració i d’intercanvi d’informació. S’ha signat un
conveni amb la Universitat de les Illes Balears per donar un
poc de contingut tècnic científic a tota aquesta part de l’àmbit
de la corrupció; d’aquest conveni estam a punt de subscriure
tres convenis específics. Es va signar un memoràndum d’entesa
amb l’Autoritat nacional anticorrupció italiana l’any passat.
Hem establert un canal més o manco formal de formació cap a
les petites i mitjanes empreses per donar suport a tot l’àmbit de
prevenció de la corrupció quan contracten amb l’administració
o perceben subvencions. 

Es va crear a l’any 2018 la Xarxa d’agències i oficines
anticorrupció de l’Estat, on participen no només les oficines de
Catalunya, de València i de Balears sinó també l’Oficina
municipal de Madrid, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
metropolitana de Barcelona, les dues cambres de comptes de
Galícia i de Canàries, i dos organismes estatals com són el
Servei nacional de coordinació antifrau, que és a la Intervenció
General de l’Estat, i l’Oficina de regulació i supervisió de la
contractació, que també depèn del Ministeri d’Hisenda. Bé,
aquesta xarxa, com saben, vàrem organitzar aquí a Balears
l’any passat unes jornades de dos dies, una de caire un poc més
científic i, l’altra, va ser la reunió nostra que fem cada semestre.

I després, quant a l’activitat internacional, com ja he
comentat l’oficina forma part de l’EPAC, l’European Partners
Against Corruption; es reuneix dos pics a l’any; aquest any per
la situació de la pandèmia no se celebrarà. Hem participat en un
grup de treball d’aquesta associació que lidera l’Agència
francesa sobre cooperació institucional i normes per a la seva
millora. Assistim al Fòrum també d’integritat i anticorrupció de
l’OCDE, s’han fet també dues reunions, la d’enguany va quedar
suspesa. I després, com ja he comentat també, participam com
a observador extern a la Network Corruption Prevention
Authorities, que ha fet dues reunions.

Pas un poc al plantejament institucional i un poc a les
primeres passes de l’oficina.

Bé, quant a l’organització i la planificació de la nostra
feina, partint del que estableixen la llei i el reglament, cada any
fixam unes directrius generals que són les que ens guien per a
l’any següent. En aquestes directrius generals tenim una
primera part que és la visió i la missió de l’Oficina. La missió
crec que està clara, és la de fomentar els principis d’ètica
pública d’integritat, fer un seguiment de les obligacions que
imposa la legislació i prevenir i investigar possibles casos de
malbaratament de doblers públics; i quant a la visió el que
volem és que sigui una oficina el més participativa possible,
oberta a la ciutadania, professional, independent i imparcial, i
que al final pugui aportar el seu granet d’arena a aconseguir
serveis públics de qualitat.

En aquestes directrius generals s’estableixen les guies tant
per a la part de prevenció com per a la part d’investigació, i ara
em centraré ja en aquestes dues, que són les darreres dues parts
de la meva intervenció.

La part de prevenció, si ens fixam en l’article 5 de la llei, el
que diu és que l’oficina, en relació amb l’ètica pública, ha de
fomentar valors d’ètica i d’integritat, ha de promoure
l’aplicació de bones pràctiques, ha de contribuir a la formació
de personal en aquests àmbits, ha d’assessorar i formular
propostes i recomanacions amb mesures relacionades amb la
prevenció de la corrupció, i ha d’establir relacions amb altres
organismes estatals, autonòmics i internacionals que es
dediquin a aquestes tasques.

El Reglament, per la seva part, a l’article 19 també estableix
una cosa similar, l’oficina encarrega l’àrea de la prevenció,
iniciatives destinades a fomentar la consciència ciutadana,
incentivar valors i actituds, campanyes de comunicació i
publicació, prestar assessorament i suport tècnic a l’elaboració
de codis ètics i de conducta, fer estudis d’opinió i signar els
convenis que siguin necessaris per dur a terme totes aquestes
tasques. 

El que hem fet -això ho passaré un poc més ràpidament- a
l’àrea de prevenció durant aquest any que tenim personal, ha
estat: primer, enllestir el Registre de declaracions patrimonials
i d’activitats, he de dir que l’Oficina Anticorrupció de Balears
és l’única que té competència en matèria de registre de
declaracions patrimonials, d’activitats i d’interessos dels alts
càrrecs, ni l’Oficina de Catalunya ni l’Oficina de València
tenen aquesta tasca dins la seva llei. És clar, això, quan un
compara el que fan diverses oficines, això és una feina
important que, de fet, fins fa quatre mesos era el gruix del
treball de l’àrea de prevenció. 

Per posar en marxa aquest registre vàrem aconseguir tot el
cens de càrrecs públics a febrer del 2019; vàrem fer
requeriments al febrer i al març perquè per rebre les
declaracions presentades fins al moment, pels alts càrrecs de
l’anterior legislatura, durant el mes de març-maig es va
contractar l’elaboració d’un formulari electrònic; durant el
mesos de juny i juliol, després de les eleccions autonòmiques
i locals, es va posar a disposició dels alts càrrecs aquests
formularis, es va fer una tasca de divulgació del formulari
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perquè els alts càrrecs presentessin les seves declaracions amb
aquest formulari i, a partir de l’agost de 2019, hem fet la gestió
d’aquest registre. 

A la memòria tenen totes les dades, aquí simplement faré
menció que tenim, de la legislatura de 2019-2023, fins a 31 de
desembre, 1.427 declaracions de 1.427 alts càrrecs. S’ha
ampliat a data de principis d’aquesta setmana passada, són
1.524, vull dir, aquest és el cens d’alts càrrecs que té l’oficina.

De declaracions de renda i de patrimoni es varen presentar,
fins al desembre de l’any passat, 1.023 declaracions; 11 del
cònjuge, encara que és voluntària, hi ha 11 alts càrrecs que han
presentat la declaració de la seva cònjuge o parella de fet; i dins
la gestió del registre tenim previst fer, tenim un pla de
comprovació de les declaracions perquè, si té sentit portar un
registre de declaracions patrimonials d’activitats i d’interessos
de càrrecs públics és per fer una gestió, per fer alguna
comprovació d’aquestes declaracions.

En principi, tenim la previsió de fer una diferent
comprovació en municipis grans i en municipis petits, hem fixat
un nombre de 7 regidors, per diferenciar. A part, Parlament, a
part comunitat autònoma, i organismes públics dependents.
Farem part amb mostra aleatòria, però farem part amb mostra
en funció de determinats indicadors, en funció de valors
declarats, si són alts o baixos, en funció de determinats criteris. 

Està preparada l’emissió d’expedients sancionadors. I la
tenim preparada des del mes de gener, el que passa és que els
expedients sancionadors, quan l’oficina emet la proposta, o
inicia el procediment, ha de donar la possibilitat al càrrec
públic que assumeixi la seva responsabilitat fent el pagament
de la sanció. Per fer el pagament necessitam un canal de
pagaments a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, i per això el reglament ens diu que hem d’arribar a un
conveni amb ells. Duim des del mes de juny, l’esborrany estava
fet des del mes de gener -que vàrem parlar amb Intervenció-
durant la pandèmia, durant l’estat d’alarma, vàrem preparar els
esborranys del conveni, al juny varen estar preparats i estam
pendents que la consellera d’Hisenda, que és la presidenta de
l’ATIB, ens digui el dia per signar el conveni. Simplement
esperam la signatura del conveni. 

Bé, a més de la gestió de les declaracions, la Llei i el
Reglament ens obliguen a publicar-les en el nostre portal de
transparència, estan penjades, es poden cercar tant per nom,
DNI o per organismes. I està penjat també el grau de
compliment de la presentació de declaracions fins la primera
setmana, les dades són de la primera setmana de setembre. Hi
ha alguns organismes que han complit al cent per cent, entre
ells, el Parlament, però hi ha ajuntaments, sobretot ajuntaments
petits, que han de fer alguna labor divulgativa entre cometes
per donar l’empenta final perquè compleixin al cent per cent. 

A dia d’avui duim 486 requeriments d’alts càrrecs que no
han presentat la seva declaració de renda, que també estan
penjats al portal de transparència de l’oficina. Com que som
conscients que l’obligació de presentar les declaracions, el
formulari electrònic de l’oficina, és una obligació afegida,
sobretot en els ajuntaments que tenen la legislació estatal amb
Llei de bases de règim local, que també els obliga a presentar

una declaració davant el seu secretari, arribam a convenis amb
els ajuntaments, ja en tenim un de signat amb l’Ajuntament de
Ciutadella, i ahir -si no vaig malament- es va aprovar pel Ple de
l’Ajuntament de Palma també la signatura del conveni, perquè
el registre de l’oficina sigui l’únic registre per complir les dues
obligacions per part dels càrrecs electes dels ajuntaments. Hi
ha, de moment, 16 ajuntaments que ens han demostrat el seu
interès i continuarem aquesta tasca divulgativa perquè amb la
presentació d’una única declaració, completant un únic
formulari, compleixin les dues obligacions: l’autonòmica i
l’estatal.

Bé, a part del registre, l’àrea de prevenció, té una altra tasca
i molt important que és la prevenció de males pràctiques als
organismes públics. S’ha escrit molt sobre això, tots els
organismes, tant autonòmics nostres com internacionals, tenen
eines de prevenció de les males pràctiques, i aquí sempre
juguen els dos enfocaments: el reactiu, que és el d’investigar i
sancionar, o el preventiu que és el que -en teoria- s’ha
demostrat com a més eficient, més eficaç per evitar aquestes
males pràctiques. 

El problema és que fer una eina de prevenció de males
pràctiques doncs és un món prou complex -i aquí simplement
he posat quatre retxes- perquè se’n facin una idea; vull dir,
males pràctiques en tenim al sector públic, però la corrupció
normalment va acompanyada d’una agenda a l’àmbit privat. Per
tant, prevenció de la corrupció a l’àmbit privat, també se’n pot
fer i, de fet, com he explicat abans, l’àrea de l’Oficina
Anticorrupció en fa.

Tenim que les anàlisis de riscs poden ser tant per prevenir
com per investigar, de fet, hi ha sistemes d’alertes per iniciar
investigacions.

Tenim -a la part esquerra- un conjunt d’eines molt ample
per dur a la fi aquestes tasques: tenim codis de conducta; tenim
eines de gestió de conflictes d’interès; tenim les banderes
vermelles, que es diu; tenim els mapes de riscs; tenim
estratègies de col·laboració amb organismes públics i
organismes privats. I després, a la part baixa, tenim un munt de
procediments: tenim tot el món del compliance, que ara està tan
de moda; tenim la norma internacional ISO 37.001, de
prevenció de la corrupció a qualsevol organització; tenim
sistemes d’alertes; tenim normativa de control financer per part
de les intervencions als ajuntaments; tenim la possibilitat de les
auditories; canals de denúncies... Bé, i tot això ho hem de
compondre per arribar a definir què vol fer l’oficina per a la
prevenció de les males pràctiques en els organismes públics.

Nosaltres hem fet ja dues guies; la primera és la guia marc,
la que estableix, diguem, com s’ha de fer un mapa de riscos,
perquè al final tendim a fer un mapa de riscos; i arran d’aquesta
guia marc hem fet una guia ja específica per als ajuntaments. El
que passa és que el que volem és no donar més feina a
secretaria i intervenció dels ajuntaments, sinó facilitar-los la
seva feina introduint mecanismes de prevenció sense que
pràcticament se n’adonin. Per això hem arribat a un acord amb
el Consell Insular de Mallorca, amb la Intervenció, que està
duent a terme amb la Diputació d’Albacete tota una eina
electrònica de gestió d’expedients i de gestió de controls per
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part de les intervencions, i aquí ficarem un mòdul de mapa de
riscos en l’àmbit de les males pràctiques als ajuntaments.

Bé, faré un poc de via. Tenim un simulador de conflictes
d’interès penjat a la nostra pàgina web per a qualsevol que el
vulgui fer servir. Vàrem arribar a un acord amb l’Agència
Tributària estatal per intervenir en el programa d’educació
civicotributària que tenen en marxa amb les escoles, però el que
volem és arribar realment a una eina de dilemes ètics, que
estam també en converses amb la Direcció General d’Innovació
de la Conselleria d’Educació per poder fer-ho a les escoltes.
També fem recomanacions a projectes normatius, n’hem fet ja
vuit, dos l’any passat i sis enguany.

I quant a la investigació, tenen les dades també a la
memòria. No m’estendré en sistemes. Volem arribar a un
sistema d’alertes primerenques. Vàrem establir converses amb
la Generalitat valenciana perquè ells tenen el sistema Saler, que
en principi funciona bastant bé; el que passa és que tenen
problemes informàtics perquè aquest sistema el puguin emprar
altres organismes, però n’hi ha més; hi ha Funes, que el té Perú.
I la setmana que ve tenim una reunió amb la Comissió Nacional
de Mercats i la Competència per aprofitar les eines que tenen
ells d’explotació de la base de dades de contractes, per tenir
indicis d’expedients d’investigació.

I finalment a la memòria acabam amb la Comissió no
permanent del deute. Supòs que la setmana que ve, si no la
següent, podrem tenir ja les conclusions d’aquest encàrrec de
feina que va fer el Parlament a l’oficina.

I amb això acab.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per tal de formular preguntes... Perdó,
procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de 45
minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions, per la qual cosa es
demana als portaveus si se suspèn la sessió o si podem
continuar. Podem continuar? Perfecte.

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El
Sr. Far pot contestar de manera global o bé de manera
individual.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Far i Jiménez):

Global, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Global. Perfecte.

Per tant comencem ara pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Benvingut, Sr. Far, moltíssimes gràcies per la seva
assistència i per les explicacions que ens acaba de donar
respecte de les activitats que ha desenvolupat la seva oficina
durant els exercicis 18 i 19, i que a més les fa en els termes que
preveu l’article 13 de la Llei 16/2016.

Sr. Far, vull començar assenyalant que el Grup Parlamentari
Popular aprecia i valora la seva formació i la seva trajectòria
professional, així com la de tots i cadascun dels funcionaris que
integren l’organigrama de l’oficina. Com vostè sap, i els
diputats que integren aquesta comissió també, el meu grup
parlamentari es va oposar a la creació d’aquest òrgan per
entendre que era superflu, atès que existeixen els controls
administratius i judicials suficients per detectar, denunciar,
promoure investigacions, i sancionar si cal aquelles conductes
reprovables, si bé som un partit democràtic i acceptam, com no
pot ser d’una altra manera, que una majoria d’aquesta cambra
impulsàs la creació d’aquesta oficina. Per tant, una vegada
creada aquesta entitat de dret públic i amb personalitat jurídica
pròpia, dotada de personal i un més que generós pressupost, el
Partit Popular exercirà la seva funció de control i seguiment de
les actuacions de l’oficina, i estarem atents al grau de
consecució dels objectius que s’ha marcat.

Miri, Sr. Far, la meva primera intervenció abastarà
qüestions relacionades amb els dos grans blocs, els mateixos
amb què vostè ha estructurat la seva presentació i la memòria;
per un costat, qüestions relacionades amb les activitats
institucionals, i altres qüestions i observacions relacionades
amb les activitats organitzatives. 

Quant a activitat institucional, capítol de convenis, a la
memòria del 18 es detallen una sèrie d’acords aconseguits amb
altres administracions i organismes públics. A més anuncia la
signatura d’una sèrie de convenis de manera imminent, entre
ells amb la Fiscalia de les Illes Balears; i a la memòria de 2019
posa de manifest que encara no s’ha rubricat. És a dir, en dos
anys no ha pogut signar un conveni amb la Fiscalia de Balears;
tan difícil és? No serà que la Fiscalia considera que no ha de
signar cap conveni amb una institució que solapa les seves
pròpies competències? Expliqui’ns, per favor, quins són o
quins han estat els obstacles que l’impedeixen signar amb la
Fiscalia el pregonat acord.

Al mateix temps, i amb la intenció de saber com estan
aquests diferents acords que va anunciar, em podria indicar
com té els convenis amb l’Oficina independent de regulació i
supervisió de la contractació?, amb el Servei nacional de
coordinació i antifrau?, i amb el SEBPLAC, el Servei de
prevenció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries?

Passam al capítol d’accions formatives dirigides al públic
jove i a les pimes. Tenint en compte que un dels objectius
prioritaris de l’Oficina anticorrupció és la prevenció via
sensibilització i formació, crida l’atenció l’escassa activitat en
aquest àmbit. L’any 2018 s’han duit a terme quatre accions
formatives en tres centres escolars, mentre que el 19 ha
disminuït la seva activitat en aquest camp: sols han dut dues
accions formatives a un únic centre. Quin format tenen aquestes

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 33/fascicle 1 / 30 de setembre de 2020 599

jornades de portes obertes?, són realment portes obertes, com
explica a la memòria? Quin tipus de material s’edita per a
aquestes trobades amb els joves? Quins són els formadors? I en
aquest mateix apartat li vull demanar sobre l’acord aconseguit
amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària; en què
consisteix exactament?, com es concreta la participació en el
programa d’educació civicocontributiva? Quina és la
contribució de la seva oficina en el projecte?

A més es recull en el document de l’any 19 que estan en
negociacions amb la PIME, i vostè també ho ha explicar a la
seva intervenció, per dur a terme activitats formatives als seus
associats. En quin estat es troben les negociacions?, quantes
activitats preveuen impartir? Quin format tindran aquestes
càpsules formatives?, quin tipus de material s’editarà i qui durà
a terme la formació?

Seguint i avançant en els capítols ara entraré dins l’activitat
internacional i nacional. Durant aquests anys, segons recull la
memòria, ha desplegat importants esforços en l’àmbit
internacional i nacional, sol·licitant i adherint-se a diversos
organismes i assistint a trobades i fòrums a diferents ciutats
europees -a Rust (Àustria), París, Estocolm, Brussel·les-, així
com a capitals nacionals -Madrid, Barcelona o València.
Realment si un observa la memòria amb deteniment i es veu la
quantitat de viatges que ha realitzat, i s’endinsa a la pàgina
web, en el Portal de transparència, es pot veure que totes
aquestes anades i vengudes tenen un cost.

Quant al projecte europeu Hèrcules III, que apareix a les
dues memòries, m’agradaria que em concretàs els termes amb
què està negociant el seu ingrés o si ja és membre d’aquest
projecte. Podria dir qui en són els socis?, qui assumeix el rol de
coordinador del programa?, i si contemplen la figura de
contractistes. Quin és el nivell real de participació de la seva
oficina?, i si ha sol·licitat o se sol·licitarà algun sots-projecte
dins les diferents convocatòries que té el programa Hèrcules
III. Quin fons rebran, si és el cas, o quina aportació de recursos
i personal significa aquest projecte per a la seva oficina?

Entrant ja en el segon bloc, activitats organitzatives, i ja
més d’àmbit intern, des del 18 s’han vingut dictant diverses
resolucions, instruccions, s’ha anat treballant en la preparació
del registre de declaracions, i s’ha procedit a requerir al
Parlament i a la Direcció de Transparència del Govern que li
lliurin el contingut del registre de béns, el registre d’interessos
i activitats, el registre de patrimoni dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma, i també s’ha
requerit als secretaris de les administracions insulars i
municipals els corresponents certificats dels registres de
declaracions patrimonials i activitats d’aquestes
administracions; un exemple més de la duplicitat de funcions,
demanen informació que ja han reclamat altres organismes als
subjectes passius.

Recullen tota aquesta informació i finalment creen un
registre amb les declaracions de la majoria de càrrecs públics
d’aquesta comunitat autònoma. Segurament ha estat una labor
ingent, i li reconec, i que no ha estat exempta de dificultats,
obstacles i problemes, però innecessària. Aquesta informació
que vostè ha sol·licitat ja consta a l’administració, ja està
registrada a altres organismes. Cal preguntar-se, ateses les

dificultats dels temps que corren, si és necessari tot aquest
desplegament burocràtic que naturalment té un cost real per als
ciutadans de les Illes Balears.

Quant al capítol d’activitat operativa, referent a la Bústia de
denúncies anònimes, voldria dir-li que una de les funcions
estrella del seu departament és precisament incentivar la
població el fet que denunciï conductes censurables; res a dir.
Per a la gestió d’aquesta bústia entenem que utilitza els
coneixements i l’experiència de l’Ajuntament de Barcelona.
Ens podria explicar quins són els termes que defineixen l’acord
amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’utilització de
la seva bústia ètica i el bon govern? Quan hem llegit l’acord
marc no hem pogut trobar aquests detalls.

Revisar la relació d’informacions, alertes o denúncies
recollides per aquesta famosa bústia, en el 2018 es reben 14
informacions, alertes o denúncies, que és la nomenclatura que
utilitza a la seva memòria. Una ràtio simple, indicador que
utilitzam els economistes per dimensionar l’abast de les
actuacions econòmiques financeres ens mostra que cadascuna
de les denúncies formulades a l’any 18 té un cost per a les
arques públiques de 35.700 euros. En el 2019 es reben 50
informacions, alertes o denúncies i la ràtio disminueix
sensiblement i el cost és de 20.000 euros per denúncia. I quan
analitzam les actuacions de recerca concloses, la immensa
majoria són arxivades per falta de proves o per falta de
competència subjectiva o objectiva o pot estar fora de l’àmbit
d’actuació de l’oficina i es limiten a fer recomanacions. 

Si bé l’anàlisi jurídica que es fa i en què fonamenta les
recomanacions resulten encertats i convincents es troba a faltar
un detall de com caldria executar aquestes recomanacions i una
valoració objectiva del supòsit analitzat respecte del qual no
s’emet cap apreciació convertint-se en un mer ens consultiu,
que creiem que aquesta no és la seva funció.

No creu vostè, Sr. Far, a hores d’ara de la compareixença
que la institució que dirigeix té un caràcter redundant respecte
d’altres administracions i que la generació de recomanacions,
com alguna que hem vist en aquest mateix parlament manquen
de tota eficàcia i són al cap i a la fi un brindis al sol?

Entrant ja al capítol d’activitat operativa i referent a
l’auditoria del deute. A les dues memòries indica la intenció de
contractar una empresa externa per dur a terme una auditoria
del deute de la comunitat autònoma, i també ho ha comentat a
la seva presentació, orientada a realitzar una anàlisi general
dels processos d’endeutament.

En aquest sentit voldria ràpidament recordar els diferents
organismes que vetllen per l’acció econòmica financera de
l’administració pública. En primer lloc, Sindicatura de
Comptes, precisament té aquesta funció, fiscalitzar l’activitat
econòmica financera i comptable del sector públic amb
independència, objectivitat i professionalitat. 

A més a més, tenim un altre instrument que és la Intervenció
General, la qual a través de la seva intervenció adjunta
d’auditories cada any, cada any, fa l’auditoria a l’administració
pública i a tot el sector públic instrumental. Poden accedir a
aquestes auditories a la pàgina web d’aquest organisme. També
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vull remarcar que la mateixa Intervenció sots-contracta
empreses d’auditories per donar encara més independència i
objectivitat a aquesta tasca de fiscalització.

Per no parlar del Tribunal de Comptes, que la seva principal
funció és fiscalitzar l’execució dels programes d’ingressos i
despeses públiques de l’activitat econòmica financera del sector
públic atenent els principis de la legalitat i bona gestió.

I per si fóssim pocs aquests mecanismes legals de control,
els apunt finalment a l’autoritat independent de responsabilitat
fiscal que vigila per la sostenibilitat de les finances públiques
i per garantir el compliment efectiu per part de les
administracions públiques del principi d’estabilitat
pressupostària, previst a l’article 135 de la Constitució
Espanyola, avaluant de manera contínua el cicle pressupostari
i l’endeutament públic.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, hauria d’acabar.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Un minutet, i acab. De veritat que és necessari auditar de
nou la situació econòmica financera de les nostres
administracions amb tots aquests controls per part dels
diferents organismes independents? De veritat que posarem en
dubte el treball dels interventors, secretaris, tresorers, auditors
públics, UGE, jutges, magistrats, inspectors i altres funcionaris
especialitzats en la matèria? De veritat, Sr. Far, que el seu
departament contractarà una altra auditoria?

No pensa, en concordança amb el que li he expressat al
llarg d’aquesta compareixença, que manca de sentit
incrementar la despesa pública que es pretén a través de la
contractació d’una auditoria de deute simplement, simplement,
per acontentar el grup parlamentari promotor de la creació de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció?

El Partit Popular el considera innecessari, redundant i
ineficaç.

Serien moltes més les qüestions que m’agradaria plantejar-li
i debatre, Sr. Far, però el temps és limitat i he d’anar acabant.
Quedam a l’espera de les seves respostes per poder a la rèplica
aprofundir en els aspectes més rellevants.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara, pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Far, per les explicacions de
les dues memòries i que al final representen tota l’activitat que
s’ha dut a terme a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció.

Sé que diversos grups d’aquesta cambra pensaran que
l’Oficina no té raó d’existir, ara mateix ho acabam d’escoltar,
i s’han expressat en aquests termes en innumerables ocasions,
però des d’Unidas Podemos pensam que és essencial que hi
hagi una oficina de prevenció i lluita contra la corrupció, i ho
és perquè n’hi ha prou a girar la vista enrere per veure que a la
nostra comunitat autònoma, tot i que sempre ha disposat
d’alguns organismes de controls, basta girar la vista enrere per
veure tots els casos que hem tengut a la nostra comunitat, que
ha quedat descobert que aquests organismes no varen ser del tot
eficaços davant l’extensió de la corrupció a les nostres illes. És
més, a aquesta cambra hi ha partits tacats d’aquesta corrupció.

A més, la prevenció i la lluita contra la corrupció suposa
dotar de salut les administracions públiques, suposa que els
doblers públics estiguin vigilats i que es destinin allà on toca.
I és que saben quants recursos la nostra comunitat ha perdut a
causa d’aquesta corrupció? Són moltíssims, tants que ara
podríem tenir més escoles, més hospitals, major qualitat
assistencial, social i sanitària, entre moltes altres, que durant
tots aquests anys enrere i actualment demanam que volem més
recursos. Els podríem tenir ja. 

El simple fet de tenir una oficina de prevenció i lluita contra
la corrupció ja és un element desincentivador i que ens estalvia
doblers a la ciutadania que, a més, vull recordar que fins fa poc
una de les majors preocupacions de la ciutadania era la
corrupció, i això és un fet que cal tenir molt en compte. 

Per què hi ha forces polítiques que sol·liciten la seva
eliminació? Possiblement perquè els incomoda, sobretot quan
algunes d’aquestes forces, com ja he dit, han estat
condemnades per corrupció. Però en ple segle XXI i sobretot
quan ja la Unió Europea en el seu primer informe de lluita
contra la corrupció, l’any 2014, ja destacava que per mor de
l’organització territorial descentralitzada del nostre país era
precís reforça els controls financers autonòmics i locals. 

Ja entrant en la memòria, precisament una de les
característiques que fa essencial l’oficina és tota la seva
activitat enfocada a la prevenció i que, a més, sempre
desenvolupa la seva tasca des de la independència. Cosa que
altres organismes no poden fer per com estan articulats.

Dotar d’educació ciutadana basada en la integritat pública,
formació al funcionariat basada en l’ètica pública i la integritat,
entre d’altres, són activitats que han desenvolupat i que ens
sembla que haurien de continuar de forma contínua en el temps
i si és possible que aquesta educació es pugui estendre encara
més entre els diferents sectors de la ciutadania. Si bé és cert,
ens resulta molt interessant totes aquestes visites a diferents
instituts i de fet ens agradaria saber com valora vostè l’acollida
d’aquestes jornades als instituts.

Val a dir que en el primer any de l’existència no va ser fàcil
poder desenvolupar la seva activitat ja que es pot dir que una
vegada tengut el reglament i el personal ja ens trobam dins
l’any 2019 i és en aquest any que convé que ens centrem
principalment. En aquest sentit a les memòries es desprèn el seu
tarannà de voler crear xarxa amb les diferents institucions, ja
siguin les que se dediquen a l’anticorrupció, com la xarxa
d’agències i oficines anticorrupció de l’Estat espanyol, i també
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totes aquelles institucions europees, així com les diferents
administracions de les Illes.

Ens sembla molt interessant totes les relacions i activitats
que s’han desenvolupat, si bé volíem fer una precisió, una
consideració. A l’àmbit local hi ha alguns ajuntaments de
Balears que lideren el rànquing quant a transparència, però
llavors n’hi ha moltíssims que estan bastant enfora de complir
amb uns mínims, pensam que és necessari incrementar la
conscienciació sobre l’ètica pública, la transparència i la
prevenció.

De la mateixa memòria es desprèn que les denúncies
rebudes a l’any 2019 un 32% afecten les corporacions locals,
una dada...

(Es produeix de sobte una alteració del volum del
micròfon)

...quin susto... ara m’he espantat jo mateixa... Potser que no
s’hagi sentit res?

(Remor de veus)

Ah, d’acord... D’acord, d’acord, perdonau, disculpau...

... una dada que ens indica que cal reforçar els llaços i la
formació en les diferents corporacions. No sé si de cara al futur
pretén augmentar les iniciatives en aquest àmbit.

D’altra banda també, li vull demanar per un tema que
apareix a la memòria de l’any 2019, però que afecta l’any 2020
que la diputada Sra. García ja li ho ha demanat, i és sobre si al
final l’oficina ha participat al projecte Hércules III i en cas
afirmatiu si ens podria explicar en què ha consistit aquesta
participació.

Llavors, també m’agradaria... si pot aprofundir en els
contactes que ha tingut amb els diferents organismes per tal de
dur a terme l’auditoria del deute que ja ha anunciat que d’aquí
a les properes setmanes en tendrem més notícies.

Jo sé que l’auditoria del deute, així com l’existència
d’aquesta oficina incomoda certs grups, però des del nostre
grup pensam que tant aquesta auditoria com la figura de la
institució de l’Oficina Anticorrupció són molt necessaris i que
beneficien la ciutadania de les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez per un temps de deu
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom, Sr. Far, no s’ho
prengui vostè com a una descortesia, però el meu grup
parlamentari, almanco jo com a diputat no solc donar les
gràcies mai quan compareix un alt càrrec o un responsable de

l’administració, és una obligació per part seva i per part nostra
que vostè vingui.

I voldria començar fent aquesta referència, vostè cada
vegada que li fan una entrevista o fa una compareixença i un
periodista se li adreça mostra una vehemència i una claredat,
una independència i una vehemència en la informació que vostè
expressa i volia fer ressò precisament d’algunes reflexions que
quasi, quasi ens les hem de fer en aquesta cambra els membres
d’aquesta comissió.

Vostè sap, Sr. Far, que el nostre grup parlamentari va estar
d’acord amb la figura de crear una... la posada en marxa d’una
oficina independent que fos... en la lluita, la prevenció i la lluita
contra la corrupció i el frau dins l’administració, dins la gestió
pública, amb l’objectiu sobretot i en el context pel qual es va
crear, aquí i a altres països, per recuperar la confiança en les
institucions, atesa tota aquella..., per cert, una reflexió
filosòfica que vostè fa de la corrupció previsible de la persona
i del gestor públic aristotèlica de dalt a baix, vostè la va
esmentar i això és el resultat de la creació de l’Oficina
Anticorrupció.

El que és kafkià és que aquí hi ha hagi discursos d’alguns
grups parlamentaris que varen anar a crear-la i defensen i
critiquen els que consideram que no s’ajusta a les necessitats i
objectius que es va plantejar i llavors no l’hagin convocat, a
vostè, mai, no tan sols que no l’hagin convocat mai, vostè
mateix esmenta: “Yo tendría que dar explicación...”, li ho
traduesc en castellà perquè l’entrevista és en castellà, “yo
tendría que dar explicación al Parlamento y nadie me las ha
pedido”, -fa un any d’això-, “Nunca nadie ha pedido mi
comparecencia, nadie del Govern me ha llamado, no conozco
a la presidenta Armengol”, crec que els que ens hem de fer una
autocompareixença tal vegada som els membres d’aquesta
comissió envers l’Oficina Anticorrupció.

Llavors entraré en matèria, evidentment m’ajustaré a la
memòria, hi ha unes dades que li vull esmentar quant a casos
que m’agradaria que vostè digués dels que s’han investigat i
dels expedients, dels 50 expedients d’aquesta memòria, alguns
sí que ens interessen pel desglossament que vostè n’ha fet
envers les denúncies presentades, però vostè fa llavors una
referència molt important en aquesta entrevista -i insistesc que
ens l’hauríem de repassar- envers la Sindicatura de Comptes.

Una reflexió que vostè fa quant a les mancances, el que
hauria de ser i el que no fa el mateix Parlament envers la
Sindicatura de Comptes que als membres que compatim... en el
meu cas, aquí hi som en substitució, però som membre i
portaveu de la Comissió d’Hisenda i Pressupost, quan presenta
el síndic de comptes els informes i diu vostè: “Los controles los
hace tarde porque le pasan información también tarde, te llega
un informe del 2016 en el 2019...,cuantas denuncias se han
presentado, la Sindicatura elabora un informe y nadie lo lee,
lo elevan y lo trasladan al órgano controlado, una conselleria
con una serie de recomendaciones y actuaciones” i li demana
el periodista: “¿y qué hace la conselleria con el informe?”
Vostè es planteja si se llegan a tener en cuenta i es planteja
també si es qüestionen les recomanacions.
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Miri..., vostè també esmenta que reunions amb la Fiscalia
n’ha tengudes dues. On vull arribar amb això? Vull arribar... és
una autocrítica com a parlamentari i a aquest òrgan i a aquesta
institució. Jo sí crec, el meu grup parlamentari creu que hi ha
una duplicitat de funcions, perquè hi ha una deficiència en les
competències, entre elles d’aquest parlament que té una
comissió del diputat entre altres coses, també de la Sindicatura
de Comptes.

Jo li volia plantejar, li faig ara una pregunta, si vostè estima
que la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears tal com
tenen altres sindicatures de comptes d’altres comunitats
autònomes hauria de tenir eines més coercitives per quan fa
informes reiteratius d’incompliment a funcionaris públics i a
càrrecs públics, puguin tenir el que tenen, com a una sanció dia
per dia per l’incompliment de no facilitar la documentació o de
deslligar-se de les recomanacions establertes en tema de
complements o en tema de tramitació d’expedients públics de
contractació, etc., entre altres coses perquè això sigui exemplar.

La Sindicatura de Comptes és un instrument, una eina i un
òrgan independent, dependent del Parlament que a més a més
té quasi el 50% de les funcions que vostè té quant a la
prevenció i precisament com a instrument de recomanació. Ja
ni li cont la Fiscalia.

M’agradaria que vostè ens fes una valoració del que és la
Fiscalia de les Illes Balears quan a recursos des de les policies
unitats específiques i els instruments necessaris per fer també
aquesta prevenció, perquè en el que confien molt els ciutadans
és que el sistema de justícia i la Fiscalia, jutges i magistrats
tenen suficients recursos precisament per perseguir els delictes
i sobretot per instruir d’ofici. 

Jo puc presentar una denúncia a la Fiscalia anònimament,
dient el mateix que li han presentat a vostè, directament a la
Fiscalia. No sé si tendrà suficients recursos i temps per fer-ho,
però ho puc fer exactament, eh?, el cas Matas va començar amb
denuncies privades que varen anar directament a la Fiscalia, no
hi havia l’Oficina Anticorrupció i com molts de càrrecs, d’alts
càrrecs i denúncies presentades entre... a batlles i batllesses o
regidors de la nostra comunitat autònoma.

Per tant crec que tenim molta tasca per fer des d’aquest
parlament quant a això i em cau la cara de vergonya que vostè
digui que “a mí nadie me ha llamado”, em cau la cara de
vergonya com a diputat i membre d’entre els 59 d’aquesta
institució, però nosaltres li vàrem fer una petició, recorda vostè
que li vàrem fer una petició de compareixença sobre un cas
concret que consideràvem que afectava un complement envers
una recomanació que vostè va fer adreçada a aquesta cambra i
al Govern, per revisar una normativa.

Miri, li demanaré que ens faci la valoració de si vostè creu
que ha de tenir més contractació, d’11 a 24, entre altres coses
per la seva execució pressupostària. I ens trobam en una
situació on haurem de fer retallades evidentment. A l’any 2019
del 56%, quan el 90% del pressupost és un capítol 1, i al 2018
em sembla que era un 32% d’execució pressupostària quan el
seu capítol en aquell moment també era... el 90% del
pressupost era el seu capítol 1.

Jo li ho dic perquè es trobarà vostè... o almanco amb la
nostra responsabilitat d’haver de donar suport al Govern a fer
retalls. Digui’m si dels expedients que vostè ha tramitat de la
presumpció de situacions que es troba de... per investigar ara
mateix té recursos suficients o demanar complementar els altres
13 treballadors, treballadores de l’RLT.

Això per una banda, per l’altra banda vostè... -president,
quin temps em queda, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

Tres minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord. Per altra banda, volia vostè... la seva oficina ha
tramitat 50 expedients, 10 han estat arxivats, m’agradaria si ens
ho pot dir, dins la seva confidencialitat i reserva, de quin tipus
han estat aquestes denúncies arxivades, si són de particulars, si
és perquè no hi ha hagut motiu, faci’n un poc esment, crec que
és important. 27 són de particulars, m’agradaria veure, saber
amb els seus informes els temes que... d’aquests 27
particulars..., trob que és molt, molt important que particulars
s’hagin adreçat a l’oficina per manifestar denúncies per
suposada... corrupció o frau. Digui’ns en quin àmbit han estat,
si han estat..., d’aquests 27 concrets, si han estat cap a alts
càrrecs, cap a institucions, cap a funcionaris, cap a treballadors
funcionaris públics, etc.

Finalment, i acab president, això de la Sindicatura de
Comptes sí que m’agradaria dir, ja que potser és d’un caire més
particular, no només per al meu Grup Parlamentari sinó perquè
el nostre grup parlamentari sí instarà, i de fet ha fet un debat,
que no es facin més recomanacions, a la Sindicatura de
Comptes, sinó que aquest parlament dugui una reforma de la
normativa de la Sindicatura de Comptes perquè tengui aquests
instruments, perquè crec que és necessari, de fet, nosaltres
vàrem instar aquesta comissió d’Hisenda i Pressuposts que la
pròpia Sindicatura de Comptes fiscalitzés els comptes de
l’Oficina de Prevenció del Frau per la Corrupció, i entenc -
supòs- que hi estarà vostè d’acord, com a un òrgan extern que
hi faci l’auditoria. I em sembla que vostè ja han arribat a un
conveni, a un acord instrumental per a aquest fet. Però sí
m’agradaria la seva opinió perquè la duria -i crec que és
important- envers els instruments que ha de tenir la Sindicatura
de Comptes i, de fet, potser, seria interessant que aquesta
comissió s’adrecés a la seva oficina per a qualque recomanació
d’aquests instruments, li he dit “coercitius”, sé que sona molt
malament, però almanco que instin a aquest compliment dels
responsables públics tant de les corporacions locals i pròpia
comunitat autònoma.

Jo no sé si tendré una altra possibilitat de comentar-li més
coses però, de moment, sí: li volia demanar també la seva
valoració sobre l’aplicació d’aquella famosa Llei de
transparència i bon govern, si realment allò que es va crear com
a instrument..., crec que va ser l’instrument piramidal!, a més,
que va articular moltes altres (...) el fet que vostè presideixi,
dirigeixi, una oficina. A veure si això va ser una mínima
declaració per pal·liar tota aquella cortina de corrupció que es
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va produir a nivell de tot l’Estat o realment té instruments i si
s’ha de modificar o adequar a la realitat actual.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS Mallorca
té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltíssimes gràcies, Sr. President. Sr. Far, jo també em
sum al capítol d’agraïments per la compareixença, per les
explicacions, per l’explicació d’aquesta Memòria. 

Efectivament dos anys, tot i que, o dues memòries, dos anys
i busques, a dins un període administratiu és molt i és poc,
vostè en el principi de la seva exposició ressenyava les
dificultats que hi ha respecte de la creació d’una estructura que
no existia, quant a, fins i tot, haver de treure un CIF, haver de
fer tota una sèrie de paperassa que, evidentment, és confusa i
mentre un fa una cosa, no en fa una altra, per tant, dos anys
entenem que és un període breu en aquest sentit.

Però sí que crec que és important tenir en compte que
l’estructura ja hi és, ha anat fent passes, ha anat tramitant
expedients, ha anat creant sinergies amb altres administracions,
fins i tot amb una mirada àmplia de cap a fora, veure quin tipus
d’iniciatives s’apliquen per aquí i per allà i, especialment -
perquè la veritat que la pólvora ja està inventada!- de vegades
basta veure els altres com ho fan, és a dir, vostè és una feina
que sí que ha anat fent i per tant a partir d’aquí i d’aquestes
bones experiències que hi pugui haver aprenguem-ne i
apliquem-les a aquesta comunitat autònoma. 

Abans s’hi referia la companya d’Unidas Podemos, la Sra.
Sans, és vera que segurament ara ja no, però no fa molt, que la
corrupció, sobretot a nivell polític s’entenia com un problema
estructural i un dels principals problemes. I crec que és que tots
els que ens hi dedicam -jo, almanco, he estat deu anys batle,
després he estat en el Consell de Mallorca i ara diputat- hem
pogut veure un procés en aquest sentit. El primer any que jo era
batle, per exemple, per Nadal arribaven senalles, hi havia
cuixots, hi havia de tot! Això avui en dia..., i especialment
després de la crisi econòmica..., però ja és el mateix concepte!,
evidentment tot allò estigui tranquil que se n’anava a l’ONG
local i es rifava per a un projecte solidari.

Però ho dic perquè a tots, en qualque moment, ens han fet
befa els amics, quan vas a un sopar, quan et presentes com a
polític, de dir “bueno, tengo unos terrenillos...”, no sé si a
vostès els ha passat... O fins i tot, no fa gaire hi havia un anunci
d’una famosa beguda refrescant on una al·lota presentava el
nuvi a ca seva i aquell nuvi es dedicava a la política i no sabia
gaire bé com havia de contar a la família de l’al·lota que es
dedicava a la política. És a dir, és vera que, desgraciadament,
aquesta percepció l’hem tenguda aferrada durant molts anys.
Que tampoc no és rar!, que els ciutadans l’hi tenguessin,
especialment per la desfilada que hem vist de diferents polítics
que han tengut casos de responsabilitat en el jutjat, i molt
especialment a la nostra comunitat autònoma, hem de

recordar..., d’un breu període, no?, democràtic, de la Transició
fins ara, dos! presidents d’aquesta comunitat han estat
condemnats: un ja havia prescrit però l’altre ha passat per la
presó; o una presidenta mateixa d’aquesta institució, del
Parlament de les Illes Balears, tot i que era per un càrrec que
havia ostentat amb anterioritat. Més altres molts casos: un
govern central on gairebé tots els ministres varen passar per la
presó, és a dir, és un tema que tampoc no ens ha de venir de
nou, que la ciutadania vegi o associï la imatge del polític amb
la corrupció. 

I jo d’això sempre n’he intentat fer una lectura en positiu.
A vegades, quan un pensa en la Transició ens pensam que hi va
haver un punt i a part, i que tot va començar de nou. I jo no
crec que sigui així!, veníem d’un període de quaranta anys de
franquisme, que era corrupte per estructura! D’una gent que
havien guanyat una guerra i, com que havien guanyat una
guerra, es pensaven que el país era seu i que podien fer el que
volguessin, i especialment amb un poder d’una oligarquia -que
a més és la que va finançar el cop d’estat i la posterior guerra-
que aquests, evidentment, després varen poder multiplicar per
vint els guanys o els beneficis d’aquell capital que hi invertiren.
Per tant, veníem d’un sistema que era corrupte per naturalesa,
fins i tot, els batles cobraven aquell famós 3%, és a dir, no
cobrava, cobrava aquell 3% famós per les obres que es fessin
en els seus municipis. 

Per tant, amb la Transició, que jo sempre dic que li haurien
de canviar qualque vegada la paraula perquè allò no va ser una
transició, va ser ben bé una “restauració”, no hi va haver un
procés de depuració de totes aquestes pràctiques i l’oligarquia
continuava sent la mateixa, de fet entenc que continua sent-ho 
encara a dia d’avui.

Per tant, el fet que arribem a moments on es demanin
responsabilitats per aquestes accions jo sempre he pensat que
és un símptoma de normalització democràtica, fins i tot que
siguem capaços de dur-hi a la filla del rei, asseure-la davant un
jutge, això també es pot entendre com un símptoma de
normalitat democràtica. No, en canvi, no ha estat així amb son
pare, per totes aquelles raons que tots coneixem, però bé, que
sí que és important aquella associació del concepte de
corrupció amb la política evidentment s’ha de defenestrar i
desassociar. I és vera que nosaltres moltes vegades prenem
responsabilitats que afecten l’economia de moltes persones, és
a dir, quan un fa el planejament urbanístic d’un municipi, fer
una retxa allà on és urbà i allà on és rústic suposa que a un el
fas ric i a l’altre el fas un desgraciat, per tant, sempre aquestes
decisions s’han de prendre des del sentit comú.

Per tant, crec que en aquests anys s’ha avançat, la creació
de l’oficina que -a més- es fa en aquell moment, i ara que ja
disposa d’estructura va fent, i que en certa manera també pot
contribuir a aquest canvi d’imatge, necessari canvi, canvi
d’imatge. I entenem que això ha de ser així.

I especialment establir aquests mecanismes, mecanismes
que entenem que no només han d’afectar els que ostentam un
càrrec públic perquè, entre d’altres coses, ho farem en un
període determinat de temps i després ens n’anirem a ca nostra,
però sí que amb una estructura on també hi ha tot un personal,
i em referesc sobretot als funcionaris, que també haurien de
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formar part d’aquest procés, i especialment aquells que tenen
la responsabilitat de ser un secretari o un interventor o d’altres
de moltes altres institucions, que, entre d’altres coses, cobren
el doble del que cobram els que ens dedicam a la tasca política,
també s’ha de tenir en compte. Per tant, creiem també que
aquests també hi han d’entrar, dins d’aquests mecanismes.

Jo crec, per exemple, que vostès haurien de ser els primers
en tot el que ens demanen a nosaltres, que pengem, també hi
hauria de ser a la seva, la seva i la de totes quantes institucions
hi hagi dins d’aquestes illes. Precisament, per això que jo deia
abans, aquests mecanismes han de ser reals i efectius, i han
d’incloure tots aquells que tenim responsabilitats i tots aquells
que prenem decisions que poden afectar la butxaca de
determinades persones. Jo crec que en aquest sentit això és
important.

I res més, agrair-li com li deia al principi les explicacions
que ha donat i aquesta memòria i ara que ja l’estructura està
creada, endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenos días Sr. Far, buenos días al
resto de diputados. Como ya sabrá, nuestro grupo se cuestiona
la utilidad misma de la oficina que usted dirige. Tras haber
asistido a la exposición de su informe y haber analizado la
memoria del 2018 y 2019 integrada que usted ha publicado,
pues nuestra opinión sigue siendo exactamente la misma, no
podía ser de otra forma.

El millón de euros que nos cuesta su oficina cada año se va
prácticamente en su totalidad al pago de los salarios de las
personas que integran su oficina, estamos hablando casi de 1
millón de euros al año. Y la mayor parte de la actividad que ha
realizado se centra en un flamante registro de bienes y
actividades de los cargos públicos, que es lo que ocupa
prácticamente la totalidad de la exposición de su memoria, de
todos los trámites, incluso administrativos, hasta el más
pequeño que haya podido realizar que también vienen
reflejados para hinchar un poco -esa es la sensación que da- la
actividad que ha llevado a cabo la Oficina, y, bueno, creo que
es innecesario ese registro, además, porque es que ya existe en
las diferentes instituciones.

Las instituciones ya publican sus declaraciones de hacienda
y de patrimonio de los cargos públicos que las integran en sus
páginas web. Entonces al final estamos haciendo una
duplicidad, de hecho todos los que estamos aquí sentados
hemos enviado nuestras declaraciones de bienes, o eso espero,
yo sí que lo he hecho, nuestras declaraciones de actividades y
nuestras declaraciones de hacienda o de patrimonio, los que lo
hayan hecho, al Parlamento de las Islas Baleares, y luego
exactamente lo mismo, lo hemos impreso, lo hemos escaneado

y se lo hemos vuelto a enviar a usted, o a su oficina -perdón-,
además por un programa informático que ya está recogiendo.
Por tanto, ahí incluso me planteo la acumulación de personal,
he visto aquí los puestos que se han cubierto en las memorias,
pero es que, claro, luego los números no salen, porque si
observamos el gasto en personal, las funciones que están
asignando y luego los resultados, pues no acaba de cuadrar.

Nuestra formación ha propuesto en las Cortes Generales la
creación de una autoridad independiente de protección de los
denunciantes de corrupción, que garantice sus derechos a las
personas denunciantes de casos de corrupción y con
competencias en todo el territorio nacional. Lo que hace su
oficina, en cambio, creemos que es totalmente prescindible,
dado que ya contamos con controles a priori y a posteriori de
la actividad de los políticos y de las instituciones públicas. A
priori tenemos la intervención del propio Gobierno balear y a
posteriori la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de los
tribunales de justicia. Pero es que también disponemos de otros
organismos donde poder presentar denuncias como por ejemplo
el Defensor del Pueblo. Además tenemos la Sindicatura de
Cuentas, que audita e inspecciona a la administración
autonómica. Por tanto, entonces me pregunto, ¿qué función está
llevando usted a cabo que no realicen ya otras entidades? Me
gustaría que me contestase a esta pregunta concreta porque es
importante para poder al menos tener algo sobre lo que
trabajar, para poder justificar la existencia de su oficina, porque
es que hasta el momento yo no lo encuentro.

No tiene sentido, pero es que encima es inefectivo, usted
mismo ha comprobado que sus recomendaciones no son
escuchadas cuando los casos de los pluses de insularidad, creo
recordar que hubo algún tipo de declaración al respecto, y
además para hacer recomendaciones basta con un órgano a
nivel estatal, o sea, como la autoridad que nosotros hemos
planteado crear a nivel estatal que sí que planteamos en la
proposición de ley, que puede hacer recomendaciones para
buenas prácticas, pero no dupliquemos una vez más funciones,
creando 17 mini órganos en cada comunidad autónoma, que
acaben haciendo exactamente lo mismo, porque una
recomendación de buenas prácticas se puede aplicar aquí y en
cualquier parte del mundo.

Entonces de hecho, los convenios que usted ha firmado o
que pretende firmar, corroboran creo lo que estoy diciendo,
pretenden funcionar a base de obtener información de aquellos
que están trabajando sobre lo mismo. Los números están ahí, en
sus memorias y para mi hablan por si solos.

También disponemos además del control parlamentario,
aquí podemos crear comisiones de investigación sobre los
asuntos que creamos que pueden ser constitutivos de algún caso
de corrupción. Cuando los grupos políticos que apoyan al
Gobierno se niegan a crear esas comisiones de investigación,
como ya ha ocurrido aquí, no en un caso de corrupción política,
sino en un caso que queríamos investigar unos abusos sexuales
que han ocurrido a niños menores, bajo la tutela de las
instituciones públicas. Bien, pues se han negado, evidentemente
puede pasar también con un caso de corrupción, en ese caso
nosotros, los grupos, ya sabemos que podemos acudir a la
Fiscalía directamente, como hicimos con el caso del IMAS, de
los menores tutelados que no han querido investigar, ¿qué
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hicimos cuando no se quiso hacer aquí una comisión de
investigación? Pues a la Fiscalía Anticorrupción. 

Quiero decir, yo ahora he pedido precisamente una
comisión de investigación en esta cámara por el tema de las
ambulancias aéreas, que ha sido un contrato millonario para
una empresa que licitó, que ganó el concurso a la que estaba
antes, y que se fue, y que ha estado funcionando durante más de
un año sin cumplir las prescripciones que establecía el contrato
y se ha estado pagando como si estuviese cumpliendo con los
requisitos técnicos que exigía el contrato. Y que finalmente,
hasta que ya la presión mediática fue importante, y estalló en
las manos de la consejera y del director del ib-salut, pues al
final se acabó rescindiendo este contrato, pero desde nuestro
punto de vista, que lo hemos estado cuantificando, no se ha
hecho de la forma correcta y ha sido perjudicial para las arcas
públicas.

Bien, pues, esto me gustaría saber si usted lo está
investigando, porque yo no lo sé, desde luego a mi si me
deniegan en esta cámara la creación de esta comisión de
investigación, que todavía estoy esperando desde hace meses
a ver si se debate la oportunidad de su creación, si al final la
Mesa decide admitirlo a trámite de una vez, y me lo deniegan
los grupos que forman parte, perdón, que forman parte no, que
sustentan al Gobierno, pues yo me iré a la Fiscalía, que es lo
que se ha hecho toda la vida, o sea no me hace falta que exista
una Oficina Anticorrupción para esto.

Por tanto, yo quería que me explicase cómo justifica usted
la existencia de esta oficina y qué nos aporta a los ciudadanos
el gastar 1 millón de euros cada año en que exista esta oficina,
teniendo ya multitud de recursos para poder luchar contra la
corrupción.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com sempre en aquesta classe
de sessions, donam la benvinguda al compareixent.

Bé, el nostre grup parlamentari va donar suport a la creació
de l’Oficina Anticorrupció, però li vàrem donar suport tot i que
no coincidíem, i això es va reflectir en el debat d’esmenes que
es va produir, com és lògic en el Parlament, no coincidíem en
determinats plantejaments i en determinades funcions que es
varen atribuir a l’Oficina Anticorrupció a través d’aquesta llei
aprovada en el Parlament, perquè nosaltres pensam que un
òrgan com aquest té alguns riscs perquè realment pugui tenir
permanència en el temps i perquè sigui útil, perquè sigui útil.

I aquí ja en el debat ja s’han dit moltes coses i per tant, ja
s’ha detectat un poc on rau el risc propi per a l’oficina, que és
la duplicitat, el cost i l’eficiència. Jo crec que aquests són els
tres ítems que poden posar en risc la mateixa existència de

l’oficina, perquè si la sensació general que pot quedar és que és
un òrgan que duplica funcions, és un òrgan excessivament car
i és un òrgan poc eficient, la conclusió que produirà això és
l’abolició de l’oficina, això és així.

Per tant, s’han de combatre aquestes tres situacions, al
nostre mode de veure, perquè aquest organisme realment tengui
sentit; que nosaltres pensam que pot tenir sentit, no amb els
plantejaments que hi ha a la llei i que evidentment vostè ha de
complir, evidentment això no ho posam en dubte.

I aquí va una primera qüestió de la seva exposició. Com bé
deia el Sr. Ensenyat, hi estic d’acord, evidentment estam
començant en aquest tema, no és un tema que tenguem
consolidat, no tenim una gran tradició, i per tant estam fent les
primeres passes.

Vostè ha dit que hi ha dos models un poc diferents, que són
Galícia i Canàries. I jo li deman: en aquests models un poc
diferents, Galícia i Canàries, el cost de l’Oficina és
sensiblement inferior al cost de l’Oficina de les Illes Balears?
Crec que és un tema rellevant, perquè evidentment podem
aprendre -també ho deia el Sr. Ensenyat i hi coincidesc- podem
aprendre d’altres experiències. Per tant si hi ha altres
experiències d’èxit amb un cost molt inferior perquè
s’insereixen en altres òrgans existents, per ventura aquest és un
camí encertat que ens hauríem de plantejar fer.

Una segona qüestió que li plantej és, clar, l’Oficina
anticorrupció ha de combatre la corrupció, no ha de ser un
acumulador d’informació inútil, i nosaltres tenim la sensació
que en aquest moment acumula una quantitat d’informació
absolutament inútil per a les seves funcions perquè, clar, vostè
diu que hi ha 1.500 declarants; a nosaltres tot això del registre
ho vàrem posar en qüestió quan es va debatre la llei perquè ens
pareix absolutament excessiu. És a dir, l’horitzó de persones
obligades a fer declaracions ens pareix que està fora d’òrbita,
perquè vostè mateix es queixa que determinats ajuntaments no
compleixen; clar, perquè als ajuntaments de menys de 5.000
habitants obligar tots els regidors a fer no sé què, sincerament,
és que..., és no conèixer la realitat d’aquests ajuntaments,
perquè això a l’Ajuntament de Palma o als parlamentaris em
pareix molt bé, tenen personal, tenen funcions, tenen
secretaris..., tenen una estructura administrativa que els ajuda
i col·labora en aquesta funció, però en determinats ajuntaments
i determinats regidors... Això ja ho vàrem dir; ja sé que no és
culpa seva, però jo li deman: no considera que s’hauria de fer
un replantejament i que determinats considerats alts càrrecs, o
càrrecs públics, haurien d’estar exempts de fer una declaració
anual de béns i de patrimoni?, la qual cosa no vol dir
evidentment que si sorgeix una denúncia no es puguin
investigar i que l’oficina no els pugui requerir, en el cas que hi
hagi una denúncia, tota la informació que consideri pertinent,
però que no per defecte se’ls obligui a fer unes declaracions
que només els creen perjudicis i que només provoquen una
acumulació d’informació absolutament inútil, que vostès es
dediquen a gestionar i que moltes vegades, en aquest cas
pensant en l’ítem de l’eficiència, moltes vegades dediquen
esforços a ordenar i capturar una informació que potser aquests
esforços es podrien dedicar a coses més profitoses. Per tant
aquesta és una qüestió que li plantej.
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Una tercera qüestió que li volia plantejar és el tema de la
seva potestat sancionadora, tema polèmic jurídicament parlant.
Ja que hem fet comparacions, quantes d’aquestes altres oficines
de l’Estat espanyol tenen potestats coercitives i tenen potestats
sancionadores? Perquè aquí també tornam a la duplicitat; per
ventura no és a l’oficina a la qual correspon interposar...,
imposar les sancions, per ventura a l’oficina el que li correspon
és que si hi ha, per exemple, un indici de delicte traslladar-ho
a la Fiscalia, però no ser ella l’òrgan que castiga i que exerceix
l’ius puniendi que tenen els poders públics. Per tant li deman
si té sentit que aquesta oficina anticorrupció de les Illes Balears
tengui aquesta potestat sancionadora en relació amb la realitat
de les altres oficines de l’Estat espanyol.

I li deman què opina del poc interès demostrat pel Govern
que la tengui, perquè, clar, vostè ens ha dit que fa un parell de
mesos o fa un temps que espera la signatura d’un conveni
perquè això es posi en marxa, i que la conselleria no ha
demostrat un gran interès. És clar, hem sentit ja una part dels
portaveus que donen suport al Govern que diuen: bé,
l’important i l’essencial i el bàsic, i com de transcendent és
l’existència de l’oficina; i resulta que la conselleria va passant
de vostès i passen les setmanes sense firmar els convenis
perquè vostès puguin exercir les seves funcions, la qual cosa és
un poc sorprenent i demostra, una vegada més, que, per una
banda van les paraules i per una altra banda van els fets. I els
fets és que tampoc no tenen un gran interès perquè, és clar, tots
sabem del naixement d’aquesta oficina. Quant de temps va
passar per fer el reglament i posar en marxa l’oficina, quant?
Per tant li deman quina valoració fa d’aquesta espera excessiva
per firmar un conveni amb la conselleria que els permeti poder
exercir les funcions que, no sé si equivocadament o
encertadament, això és el debat, però que almanco en aquest
moment tenen vostès assignades.

Una quarta qüestió que li vull demanar és sobre les
denúncies. Vostè diu que tenen 50 denúncies, tal, molt bé.
Coneix si moltes d’aquestes denúncies són reiteratives o
repetitives perquè ja han estat presentades a altres òrgans?, o a
altres administracions o a altres poders, per exemple a la
Fiscalia?, o per exemple al Defensor del Poble?, que deia la
portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula, perquè la
sensació -és una sensació- és que hi ha gent que per raons...,
per les raons que siguin, no entrarem a valorar-les, presenten
les seves denúncies arreu, pertot allà on pot, i per tant moltes
d’aquestes denúncies no són exclusives de l’oficina, sinó que...,
o es presenten a la vegada a tots els òrgans que poden o
simplement arriben a l’oficina quan han estat desestimades per
altres organismes, i voldria saber si vostès tenen coneixement
d’aquesta reiteració.

I acab. Nosaltres, ja li dic, i ja sé que no només és de la seva
responsabilitat, però nosaltres pensam que l’Oficina
anticorrupció, si no té un replantejament també legal, si no té
un replantejament legal i no se simplifiquen i concentren de
manera adequada les seves funcions acabarà morint, perquè
realment el cost que suposa per als ciutadans no s’acaba de
veure. El Sr. Ensenyat -que ara no hi és, és igual- el Sr.
Ensenyat deia que hem de canviar la imatge, per combatre la
corrupció hem d’intentar evitar que la corrupció estigui tan
associada a la política i a l’activitat pública. Hi estic d’acord,
però la pregunta que jo em faig és si després de tres anys

d’Oficina anticorrupció ha millorat molt la imatge de la política
a la societat; jo diria que gens. Per tant per ventura l’instrument
que ens hem donat per millorar aquesta imatge no acaba de
funcionar, i això ens hauria de fer reflexionar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Benvingut, Sr. Far, moltes gràcies
per la seva exposició. Valgui dir que el Grup Socialista al
Parlament va donar suport a la creació de l’Oficina
anticorrupció, i consideram que és important destinar recursos
per combatre la corrupció a qualsevol àmbit i en qualsevol de
les seves formes. Consideram que és una forma de consolidar
la democràcia, eliminar la corrupció, i posar mecanismes
perquè la societat sigui conscient del que significa exactament
la corrupció.

Aquests mitjans creim que han d’anar impulsats cap als tres
pilars de la democràcia, és importantíssim, i també, com vostè
ha dit a una de les seves memòries, o a la presentació ara de les
memòries, ha d’anar lligat també a l’àmbit públic i a l’àmbit
privat, perquè aquí hi ha un confluència d’interessos que també
ens duen a pràctiques corruptes que també és necessari de posar
en rellevància.

Desgraciadament, desgraciadament, la corrupció a Espanya
encara és un tema d’actualitat. Per tant, qualsevol lluita i la
posada en marxa d’oficines anticorrupció veiem com es posa
amb èmfasi a altres comunitats, fins i tot altres activitats que
també fan lluita i donen transparència a l’acció de govern i a
l’acció d’altres institucions, com també he dit, que són
importants.

És important retornar la confiança, la confiança del ciutadà
en les institucions públiques, cosa que la corrupció ha demacrat
molt, la corrupció ha fet que aquesta pèrdua de confiança ens
dugui a una situació de desconfiança total per part dels
ciutadans. De fet, el Sr. Ensenyat ja ho deia, la corrupció és un
dels elements que té més preocupada la societat, ho diuen
diferents enquestes. En aquests moments a Espanya, així i tot,
amb tot el que passa, la corrupció és dels elements que està més
valorat com a preocupació per part dels ciutadans.

Per tant, parlar de qualsevol inversió en anticorrupció,
parlam de passat, perquè desgraciadament parlam de passat,
perquè tenim un passat molt obscur, tant a Espanya com a les
Illes Balears pel que fa a la corrupció, però també parlam de
futur, perquè consideram que és una inversió per posar
transparència i també per recuperar aquesta confiança que
comentava abans.

Perquè la corrupció no només té un impacte negatiu en les
institucions i en la política en general sinó també en la
convivència, la convivència social de qualsevol estat i de
qualsevol societat, i també té un impacte negatiu sobre
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l’economia. En la productivitat hi ha mil estudis que fan una
anàlisi de com la corrupció i les pràctiques no ètiques a tots els
àmbits tenen una repercussió molt gran sobre el provenir d’un
estat o d’una societat, és a dir que els costos són molt, però que
molt elevats.

He de dir que vostè com a director de l’agència té un paper
important, l’agència té un paper important, és molt important
la discreció i la confidencialitat, vostè també ho diu a les seves
memòries. La vida de l’oficina en aquests moments és curta,
però sí que han apuntat alguns grups parlamentaris algunes de
les qüestions que és important posar de relleu com a manera de
pràctica; una de les quals és la importància de la coordinació.
Vostè explica a les seves memòries les diferents actuacions per
coordinar no només coneixement amb altres oficines d’altres
comunitats autònomes sinó també per coordinar amb altres
entitats la seva acció. És important no duplicar accions, per
tant, aquesta base que vostè ha incorporat de coordinació amb
altres entitats i organismes és important, esperem que doni els
seus fruits.

En aquest sentit, el Sr. Gómez comentava, no sé si ho he
entès bé, una notícia que vostè comentava per premsa que el
Govern encara no m’ha telefonat i això. Vull recordar que vostè
és una entitat totalment independent, supòs que no espera
telefonades de ningú, sinó que són els denunciants que han de
fer..., que vostè ha de fer feina amb denunciants, però així i tot
crec que és important recordar la independència de la seva
oficina, i com a altres comunitats hi ha hagut situacions prou
compromeses per telefonades de membres de governs a
directors d’oficines anticorrupció.

Nosaltres li voldríem fer algunes preguntes també, a part del
tema de la coordinació amb altres organismes per evitar
duplicitats i donar també validesa a la seva feina, del tema de
la desconfiança. Com que duim uns anys, desgraciadament,
impactants en temes de corrupció, per evitar aquesta sospita
constant també jo entenc que la societat amb aquest canals nous
que vostè, bé, que l’oficina ha obert, és clar, hi ha diferents vies
de tipologia de denúncies, vostè ho explica a la memòria 2019,
fa un quadre, nosaltres li voldríem demanar a veure quin és el
criteri d’admissió, el criteri d’admissió davant les diferents
denúncies referent als canals, entre canals, eh? És a dir, parlam
de tipologies de denúncies per particulars, anònimes, de
funcionaris, de polítics o grups polítics i de socis; en total 50
ens diu. I bé, voldríem saber a veure quins criteris d’admissió
agafa l’oficina: per ordre d’entrada?, per cada canal?, quin
criteri d’admissió entre canals? Vostè, bé, quin és en definitiva,
vostè quan diu, bé, anem a investigar a aquest, per què
investigam aquest dins els diferents canals?

Perquè sabem que hi ha partits polítics que estan en contra
de l’oficina, però bé, quan és hora d’emprar-la, l’empren,
perquè ja ens han duit a comissió algun expedient per trametre
a l’oficina. Per tant, no estan d’acord a crear-la, però després
quan la tenim mira que l’empram. Per tant, ens agradaria que
ens expliqués un poc aquests criteris.

Després també, com que creiem que l’oficina ha de fer una
feina important en la societat i en la concepció del que significa
la corrupció i prevenir-la en la societat en general i recuperar
aquesta confiança, creiem que per impulsar l’ètica política i el

coneixement de la societat tal vegada consideram que hi ha
poca visibilitat per part de l’oficina. A veure si ens pot explicar
quins criteris han pensat per fer-se a conèixer, de cara a la
formació també de funcionaris, xerrades o congressos per a la
població, en general, sé que en van fer un l’any passat, però a
veure també quines línies d’actuació faran per donar a conèixer
l’oficina davant la societat de les Illes en general.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara contesta el Sr. Far. 

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Far i Jiménez):

Moltes gràcies per les preguntes. Si em repetesc, perquè hi
ha algunes que estan duplicades i no voldria deixar-me’n cap,
deman disculpes ja per avançat. 

Diré en primer lloc que en austeritat jo crec que no em
guanya ningú, vull dir, jo venc de la part de la Intervenció i
Auditoria de l’Estat i de la part d’Inspecció d’Hisenda. Jo sé
què costa pagar els imposts i, per tant, la despesa sé que ha de
ser escrupolosa, vull dir: cada euro que es gasta ha d’estar
pensat i repensat. Amb això què vull dir? Si l’oficina és
supèrflua, si hi ha duplicitat de funcions amb altres organismes
o no.

Es podria parlar, es podria parlar, de fet, Canàries i Galícia
varen optar per un altre esquema, varen dir, bé, nosaltres tenim
ja un òrgan, que és la Sindicatura de Comptes, aprofitem-lo ja
que tenen experiència en la investigació, en l’auditoria de la
despesa pública per intervenir en aquest àmbit de la prevenció
de la corrupció. De Canàries només sé que tenen una persona
destinada a això, ells varen sospesar les dues opcions de crear
una agència com la que tenia València, de fet varen parlar amb
Joan Llinares, el director de València, per veure com ho tenien
plantejat, varen parlar amb Galícia i varen optar per l’opció
gallega. Ara, tenen una persona que s’encarrega de la prevenció
aprofitant, també és cert, tota l’experiència de Galícia. 

Galícia té una conselleria que té una part dedicada a la
prevenció de la corrupció, no sé exactament quantes persones
són, em sembla que són cinc, però no estic segur, i quan un
parla amb ells de l’experiència que tenen, doncs, costa, costa
molt perquè tu vas amb la (...) de la Sindicatura, el Consello de
Contas, i, clar, ja te reben amb les ungles tretes perquè diuen,
tu vens a dir-me com ho he de fer perquè desprès ja sàpigues
com ho he fet per pegar-me el pal, bé, ells han començat per les
conselleries, tres conselleries, han fet convenis amb les
conselleries per introduir aquests mecanismes de prevenció de
la corrupció i els costa, de fet, han fet una feina molt important
amb tota la planificació del que havien de fer, però implantar
després aquests mecanismes de prevenció a l’àmbit ja pràctic,
també els costa. De fet, ells han posat molt l’accent en com
tenen dissenyat els sistemes de control intern les conselleries,
que és tornar un poc repensar el que ja hi havia, parlant un poc
de duplicitat de funcions; controls interns ja n’hi ha, ja tenen
tots els organismes públics, tornar revisar el control intern per
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veure si podem ficar alguna cosa de prevenció de la corrupció,
no sé si seria el més adient.

Altres països, pràcticament tots tenen oficines
específicament dedicades a combatre la corrupció. És cert que
parl de països, no parl d’organismes sots-nacionals, però tots en
tenen i a tots hi ha tribunals de comptes, hi ha oficina o agència
anticorrupció i tenen les intervencions pròpies, que són les tres
línies de defensa que també hi ha molta literatura sobre tot
això.

Es podria fer un plantejament diferent? Per suposat que sí,
de fet el Pla CORA que va posar en marxa el PP l’any 2011, va
acabar amb un informe de simplificació administrativa i
d’aquell informe la comunitat de Castella-La Manxa va llevar
la Sindicatura de Comptes que hi havia, perquè ja hi havia un
Tribunal de Comptes.

I en termes organitzatius i com ho fem, com ho enfocam,
d’això en podem parlar tot el que faci falta. Ara què fa l’oficina
que no faci la Sindicatura o que no faci la Fiscalia? Bé, la
Fiscalia només s’encarrega dels temes penals, perquè quan
nosaltres hem anat per parlar d’algun tema, si no hi ha delicte,
jo no intervenc. 

Què fa l’Oficina que no faci la Sindicatura? La Sindicatura
fa auditories, les auditories, les que no són financeres, les
auditories de compliment, són unes auditories amples, s’agafa
tota la contractació de la Universitat i fan l’estudi, treuen
mostres i d’allà sorgeixen les recomanacions. És cert que arriba
tard, no té la immediatesa que pot tenir una denúncia o una
investigació iniciada d’ofici sobre un tema particular que es
produeix en aquell moment, i fa informes. És una feina molt
tècnica, molt qualificada i molt important perquè s’ha de fer,
però no té..., nosaltres hem iniciat una investigació sobre la
compra de material sanitari, perquè ens arribava informació que
hi havia proveïdors molt sospitosos, doncs iniciam una
investigació, i ara aquest divendres finalitza el termini per fer
al·legacions per part de la Conselleria de Salut i la Conselleria
de Presidència i bé, quan traguem l’informe, veuran que és un
informe amb profunditat, per veure qui feia aquí alguna cosa
malament, que no vull dir que ho fes l’ib-salut, no vull carregar
contra un òrgan que ha fet el possible per lluitar contra la
pandèmia.

La Sindicatura no té aquesta immediatesa i fan moltes
auditories de compliment, però tal vegada haurien de fer
auditories operatives, auditories un poc això, a veure si l’ib-
salut està mal organitzat i hauríem de fer una altra cosa.

S’ha parlat del pressupost de l’oficina. Jo crec que és un
pressupost auster, tots són funcionaris, vull dir que tots els que
fem feina a l’oficina duim la motxilla de la despesa pública,
quan ja no facem a l’oficina perquè ens traslladam al nostre lloc
d’origen, durem la despesa pública per als ciutadans. Si vostès
em diguessin és que, com que s’ha creat l’oficina ha estat
necessari cobrir 10 places més d’aquestes persones que han
vengut, 10 places més en els òrgans d’origen, diria que bé, sí és
cert. Però no ha estat així, vull dir que s’ha agafat una funció,
s’ha establert una funció i s’han demanat 10, 15, 20 persones
perquè facin feina en aquestes funcions. Però aquestes persones
ja són funcionaris, és cert que aquí fem visible que hi ha un cost

de 900.000 euros en despesa de personal, però és que si no
estaria repartit en altres conselleries o en altres organismes.

S’ha demanat el tema dels convenis. Nosaltres vàrem
proposar un conveni a la Fiscalia Anticorrupció, més que res
perquè òbviament l’oficina té l’obligació d’anunciar qualsevol
indici de delicte que hagi observat, però no tenim la certesa que
es faci també a la inversa, és a dir, si la Fiscalia no veu delicte,
però sí que veu alguna irregularitat que podria ser investigada
administrativament, que ens passés la informació. Aquest era
bàsicament el sentit de la proposta que va fer l’oficina cap a la
Fiscalia. La Fiscalia ho va enviar a l’òrgan central de Madrid
i al cap de tres, quatre, cinc mesos, no ho record, varen dir,
convendria modificar dos paràgrafs i els dos paràgrafs el
mateix matí estaven modificats i es va tornar enviar el conveni.
No he tengut més informació de la Fiscalia Anticorrupció, de
la Fiscalia en general.

També hem de dir que els temes de les males pràctiques a
l’àmbit de la despesa pública han d’acabar a Fiscalia, ha fallat
tota la resta, és a dir, el que volem és que no arribem ja al
procés penal. Si al final tot això s’ha de corregir duent gent a la
presó, em sembla que falla un poc tot el sistema.

Convenis amb l’OIReScon. Es va enviar una proposta de
conveni a l’Oficina de Regulació i Supervisió de la
Contractació, però per la informació que ens arriba d’ells, crec
que encara estan pitjor que nosaltres, vull dir que es va crear
l’oficina, es va nomenar la presidenta, la presidenta va nomenar
els quatre caps de l’oficina, que els va costar Déu i ajuda
aconseguir gent perquè la relació de llocs de feina estava molt
mal dotada i no tenia gent qualificada per portar a aquesta
oficina. Quan la presidenta va venir l’any passat a les jornades
que vàrem organitzar, va ser el primer cop que aquesta oficina
formava part de la xarxa. Vàrem entendre que no feia falta un
conveni signat específicament per a intercanvi d’informació, ja
que estava integrada dins la xarxa.

Igual va passar amb el Servei Nacional de Coordinació
Antifrau, que és un òrgan que depèn de la Intervenció General
però és l’òrgan de coordinació de l’OLAF a Espanya, el Servei
Nacional de Coordinació Antifrau, que del que s’encarrega és
de rebre informació de l’OLAF per fer investigacions a
Espanya de temes que poden perjudicar els interessos financers
de la Unió Europea. És en aquest sentit, també forma part de la
xarxa, per tant, entenem que no feia falta cap conveni.

El Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals, vàrem
tenir una reunió presencial a Madrid, perquè el que pretenia
l’oficina era no tant rebre informació, perquè al SEBPLAC
fan... en diuen informes d’intel·ligència financera que són
secrets, vull dir no es poden utilitzar a cap investigació, ells et
donen indicis i tu comences una investigació, però a cap
investigació es pot fer referència a cap informe d’intel·ligència
financera del SEBPLAC. Però sí que ens interessaven les eines
informàtiques que podíem disponibles per fer anàlisis de
comptes bancaris, moviments, etc. Ens varen dir que hi havia
informació dels bancs perquè empraven uns fulls de càlcul, no
tenien res específicament fet per a l’anàlisi de dades. Encara
així, estam en contacte amb ells, de fet de l’informe de compra
de material sanitari hi ha dues operacions que els remetrem,
perquè ho investiguin, ja m’han dit que ho rebran. Per tant,
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conveni formal amb ells tampoc no s’ha fet perquè consideram
que tampoc era massa productiu.

De l’activitat formativa, fins a mitjans de l’any passat jo
vaig estar tot sol, vull dir que a les quatre accions formatives
del 2018 hi vaig anar jo a aquestes accions. Vàrem començar
de la mà de l’Agència Tributària estatal, que té un programa
d’educació cívicotributaria i vàrem considerar que era oportú
i clar, aprofitant que l’Agència Tributària (...) a les escoles, per
ficar un poc de temes de control de la despesa. Què passa? Que
l’Agència Tributària envia informació dels col·legis, perquè els
col·legis, ah, doncs m’interessa, vull que vengueu a donar-nos
formació. Són les quatre que vàrem demanar l’any 2018, i és
que l’Agència Tributària no fa visites específiques demanant
expressament què vol fer la xerrada, no, ells envien informació
a principis d’any i les escoles i instituts que volen comptar amb
aquesta xerrada, doncs els criden i hi van.

En el 2019 va succeir un poc el mateix, només ens varen
comunicar dues accions formatives. Veient això i un poc amb
el que demanava la representant del PSIB-PSOE, veient això,
consideram que no és suficient per a la nostra oficina, per donar
visibilitat i per aprofundir un poc en l’ètica al jovent només
utilitzar l’Agència Tributària, aleshores el que hem fet és
canviar un poc el sistema, aprofitant un joc de taula que té
l’Oficina Anticorrupció austríaca, hem plantejat 22 dilemes
ètics fàcilment entenedors per al jovent, vull dir, al teu
company li cauen 20 euros i tu t’has de comprar un mòbil nou,
què fas?, els hi dones, no els hi dones?, o ton pare va en cotxe
amb tu, t’ha deixar a escola i com que no troba lloc, idò aparca
en un lloc de minusvàlids emprant la targeta de minusvàlid del
padrí, coses d’aquestes que ells puguin entendre.

Aquests dilemes els plantejarem a la pàgina web, ells tenen
distintes possibilitats de respondre i la Universitat, el
Departament de Psicologia ens ajudarà a tractar un poc les
dades. El que volem és arribar a totes les escoles i instituts,
farem finals d’ESO, Batxillerat perquè també hi hagi certa...
que ells puguin valorar com d’ètics són, com d’ètic és el seu
grup i que es puguin comparar també entre d’altres.

Amb l’Agència Tributària de l’Estat no vàrem signar cap
acord perquè l’Agència Tributària... els dos acords que hem
proposat els han rebutjat perquè ells van per la seva banda,
utilitzen informació secreta i no poden conveniar amb ningú
més, però sí que es va arribar a un acord verbal amb el delegat
d’Hisenda per poder utilitzar aquesta activitat formativa de
l’Agència.

Quan ells han conegut que estam plantejant el sistema a
l’inrevés també ens han demanat: bé, idò si hi anau, ens ho dius
i també mirarem de fer alguna cosa amb vosaltres.

Amb la PIMEM... quan vàrem plantejar el tema de
col·laboració amb formació els va parèixer molt bé, però el
primer que ens varen dir quan ens vàrem asseure a la taula: som
pocs, som quatre persones aquí i poc vos podem ajudar.
Nosaltres vàrem començar a fer la redacció del que serien les
propostes formatives, ells ens varen dir que podrien participar
en un esdeveniment anual que fan, que tendrien el mes d’abril
d’enguany, però amb la pandèmia idò es va... va quedar aturat.

Per tant, amb la PIMEM podem fer formació, però l’hem de
fer nosaltres, vull dir, nosaltres hem de preparar tot el paquet
formatiu i donar-los-ho.

Hi ha projectes de prevenció a la corrupció a PIME molt
interessants de l’Agència francesa Anticorrupció i de l’Oficina
Anticorrupció d’Argentina.

De la duplicitat quant al registre de càrrecs públics, bé, una
de les eines fonamentals per prevenir la corrupció bàsicament
a través dels conflictes d’interès que són el germen dels actes
de corrupció, l’eina fonamental són les declaracions
patrimonials d’activitats i d’interessos de qualsevol càrrec
públic, no només d’alts càrrecs, sinó també de funcionaris. Vull
dir, si volem controlar qui ho fa malament com a sistema
preventiu el registre és fonamental.

Ja existia el registre, és clar que sí, ja existia, però es
presentaven en paper, de vegades dos perquè tenies el registre
de béns, com em va passar a mi a Calvià, el registre de béns i
el registre d’activitats, ho presentaves al secretari i ja quedava
guardat, però ningú no ho analitzava això. Si qualque sentit té
un registre de declaracions patrimonials d’interessos i activitats
és fer una gestió d’aquest registre. No podem fer un registre un
paper, per això vàrem crear el formulari electrònic. És cert que
tal vegada demanam massa informació, però crec que és molt
senzill de complimentar si un té poca cosa, vull dir, és clar si un
té moltes coses a declarar serà més complex, però és senzill, és
intuïtiu i amb tres clics s’ha presentat, queda registrat, tens el
justificant i això després va al PDF anonimitzat perquè també
és cert que jo he vist declaracions de renda pujades d’alts
càrrecs als portals de transparència respectius i bé, no ho sé,
crec que això vulnera la protecció de dades, drets fonamentals,
però bé, nosaltres ho anonimitzam.

És duplicitat? Bé, el que he fet és: ens encarreguen el
registre, bé, idò farem un registre com cal i un registre que
estigui ben gestionat i que sigui comprovat. Si altres no ho fan,
idò bé, no ho fan. Intentam evitar les duplicitats precisament
amb els convenis amb els ajuntaments i consells insulars que
són els que tenen l’obligació estatal de presentar també al
registre, amb una declaració estaran complimentades les dues
obligacions, d’acord?

Amb el conveni de Barcelona vàrem signar... o sigui, el
conveni de Barcelona tracta d’aprofitar l’experiència que tenen
ells amb l’explotació de la Bústia de denúncies anònimes. És
una bústia que té un component electrònic important, és a dir,
això ho va desenvolupar una empresa italiana..., ara no record
el nom, ells varen implementar el sistema a la seva bústia i
nosaltres el que volíem precisament era això. Què passa? Que
bé, et diuen això: millor que t’ho implantin ells, però costa
5.000 euros, i dius: bé, idò esperarem a tenir una persona
informàtica per fer-ho nosaltres, perquè és un poc absurd pagar
perquè t’instal·lin un programa que ja està fet.

Han comentat el cost de cada denúncia, que era de 35.000
euros al 2018, 22.000 al 2019, si dividim el cost de l’oficina
entre les denúncies, és clar, però tenim una part de prevenció
que és molt important. Jo és que voldria posar l’accent en la
prevenció, és cert que podem investigar, crec que és important
que una oficina com aquesta pugui investigar precisament quan
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arriben les denúncies; ara estam en procés de transposició de la
directiva comunitària de protecció dels denunciants, veurem
com queda, però hi ha d’haver qualque òrgan independent,
imparcial i capacitat per tramitar aquestes denúncies. Per tant,
crec que tenir competències investigadores és important, però
crec que el gruix, o sigui, el transcendental per part de l’oficina
per arribar -com es deia- que la corrupció estigui mal vista,
realment, és l’àmbit de la prevenció i a l’àmbit de la prevenció
també fem més coses.

S’ha dit que si hi van moltes denúncies, és clar, és que
depèn de la qualitat de la informació, vull dir, hem tengut... ens
ha arribat una denúncia de Ciudad Real, d’un tema de Ciudad
Real, vull dir... no ho sé, aquesta l’hem d’arxivar; ens han
arribat denúncies contra els jutjats o d’un intern de la presó que
estava mal tramitat el seu expedient, ens arriben casos que no
són competència nostra. Ens arriben casos que... que s’ha
barallat amb no sé qui o un funcionari o un sindicalista des d’un
organisme públic que l’han acomiadat; vull dir s’han de veure
totes. Si les arxivam és perquè les podem arxivar, perquè la
consigna que té l’àrea d’investigació és que al mínim indici que
hi hagi qualsevol tipus d’infracció l’agafam i l’analitzam.

De l’auditoria del deute, la Sindicatura va fer un informe
molt complex, molt tècnic, va ser un informe que contemplava
tres aspectes: un era analitzar la sostenibilitat econòmica i
pressupostària de la comunitat autònoma a partir de
l’endeutament que hi havia a 31 de desembre del 2016, vull dir,
era un tema bàsicament de projecció financera del deute públic;
estudiar les operacions financeres amb amortització única al
final del període de vida de l’operació en lloc de fer
amortitzacions parcials fer una amortització única, si era viable
o no, i quantificar quina part de l’endeutament de la comunitat
autònoma derivava de l’infrafinançament de la comunitat per
mor del model de finançament autonòmic.

Ja dic, és un informe molt complex, molt tècnic, molt
financer, però que no respon a la petició que va fer la Comissió
no Permanent del Deute de fer una anàlisi que... pogués acabar
amb veure on s’han destinat els 8.000 milions d’euros de deute
públic que tenim ara en comparació amb l’any 1996. Nosaltres
hem fet només les tres darreres legislatures que és el que es
demanava.

Crec que aquest plantejament no s’havia fet i crec que pot
ser interessant. Ja dic, estam ara acabant l’informe, esper que
en dues setmanes el puguem tenir, no hem contractat cap
auditoria externa, perquè és cert que el plantejament de la
comissió no permanent era encarregar a l’oficina que, a la
vegada, encarregués una auditoria externa que pogués plantejar,
-això ho hem fet nosaltres, no hem encarregat res. Dels set o
vuit punts que demana la comissió em sembla que en tocam
cinc perquè, n’hi ha tres que consideram que ja és una versió
més política que..., bé, correspondrà fer-ho al Parlament o com
es vulgui plantejar aquesta auditoria ciutadana perquè
tampoc..., nosaltres vàrem contactar amb la Intervenció
General, l’AIReF, Ajuntament de Madrid i alguna institució
més, està... ho té a la memòria, i no vàrem saber molt bé
exactament què és una auditoria ciutadana del deute. Per això
hem acabat amb aquest plantejament, que mirarem de tenir-ho
llest d’aquí a dues setmanes.

Des de Podem s’ha demanam com valoram l’assistència als
col·legis de formació de l’Agència. Ho he comentat un poc. És
cert que l’Agència Tributària, les seves xerrades són també un
poc massa tècniques, vull dir que per als joves de finals d’ESO,
batxillerat, les trobam un poc massa tècniques. És cert que
donen informació molt interessant, per exemple quant costa un
dia d’UCI, que potser això la gent no ho sap, i deim que hi ha
65 persones a l’UCI o quantes han passat per l’UCI pel tema de
la COVID, i no som conscients que costa 2.500 euros diaris
una persona a l’UCI. O què costa el servei educatiu que reben:
un curs escolar d’ESO potser són 7.000 euros l’any; d’això han
de ser conscients els joves que això no és gratuït. Però potser
és massa tècnic, per això hem decidit fer-ho al revés. Ho he
comentat abans de passada, la Direcció General d’Innovació
Educativa de la Conselleria d’Educació està esperant que els
facem arribar aquests dilemes ja amb un disseny web per fer
difusió a les escoles amb la previsió que l’any que ve ja
puguem fer una cosa un poc més formal amb els mestres, que
fins i tot hi hagi formació cap als professors.

S’ha comentat que hi ha ajuntaments que no tenen bones
notes en matèria de transparència. Això és una de les tasques
que tenim fixades a les nostres directrius generals, fer una
anàlisi de la transparència dels ajuntaments. Hi ha una eina
informàtica també que té la Consell de Transparència i Bon
Govern de l’Estat que, bé, estam en converses amb ells per
poder-ho emprar, perquè transparència no vol dir: jo et don tota
la informació i et cerques la vida cercant dades, ha de ser una
informació intel·ligible cap al ciutadà.

S’ha demanat també el tema de la participació al projecte
Hèrcules III. El projecte Hèrcules III és un projecte de la Unió
Europea que... els organismes públics fan propostes i es dóna
una finançació. Clar, han de ser propostes que tenguin un cert
contingut rellevant per a la Unió Europea, òbviament. Clar, fins
a l’any 2019 no es va incorporar personal, vull dir que jo puc
tenir una idea de fer un sistema per analitzar comptes bancaris
o analitzar contractes públics o fer un creuament de
subvencions, però s’ha de concretar, has de demanar finançació
i has de detallar els costos. L’any 2019 vàrem fer la primera
provisió de llocs de feina, hi havia convocada una plaça de cap
d’equip d’informàtica que va quedar deserta; a la segona
convocatòria de concurs també hi havia un cap d’unitat
d’informàtica, un subgrup A2, que també va quedar deserta.
Fins al març d’enguany no s’ha incorporat un tècnic informàtic
expert en aquestes coses, i es va incorporar el 3 de març i va
arribar la pandèmia. Vull dir que ho intentarem, però no sé si
arribarem al projecte. També es presenta un cop l’any, no és
que es presentin de forma recurrent, i s’ha de presentar em
pareix que és durant els mesos de gener i febrer de cada any; a
veure si arribam a presentar-ho per a l’any 2021.

S’ha demanat també si la Sindicatura hauria de disposar de
mesures coercitives, mesures sancionadores. És el que dèiem al
principi, d’organització i de forma d’operar en podem parlar.
Sí, m’han demanat..., sí. La Sindicatura de València en té; es va
modificar el seu reglament l’any 2019 i en té, té competències
sancionadores. La d’aquí no en té però potser seria una bona
idea que en tengués, es pot debatre. És cert que no tenir
mesures coercitives du al fet que tu fas uns informes d’anàlisi
molt detallats, arriben a l’òrgan que tu has auditat, i l’òrgan les
durà a terme o no. Les auditories que fa la Intervenció General
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de l’Estat és un poc el mateix, al final el sentiment o la sensació
que jo faig un informe, que he vist un munt de coses que es
poden millorar i no es milloren, bé, serà perquè l’òrgan al qual
va adreçat l’informe no considera que sigui el més urgent o el
més idoni fer en aquests moments, però els informes
d’auditoria tenen aquest handicap.

També s’ha demanat si la Fiscalia té recursos per analitzar
les denúncies. Bé, supòs que sí. Aquí hi havia quatre fiscals
anticorrupció, ara em pareix que són dos; no sé exactament
com funcionen, si són fiscals de delictes econòmics que fan
també temes d’anticorrupció o si són nomenats d’anticorrupció.
El que sí és cert és que la Fiscalia anticorrupció com a tal i a
nivells tal, són 52 fiscals, són 140 persones i 52 fiscals.
Almanco aquí en tenim un, el Sr. Carrau, que sí que ho és, i que
tenim conversa fluïda amb ell per comptar o per comentar
qualsevol cas que tinguem entre mans.

Si necessitam més personal a l’oficina. Ja ho he dit també
al principi, jo som molt auster, jo amb 11 persones ja em trauré
jo les castanyes del foc, com es diu. M’estim més invertir en un
sistema informàtic i electrònic bo que tenir quatre persones,
això també és cert. Amb 15 persones, amb 16 persones,
podríem fer alguna cosa més?, faríem més coses, potser un poc
més ràpid, perquè tampoc no m’agrada... S’ha dit que som al
principi de l’oficina; jo crec que no, jo crec que l’Oficina és
cert que hauríem, potser, d’haver fet més coses, més visibles,
més..., però, bé, fa un any que tenim personal i sempre els
principis (...) costen un poc. Vaig tenir una reunió amb el
director general de Pressuposts per veure si era possible o no
incrementar personal, i, clar, em va dir que amb la situació de
dèficit públic que es preveu per a enguany i per als anys
següents, de personal ni en parlam. Per tant, personal, no en
demanaré.

Se m’ha demanat opinió també sobre la Llei de
transparència i bon govern; m’imagín que és la Llei 4/2011 de
la comunitat autònoma, no l’estatal. Potser sí que la Llei 4/2011
sigui un poc..., tengui poca empenta. Potser una modificació
amb un poc més de valentia sí que hauria de tenir, però, clar,
això ja és entrar en terreny que no..., ho dic com a opinió
personal. La llei estatal de 2013 ja era un poquet més avançada,
i si no vaig malament la llei del 14 del Parlament de Catalunya
ja també introdueix temes de registre de lobbys, de grups de
pressió..., vull dir que és un poc més valenta en aquest sentit.

És cert que ja tenim moltes eines per poder fer feina; vull
dir que l’Oficina anticorrupció no ha vengut a inventar res. Hi
ha organismes amb molta experiència, amb molts de tècnics
qualificats, nacionals i internacionals, que s’han dedicat a
estudiar temes d’integritat pública, d’ètica, de conflictes
d’interès i codis de conducta, d’anàlisis de riscos, vull dir, que
el que vull és posar en pràctica tot això, però no inventar res
més perquè ja està pràcticament tot dit, i posar-ho en pràctica
amb la idea que es deia de veure si aconseguim que la
ciutadania digui..., bé, que les males pràctiques no es poden fer
i no s’estan fent, i això tant en el sector públic com en el sector
privat, perquè corrupció en el sector privat també n’hi ha.

Que l’única funció que ha fet l’oficina sigui la del registre
de béns? Bé, potser és la més visible, perquè la tenim aquí, és
una eina un poc aparatosa, però no és l’única. Investigacions,

en feim; les investigacions duen molt de temps, perquè potser
denuncien una cosa molt absurda, com que a un ajuntament
intenten passar una factura per arreglar una cosa amb la (...)
d’una altra cosa que no té res a veure, i d’això pots veure que
realment hi ha una trama dins l’organisme, vull dir que hi ha...,
crec que tenen també a la memòria el temps mitjà de tramitació
d’una denúncia, hi ha algunes que duen molt de temps.

Després, a part del tema de registre fem feina, encara que
no es vegi, en temes d’anàlisis de riscs, de formació,
d’enquestes. No ho he comentat, però estam plantejant també
fer una enquesta, és clar, fer una enquesta amb una empresa que
cridi per telèfon és molt car; això ho fa l’Oficina Antifrau de
Catalunya, ho fa cada dos anys precisament pel cost. Nosaltres
entenem que es pot fer d’una altra manera. Hem agafat la idea
de l’Aliança Anticorrupció de Xile que ho tenen penjat a una
pàgina web i estam converses també amb la Universitat, amb el
Servei d’Estadística, per estudiar quines preguntes..., o sigui,
les preguntes les tenim, però com les podem formular perquè
les respostes siguin estudiades, que se’n puguin treure resultats.

L’Oficina de Protecció de Denunciants que ha proposat
crear el Grup Parlamentari VOX, ens sembla molt bé, vull dir,
de la protecció de denunciants se n’ha parlat molt, d’ençà de la
directiva europea encara més; hi ha moltes empreses que
aprofiten aquesta tirada per vendre els seus paquets informàtics
de tramitació de denúncies. El tema és saber qui tramita les
denúncies, no? A l’àmbit públic hi haurà d’haver un òrgan, jo
no sé si serà un únic òrgan central estatal, si n’hi haurà un a
cada comunitat autònoma, un a cada ajuntament, això s’ha de
valorar, però que ha de ser capaç de rebre la denúncia,
analitzar-la i donar-li curs. Perquè si fem una oficina de
protecció de denunciants per treure denúncies i traslladar-les a
un altre òrgan, doncs, tampoc no servirà de res. 

Que aquesta oficina es podria fer un mixt d’oficina
anticorrupció, protecció de denunciants, Sindicatura de
Comptes, protecció de denunciants, oficina anticorrupció? Es
pot parlar, vull dir, en temes d’organització tot és possible i
s’ha de veure quina és la millor manera.

Què fem a l’Oficina que no faci la Sindicatura i la Fiscalia,
encara que ja n’he parlat un poc? Jo des que vaig arribar vaig
darrera d’un sistema d’alertes, les denúncies si són de
funcionaris, bé perquè ja són denúncies qualificades; si són de
persones, les analitzam igualment, però veiem que hi ha moltes
persones que estan enfadades amb el funcionari o amb el
director general que no li ha fet cas i ens presenta una denúncia.
El sistema d’alertes, com té la Generalitat Valenciana, que
agafa la base de dades de contractes i et dóna indicis de
fraccionament de contractes menors, doncs, ens interessa.

Nosaltres hem participat amb la Generalitat Valenciana per
desenvolupar el sistema d’alertes, era un sistema que estava
previst poder-lo estendre a altres organismes, però no ho estan
fent. Jo estic en contacte amb ells, però tenen problemes tècnics
i informàtics per fer l’extrapolació d’aquest sistema a altres
organismes.

Si l’Agència Tributària funcionàs a base de denúncies
trauria poc, no?, hem de tenir un sistema que permeti analitzar
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les fonts de frau amb un rigor tècnic que ens permeti tenir
indicis de males pràctiques.

Gestionam conflictes d’interès, traiem tot el tema formatiu
i després, bé, amb tots els projectes normatius que tenguin
veure amb integritat pública, ètica i transparència fem
recomanacions. 

És clar, les recomanacions, són recomanacions, fins que la
llei no ens digui, això serà obligatori, doncs, són
recomanacions, i és cert que d’algunes se’n fa més cas i d’altres
menys... també depèn un poc de la receptivitat de l’òrgan que
les rep. De fet, amb el Consell Insular de Formentera nosaltres
vàrem posar el formulari de declaracions patrimonials en marxa
el maig, juny de l’any 2019 i el Consell Insular de Formentera
va aprofitar ja que hi havia aquest registre per adaptar el seu
reglament a això. Vull dir, hi ha òrgans que són més receptius
que altres a fer coses d’aquestes i a atendre les recomanacions.

Els riscs de permanència en el temps de l’Oficina, totalment
d’acord, si no som efectius, si duplicam funcions amb altres i
el cost és massa elevat, tenim l’espasa de Dàmocles a sobre.
Però jo sí que demanaria que aquesta anàlisi es fes a tots els
organismes, és a dir, perquè, la Sindicatura de Comptes no ha
de lluitar per mantenir-se, no ha de demostrar que sigui útil
perquè ja se suposa que és útil. Jo tal vegada no, no ho dic,
però auditories d’aquestes operatives de programes per veure
si un organisme es va crear per a una determinada funció, la
compleix, la compleix bé i a un cost sent eficient, s’ha de fer.
Jo som el primer que estic d’acord que es faci.

Crec que el cost de l’oficina no és massa elevat perquè les
places de lliure designació, que jo crec que estan ben dotades,
em va costar trobar gent. Els qui varen participar, alguns
perquè els interessava els caps d’àrea, eren tres vull dir, tampoc
no en tenia més, ja no volien les places de cap d’equip i de caps
d’equip vaig agafar el darrer que va presentar la sol·licitud.
Entenc, per tant, que no són places excessivament atractives per
a gent que faci feina a ajuntaments, per a policies, per a
inspectors d’Hisenda, interventors.

El cost de la prevenció de la corrupció a Galícia i Canàries
no el sé, però m’informaré i si de cas a una altra compareixença
ho puc comentar. Ja dic que a Canàries hi havia una persona, el
president de la Cambra de Comptes em va dir, no, nosaltres
tenim una persona que s’encarregarà d’això i aplicarà un poc el
que fa Galícia aquí a l’àmbit de Canàries. A Galícia em sembla
que són cinc persones, però no ho sé exactament. 

Que el registre de béns i d’activitats sigui una càrrega
burocràtica per a determinats ajuntaments, ho puc entendre, ho
puc entendre, però bé, em parlen de representants del poble,
parlam de persones que han de donar imatge de serietat, imatge
d’integritat. Creiem que entrar amb una identificació
electrònica al formulari, posar el valor cadastral, la referència
cadastral de l’habitatge, el cotxe i el saldo del compte bancari
no creiem que sigui excessivament burocràtic per als càrrecs
electes dels ajuntaments. 

Càrrega burocràtica per a l’oficina ha estat fins ara, però ja
serà mínima perquè la tenim totalment automatitzada.
L’avantatge d’aquests formularis és que tenim ja una base de

dades, no hem d’anar al paper que va presentar un càrrec electe
a l’any 2019 per veure quin és el valor cadastral que va
presentar o que va declarar del bé immoble que tenia a Palma.
Ho tenim totalment automatitzat i els encreuaments es fan molt
ràpids. El que ens fa falta ara, que ho tendrem també d’aquí no
molt, esper, és poder fer encreuament de dades també
automatitzades amb les bases de dades dels notaris, que tenim
ja signat el conveni de titularitats reals, Trànsit, Cadastre i
Seguretat Social.

Si determinats alts càrrecs haurien d’estar exempts de
presentar les declaracions? Crec que incidiré en el mateix, no
és una càrrega excessivament burocràtica fer la presentació.
Tenim penjats dos vídeos perquè sigui senzill, per informar,
són uns vídeos que duren un minut i mig. Jo diria a l’inrevés,
vull dir, no només els càrrecs públics haurien de presentar les
declaracions, també determinats funcionaris d’alt nivell també
les haurien de presentar perquè són els qui de vegades
presenten els informes per adoptar decisions que poden dur a
un conflicte d’interès o una mala pràctica.

Potestat sancionadora només en tenen les oficines de
València i de Balears, la de Catalunya no en té, em sembla que
la d’Aragó i la de Navarro tampoc, però, com que no s’han
posat en funcionament, no m’he dedicat molt a analitzar-les. És
cert que tenim potestat sancionadora del nostre procediment, és
a dir, quan alguna persona entorpeix el procediment de
requeriment d’informació o de presentació de declaracions de
l’oficina. No tenim potestat sancionadora perquè alguna
persona hagi fet una mala pràctica en el seu àmbit, i crec que no
l’hauríem de tenir.

El conveni amb l’ATIB no s’ha signat, doncs, no sé per què,
no sé per què, no ho sé. Vàrem enviar la petició formal el mes
de juny a l’ATIB, la vàrem reiterar el mes de juliol i l’hem
tornada reiterar el mes de setembre, jo estic esperant que em
diguin per signar el conveni, perquè el reglament de l’oficina
és que ho diu i la recaptació de les sancions es farà per l’ATIB
a través d’un conveni.

Si tenim denúncies repetitives d’altres? Doncs, tenim de tot,
sí és cert que hi ha gent que ha anat a algun òrgan on no els han
fet cas i ho intenten amb nosaltres. També tenim els casos
inversos, gent d’aquí de Balears, que se n’ha anat a la Comissió
Nacional de Mercats i de la Competència per dir que aquí passa
qualque cosa, i ens han passat la queixa o la denúncia a
nosaltres. És cert que hi ha gent que presenta denúncies a tot,
quan una persona està desesperada, doncs, ho fa. Nosaltres del
que sí tenim cura és que si el que es denuncia pot ser un delicte,
ens posam en contacte directament amb Fiscalia per no duplicar
les funcions, perquè nosaltres ens hauríem d’aturar. 

Jo crec que la percepció de la corrupció a Balears, ens ho
dirà l’enquesta -bé, dues enquestes, n’hem de fer dues per tenir
aquesta percepció- però està també molt condicionada pel que
succeeix a nivell nacional. Per ventura demanam a una persona
de Balears quina és la percepció de la corrupció, només a
Balears, i la seva opinió segurament estarà molt esbiaixada pel
que ocorre a nivell nacional amb totes les informacions que van
sorgint, no?
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Però, pel que nosaltres veiem, no es presenten denúncies
d’envergadura, sí que és cert que hi ha determinats àmbits que
sí que pot ser necessiten un toc d’atenció, però no veiem que es
denunciïn casos amb molta corrupció. També és cert que dos
denunciants ens han dit que, arran dels nostres requeriments,
han vist que l’òrgan que feia aquella mala pràctica doncs l’ha
deixada de fer. 

Jo també estic d’acord que invertir recursos en lluitar,
prevenir la corrupció, és una inversió de futur. Hi ha
determinades actituds, com es deia, que ja no es veuen, ja m’ho
comentaven a Argentina: quan t’atura la policia, idò tu dins els
papers del cotxe dus 50 pesos, 100 pesos, el que sigui, i quan
la policia t’obri els papers idò els 100 pesos desapareixen. Això
no es veu aquí, està mal vist! Per tant, tot el que sigui invertir
en això, serà una inversió de cara al futur. 

L’article de premsa que va sortir l’estiu passat, va ser la
periodista que em va demanar si jo coneixia la presidenta, no
ho vaig dir jo personalment. Jo del que sí em queixava i tenia
certa explicació, perquè varen ser les eleccions al mes de maig,
entre que es va dissoldre el parlament el mes de març -em
sembla- del 2019, i es va constituir el nou, varen passar sis
mesos que era impossible que jo vengués aquí. Però el que jo
demanava és que via crítiques a la premsa, doncs, no aclarirem
res, jo el que vull és anar al Parlament i donar les explicacions.
Que a les explicacions em diuen: vostè ho està fent malament;
idò jo ho assumesc i mirarem de canviar.

Respecte del criteri d’admissió de les denúncies entre
diferents canals, el principal criteri és el temporal, vull dir,
agafam les denúncies de les més antigues a les més noves
perquè si no deixaríem les més antigues sense respondre, però
tenim una instrucció interna per a la tramitació..., per alterar
aquest criteri en la tramitació de denúncies, i per iniciar
investigacions d’ofici. En casos on el volum de recursos públics
sigui important, o l’impacte social del cas sigui important,
alteram el criteri i analitzam primer aquestes. Però, en principi
el criteri és temporal i no distingim d’on vengui, vull dir, si es
presenta per registre li donam el número i la data, i si es
presenta en paper, idò igualment. 

Respecte de la visibilitat de l’oficina de cara al públic i als
funcionaris, el que tenim pensat fer; bé, de cara als col·legis
tenim aquesta tasca de formació en temes ètics, dilemes ètics,
volem arribar a totes les escoles, aquí farem una part; en temes
de funcionaris, hem arribat a un acord amb la UIB per fer un
curs d’expert universitari -encara que serà obert a tothom-,
esperam que gent d’ajuntaments s’hi pugui adherir; i tenim
previst fer també cursos amb l’EBAP en temes de lideratge ètic
per als càrrecs directius, i cursos de males pràctiques, delictes
d’infraccions administratives, del dia a dia, per als empleats
públics. 

De cara a la resta de la societat, haurem de pensar què fem.
El tema de la col·laboració amb la PIMEM ens oferirà la
possibilitat d’arribar a petites i a mitjanes empreses
contractistes amb l’administració; vàrem fer les jornades l’any
passat, que vàrem intentar donar-los la difusió que vàrem
poder; i bé, qualsevol idea que se’ls pugui ocórrer idò serà
benvinguda. I em sembla que no m’he deixat res, si m’he deixat
res per favor m’ho demanin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies. Ara passem als torns de rèplica.
Començarem pel torn de rèplica per al Partit Popular, té un
temps de cinc minuts, Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Camps, el Partit Popular
està en contra de la ineficiència i de la ineficàcia, està en contra
de la duplicitat i està en contra de la sobredimensió de
l’administració, i està a favor d’activar tots els mecanismes de
control que té l’administració pública. I de veres que avui vostè
em vendrà a donar lliçons de corrupció? Avui vostè, un partit
de llarga trajectòria, que té un caramull de causes obertes i
quantitat d’alts càrrecs imputats, avui vendrà a donar lliçons de
corrupció al Partit Popular?

No crec...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. García. Sra. García, no... s’ha de dirigir al...

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

... no crec que sigui, exactament, sí, sí, sí, no crec que sigui el
moment, però deman coherència als diputats d’aquesta cambra. 

Sra. Carbonero, quina forma més hàbil de fer una
intervenció i posar-se de costat en aquestes qüestions!
M’apunta que un dels principals problemes dels ciutadans...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. García, ha de contestar a l’intervinent, no als altres. No
és un debat aquest. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

... el tema de la corrupció, agafi els CIS i miri on és la
corrupció, l’atur, la situació econòmica, el coronavirus, la
sanitat i la falta d’estabilitat econòmica són els principals
problemes.

Sr. Far, disculpi, però no em podia reprimir.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Moltíssimes gràcies per les seves respostes, és vera que
m’ha donat respostes detallades a les qüestions que jo li havia
formulat, unes, m’han agradat menys i unes altres, més, però jo
li volia donar idees per al que ens comentava. El model de
Canàries i el de Galícia té una altra dimensió i té altres
dinàmiques, segurament hauríem d’analitzar aquests models per
fer que fos més encertada l’orientació de la seva oficina.

A Balears tenim 411 centres educatius, hi ha una bona
tasca. I aquests centres no el vendran a cercar, a vostè, si vostè
no fa una programació atractiva i que pugui ser coherent amb
els projectes curriculars d’aquells centres, no tendrà èxit, per
tant, faci feina amb aquests centres.
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El mateix li recoman: la PIMEM, amb la quantitat de
problemes que té el petit i mitjà empresari, el comerç, la
restauració... El darrer que faran serà fer formació, ells
mateixos, d’anticorrupció. Per tant, el mateix: dissenyi
activitats que siguin suficientment atractives perquè li comprin
aquest tipus d’experiències. 

Vostè ens deia que tots els membres de la seva oficina són
funcionaris i que, per tant, aquests doblers ja els cobraven a les
administracions, però jo em deman: la plaça que vostè ha deixat
a l’Ajuntament de Calvià deu estar coberta i qualcú deu pagar
el sou d’aquesta persona, per tant, sí que hi ha una duplicitat de
sous, no ens digui que no. I, per tant, redimensionar i fer més
eficient l’ús dels doblers públics és una de les preocupacions
que té el Partit Popular.

Quan al projecte Hèrcules, doncs si no han fet res, no sé
quin sentit té que el contempli a la Memòria del 18 i a la
Memòria del 19. Si ara, en el 20, es presentaran a
convocatòries i assumiran un rol en aquests projectes, idò sí
que tendrà més sentit.

I la quantitat de convenis que té pendents, la quantitat de
convenis que no ha estat capaç de signar, idò també li recoman
que hi pegui una empenta, i que faci seguiment, i que insisteixi
amb aquestes administracions, si és coherent o no dur a terme
aquesta activitat. Perquè si no fa totes aquestes coses, ens
temíem llavors, i ara ens temem, que s’incorre en aquesta
inflexió d’institucions, que fan tasques similars, creant com li
deia més estructura, més despesa pública: un milió d’euros, la
partida assignada, que vostè troba que no és molta però
nosaltres sí, i això crea burocràcia i més confusió.

I algunes d’aquestes recomanacions ens preocupen, les que
formula la seva oficina, perquè pretenen, al cap i a la fi,
bandejar la responsabilitat de determinats agents polítics, els
quals, pel que sembla, no es pot o no s’ha d’investigar. 

El convido, per anar acabant, a fer un petit exercici de
retrospecció. La institució que gestiona va ser presentada en el
seu moment com un òrgan que suposaria una espècie de filtre
que havia de depurar aquelles conductes reprovables, conductes
que són inherents a l’acció de Govern, perquè és en aquest on
troba l’acomodament la corrupció, en el poder executiu molt
més que en el legislatiu, i vostè, que té aquesta capacitat per
iniciar actuacions d’ofici en relació amb presumptes actuacions
irregulars, quines ha denunciat fins avui?, ha desplegat alguna
activitat referent al cas Contractes, que afectava de ple el
govern de la Sra. Armengol? Ens podria posar al corrent de
l’estat de les investigacions sobre la vicepresidenta del Consell
d’Eivissa de l’anterior legislatura, tal i com li va sol·licitar
aquest parlament el mes de febrer passat?

El meu grup parlamentari creu que aquesta oficina neix
d’una exigència claríssima d’Unidas Podemos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, ha d’acabar.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... -ja vaig acabant- i és acomodatícia amb el poder, i li costa
molt moure un dit en relació a les presumptes irregularitats del
Govern balear, i aquí tenim la seva oficina, amb dos exercicis,
que presenta uns resultats bastant magres, i comença a quedar
clar que no ha nascut per exercir un control dels que estam
governant. He citat el cas Contractes, el cas de la
vicepresidenta, i vostè ha insinuat qualque qüestió i
m’agradaria saber què ha fet en relació amb les compres de
màscares a la Xina i per les comissions pagades a militants del
Partit Socialista, i si ja ha incoat qualque expedient a la gestió
de compra de l’ib-salut referent a la COVID-19 emparada en la
contractació d’emergència.

Sr. Far, el cit a termini...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, ha de..., ha d’acabar.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... que de cara al futur -vaig- perquè si realment vol donar un
sentit a la seva institució que condueixi, investigui aquelles
qüestions que realment preocupen a la nostra societat, i en cas
contrari la irrellevància de l’Oficina anticorrupció que regeix,
de la qual amb tants d’arguments sospitam, esdevindrà una
institució buida de contingut. Per tant faci molta feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Ara crec que sí que funciona, això. Bé,
la corrupció a les Illes Balears és la que és, eh?, constatada,
condemnada, gent a la presó, i si s’hagués investigat la meitat
del que s’investiga el nostre partit polític, mare santa!, mare
santa el que hagués sortit a la llum. Això, sí, ho dic aquí i ho
diré aquí i ho diré a tota la meva formació a qualsevol espai. 

EL SR. PRESIDENT:

No es dirigeixi...

LA SRA. SANS I REGIS:

Bé, crec que també podia contestar. Simplement vull donar
les gràcies al director Jaume Far...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., simplement donar les gràcies al Sr. Jaume Far, crec que ens
ha donat unes explicacions molt detallades de tota la tasca que
han fet. Estic convençuda que a partir d’ara, que ja es té
l’estructura, ja es tenen els diversos convenis, es té el personal,
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es podrà anar fent de cada vegada més activitat i més activitat
i més feina, i bé, d’aquí a un any segurament tornarem...,
almenys debatrem sobre la memòria de l’any 2020, i crec que
serà molt interessant poder veure tot allò que s’ha fet.

Nosaltres sí que pensam que és un organisme essencial i
necessari a la nostra comunitat autònoma i que altres
comunitats autònomes també estan..., o ja la tenen o estan
intentant aplicar, així que jo crec que això és un camí que dins
un estat descentralitzat com és el nostre és més que necessari,
i pot més a afegir perquè se m’ha contestat juraria que a totes
les preguntes que he fet a la meva anterior intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, cinc minuts, gràcies, president. Sr. Far, abans que
se m’oblidi, contesti’m, per favor, de les 14 denúncies
anònimes en quins àmbits, quins àmbits, i si han afectat alts
càrrecs, perdó, els càrrecs públics de la comunitat autònoma,
siguin ajuntaments... M’agradaria detallar-ho. Jo sé que no li
demanaré d’on ni quins, però sí si a l’àmbit municipal, per
incidència política, la major corrupció és a un àmbit municipal
per una qüestió d’urbanisme, a grans trets, i volia saber en
aquesta comissió quines han estat aquestes 14, per la valentia
de 14 persones que han denunciat, o si s’han arxivat, perquè
també, però voldria l’estadística precisa sobre això.

Miri, li he de reconèixer i he de valorar positivament, i tant
de bo fos així, que vostè ha contestat; per això ens estam
allargant i duim tres hores de compareixença, perquè vostè ha
contestat a totes -o almanco per part nostra, però m’ha semblat
que a la resta- totes i cada un de les preguntes que se li han
formulat, que no han estat poques, cosa que no passa en altres
compareixences o a la gran majoria d’elles. 

Miri, el seu perfil professional no l’han qüestionat, el meu
grup parlamentari tampoc. De fet jo l’he tengut a vostè de
formador a Llei general tributària i al procediment de
recaptació, som treballador públic de la recaptació de l’Agència
Tributària, i duc trenta anys en aquesta professió; per tant
conec la seva trajectòria i la importància que el perfil
d’investigació de la gestió pública de doblers públics sigui a
grans trets això. 

Seria hipòcrita per la meva part si descarregués en vostè la
responsabilitat de recuperar l’afecció ciutadana o la confiança
en les institucions, en vostè i en el seu departament. No.
Precisament vostè és càrrec d’una oficina, d’un instrument que
es crea per haver-se provocat aquesta desafecció, entre altres no
evitada per aquesta institució a la qual tenc l’honor de
participar com a diputat i representant de la ciutadania. Però sí
és ver, i ho ha comentat un diputat que ara mateix no hi és, que
la duplicitat, el cost i l’eficiència són cabdals perquè la
ciutadania del carrer, quan surten notícies com l’alta retribució,
un pressupost d’un any, perdó, d’1 milió, que a més a més no
es coneix, no se sap, fa una gestió interna i no fa publicitat, per
tant crec important aquesta enquesta que vostè plantejava i serà

important per part nostra demanar la seva compareixença per
les conclusions, o a iniciativa de vostè demanar també que
vengui, perquè és important l’apreciació no només de la
ciutadania, sinó de..., que tengui de l’Oficina, la utilitat, sinó
també del concepte de la corrupció, del nivell de corrupció o no
que hi pugui haver en aquesta comunitat autònoma.

I vostè ha citat una cosa: el referent és la corrupció d’àmbit
nacional. Tengui en compte la precisió de les preguntes i del
tipus de qüestionari que es pugui fer, perquè és la precisió; si
no tudarem els doblers. Demani vostè, si no, al CIS que faci
una prospecció directa d’aquí i punt. Per tant crec que serà
important.

Per altra banda li deman si vostè creu que els seus
dictàmens han de ser vinculants, però dictàmens, no informes.
Vostè sap la preocupació nostra, i vàrem tenir una
compareixença, nosaltres no vàrem quedar satisfets, sí que
enteníem que té les limitacions establertes a la seva normativa
que regula el seu funcionament, l’objecte i els fins, i
limitacions, però no vàrem quedar satisfets, vostè va dir (...).
De fet li demanaré si l’informe que vostè va traslladar, jurídic,
al Parlament, a la Mesa del Parlament, ha tengut feedback i li
han dit si hi ha hagut qualque tipus de seguiment envers les
indemnitzacions per a alts càrrecs per qüestió de residència. Per
què?, perquè si no quin sentit té?, quin sentit té? Què feim?,
demanam un informe jurídic intern al parlament mateix i ja
estam?, ens estalviam demanar-li aquesta funció? No, crec que
és un òrgan extern que és important, i a més dependent del
Parlament.

Nosaltres sí que trobam que ha de tenir una força coercitiva
i sancionadora important, és que és l’única manera de ser
exemplar. És el que li deia de la Sindicatura de Comptes. Està
clar que no hi ha una duplicitat de la Sindicatura de Comptes i
vostès; potser la Sindicatura de Comptes hauria de tenir les
funcions que té vostè, o vostè part d’elles, també, però allò
important és que sigui eficient, eficient no en el sentit de gestió
de doblers en funcions, sinó en el sentit que els dictàmens que
es facin tenguin aplicació. Duc aquí un any, he sentit informes
d’estats comptables a les administracions, i m’ha caigut la cara
de vergonya, i al síndic de Comptes també, de dir “sí, fa quatre
vegades que deim el mateix a tal consell o a tal ajuntament”.
D’acord, el batle se n’ha anat i el regidor tal volta, quatre
després o tal, però el sistema de funcionament de la
comptabilitat d’aquell consistori, per falta de recursos o per
falta d’exemplaritat, continua. Inadmissible. Jo quan veig una
compareixença i això surt a un diari, que no s’ajusta, que no
presenta comptes, que s’ha desviat del pla... del procediment de
contractació públic, jo som un ciutadà i m’enfado més, i la
desafecció (...). Per això crec que l’ha de tenir.

Una altra cosa en tema de duplicitat. Miri, si un regidor ha
de presentar la seva declaració de comptes com he fet jo, la
seva declaració d’IRPF o patrimonial, com l’he feta jo i tal,
m’és igual, que la faci, només faltaria que jo la fes i ell no. El
que sí és cert, i vostè ho sap, Sr. Far, és que l’Agència
Tributària té la mateixa, almanco la que m’ha demanat a mi,
exactament la mateixa, i el Parlament, que l’he haguda de
presentar al Parlament. Recorda allò de l’administració
electrònica i allò de la col·laboració interinstitucional i no
demanar més informació al ciutadà de la que ja posseeix
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l’administració? Tant de bo arribem aquí, i si específicament
s’ha de fer una declaració detallada qualsevol i presentar alguna
documentació -ja acab, president- faci’s, faci’s, però és absurd.
Però és que a més és absurd també, i tant de bo vostè revisi la
plataforma informàtica que tenen perquè Deu ni do! quan va ser
la presentació de l’any passat, però sobretot és important que
no es demani una duplicitat de documentació, sigui
l’administració, sigui vostè (...) que sigui, no em puc creure i ja
tendré cura que l’ATIB signi el conveni amb vostè ja, ja ens en
tendrem cura, jo som a la Comissió d’Hisenda i ho demanaré
al director..., bé al director, el no director de l’agència (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab president-, no... que (...) perquè són instruments que
és incomprensible que entre administracions no siguin... Jo, que
la Fiscalia General no li torni un conveni durant quatre mesos
i no li doni (...), ho puc entendre, però l’ATIB no, no ho puc
entendre. Per tant, tendrà la nostra col·laboració en aquest
sentit.

Li agraesc la precisió de la seva resposta. Li agraesc també
que... no que hagi comparegut, sinó que hagi comparegut amb
aquests termes i si no hi ha cap grup parlamentari, no serà el
meu...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, Sr. Gómez, ha d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, president-, no serà el meu que no li demani la
compareixença vostè ens la demani, per favor, puntualment.

Gràcies, disculpau.

EL SR. PRESIDENT:

Ara el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca no hi és, per
tant, seria... el Grup Parlamentari VOX, té la paraula Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Gracias por su respuesta, Sr. Far, pero
no sé si es que no le he entendido bien o si no me ha contestado
sobre si la oficina está investigando a la Consejería de Salud
sobre la contratación de los aviones medicalizados, el anterior
contrato que tuvo que ser resuelto por incumplimiento del
contratista.

De hecho le propongo que investigue en general la
contratación pública que viene realizando el ib-salut. Como ya
ha apreciado otra diputada que me ha precedido en este turno
de intervenciones, existen diversos indicios que podrían darse
casos de corrupción política por noticias aparecidas en prensa,
no solo en el contrato de ambulancias aéreas sino también las

comisiones pagadas disimuladas como asesoría jurídica por
adquirir mascarillas en China, la contratación de emergencia
que se está llevando a cabo... De hecho este parlamento acaba
de aprobar por ley que la Consejería de Salud compre
medicamentos sin licitar directamente, y eso lleva vigente
desde el mes de mayo, cuando se aprobó el Decreto 8/2020.

En cuanto al personal que está destinado a la Oficina
Anticorrupción usted ha mencionado que vienen de otras
administraciones públicas, bueno, pero es que el hecho de que
vengan de otras administraciones públicas no justifica de por si
el gasto. Usted sabe que existe el llamado coste de oportunidad,
¿verdad?, aquí se podría aplicar perfectamente, si una persona
está destinada a un servicio, pues no puede estar trabajando en
otro servicio, por tanto, a mí eso de que... bueno, es que vienen
de otros... ya estaban, no?, en el coste del erario público, sí,
claro, pero estaban destinados a otras funciones. 

Por tanto, por ahí tampoco veo yo que se pueda justificar
ese gasto descomunal en personal para luego... los resultados
que nos ofrece la Oficina Anticorrupción.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula... El Pi no hi és; per tant,
correspondria la paraula al Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Carbonero...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president...

EL SR. PRESIDENT:

... per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

De cinc minuts? Sí, no crec que els esgoti, seré molt breu.

Moltes gràcies, Sr. Far, per les seves respostes, ens ha
contestat a les nostres. Creiem que l’oficina és jove i en aquests
moments, idò, té una tasca important que és preparar el camí
per acabar fent la tasca que se li ha encomanat.

Curiosament hi ha grups parlamentaris que es preocupen de
l’eficàcia, però bé, si anam al fons de la qüestió del que es
tracta avui que és la corrupció, una manera molt eficaç
d’encaminar a bon port els recursos públics és evitar que a
través d’institucions i de trames corruptes es derivin els imposts
de tots, açò li puc assegurar que és de les coses més eficaces
que poden existir, evitar que ens robin a través de les
institucions públiques. Per tant, la recuperació de la confiança
és bàsica, és imprescindible.

Pel que fa a les coses que preocupen la societat, jo li faria
una recomanació, i més ateses les preguntes que li han fet
alguns grups parlamentaris, realment l’oficina s’ha de
preocupar d’aquelles coses que preocupen realment la societat,
no alguns partits polítics. Per tant, és bàsica aquesta connexió
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amb la societat i per açò també li hem fet la demanda de veure
com ha de ser més visible l’Oficina Anticorrupció.

He tret una..., he consultat ara mentre comentaven els altres
grups parlamentaris l’enquesta, la darrera enquesta de març de
2020 de les coses que preocupen la ciutadania espanyola, que
és una enquesta amb multiresposta, i tot i la que està caient  -tot
i la que està caient- la corrupció encara ocupa el quart punt, és
a dir, primer l’atur, segon els problemes econòmics, la sanitat
ha passat al tercer, normal, ha passat a ser la tercera
preocupació, i a la quarta ja ve la corrupció i el frau, és a dir,
que tot i la que està caient la corrupció encara és la quarta
preocupació dels espanyols. 

Els diré més: si vostès consulten una pàgina que es diu... ho
diré, transparència.org, és una..., vostè en parla a algunes de les
seves memòries, és una...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Transparència Internacional crec que no té cap connexió amb
el CIS espanyol, perquè açò és una institució internacional que
fa una valoració de la percepció de la corrupció en els diferents
estats.

Espanya, de 180 es troba al punt 30, de corrupció; és a dir,
de 180 estats Espanya es troba al 30, açò a nivell internacional.
Vull dir, en aquests moments no estam per tirar coets -no estam
per tirar coets-, i, com he dit a la primera intervenció,
desgraciadament encara és titular de premsa la corrupció a
Espanya.

Per tant, tenim molta feina a fer, li agraïm des del Grup
Socialista la seva intervenció d’avui i l’exposició de les dues
memòries dels dos anys i bé, com que s’ha vist obert a fer
alguna... si tenim idees fer-li propostes, idò tal vegada sí que li
farem arribar alguna proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, ara té el torn per contrarèplica el
Sr. Far.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Far i Jiménez):

Molt bé, idò benvingudes seran totes les idees que es
puguin aportar.

Recull l’encàrrec de fer feina, centres educatius, PIMEM,
el projecte Hércules, convenis..., ho recull.

D’investigació en el cas “Contractes” si no vaig malament
es va judicialitzar i si està en l’àmbit judicial nosaltres no hi
podem intervenir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És que em sembla que era del 2017 el cas "Contractes",
no?, sí.

Del cas del Consell Insular d’Eivissa de la vicepresidenta,
hem demanat documentació, estam en fase de demanar
documentació, ens ha arribat una part, però n’hem demanada
un poc més, no sé quant de temps estarà, però bé, mirarem que
sigui el més prest possible.

I del cas de la compra de material sanitari, hem fet jo crec
que una anàlisi en profunditat molt extens, sortiran
recomanacions perquè... sortiran recomanacions, però tots
aquells temes on nosaltres puguem veure que hi ha algun tipus
d’infracció administrativa o delicte ho plantejarem als àmbits
que corresponguin, de fet amb el Servei de Prevenció de
Blanqueig de Capitals ja vàrem contactar amb ells, ja ens varen
dir que tenien altres casos que havien enviat ells a Fiscalia, que
estaven esperant el nostre informe; també l’estava esperant
l’OIReScon perquè ells són els encarregats de la supervisió i
regulació de la contractació, i aquí, com que s’ha fet
autorització de la contractació d’emergència, idò els interessa
veure com s’ha emprat aquest procediment per a la compra de
material sanitari.

De Ciutadans, em demanava les 14 denúncies anònimes, jo
he estat intentant recordar, perquè no les tenc totes al cap,... una
d’elles va ser del tema d’indemnització dels alts càrrecs del
Govern, però de les altres 13 no ho record, si vol li puc fer
arribar quines són..., bé, qui les va presentar no, però a qui
afecten sí que els ho puc fer arribar.

Per a la memòria del 2020, mirarem de ser un poc més
precisos i posar aquesta dada, que s’han presentat durant l’any
2020, que en duim 42.

Si els nostres informes haurien de ser dictàmens vinculants?
No ho sé, sincerament, no ho sé, perquè és cert que la llei quan
estableix que l’oficina enviarà la recomanació a l’òrgan
corresponent, també diu que poden demanar a aquest òrgan què
ha fet per aplicar la recomanació que ha fet l’oficina. De fet,
això ja ho hem fet amb un ajuntament a través de l’Agència de
Defensa del Territori, perquè hi va haver aquí un tema de
nul·litat d’una llicència urbanística, hem enviat la recomanació
i hem dit que d’aquí tres mesos demanarem com està aquest
tema. Que siguin vinculants, no ho sé, no tenc opinió, perquè...,
vull dir que som una oficina que vol ser important, però és
petita i no m’atreviria a dir que els nostres dictàmens fossin
vinculants en qualsevol cas.

De l’informe que vàrem fer de la indemnització precisament
dels alts càrrecs, sí que ens ha arribat que hi ha alguna proposta
no sé si formal o informal sobre la modificació de l’article, un
poc en el sentit que nosaltres presentàvem. I hem fet una
recomanació a la Comissió d’Ètica de la comunitat autònoma,
perquè un d’aquests alts càrrecs deixi de percebre la
indemnització.

Quant a la duplicitat de les declaracions d’IRPF, les
declaracions patrimonials i d’activitats, és cert que amb la
declaració d’IRPF ja tenim molta informació, però tenim
informació de rendes, a l’IRPF d’informació patrimonial no en
surt massa; és cert que surten participacions en algunes
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societats o comunitats de béns, però informació patrimonial
d’origen dels rendiments no hi són a la declaració de renda.
Tampoc no hi ha informació sobre interessos o activitats que
pugui fer el càrrec públic. No sé si amb la declaració de renda
només n’hi hauria prou, però també estam oberts que es
modifiqui la llei, perquè, és clar, nosaltres hem fet el formulari
en funció dels requisits que posa l’article 25 de la llei. No
tothom presenta declaració del patrimoni, que és cert que així
complementaria prou bé la declaració de renda, però
pràcticament ningú..., perquè tothom està exempt de presentar
aquesta declaració. Per tant, només amb la declaració de renda
no sé si seria suficient.

Del tema d’helicòpters medicalitzats. No hem iniciat
investigacions, si no ho record malament, perquè també hi
havia o s’havia sancionat, o s’havia anul·lat el contracte per
part de l’ib-salut i s’havia demanat l’execució de la fiança, o
una cosa així; no ho record ben bé, però vàrem entendre que no
era necessari fer una investigació sobre el tema de les
ambulàncies aèries.

I també suport també a la recomanació de més visibilitat de
l’Oficina, ho intentarem. L’Oficina de Catalunya va fer
enguany, que complien 10 anys de funcionament, un simposi,
titulat Revolta Ètica, a un museu, on feren una exposició, no sé
si això és suficient o no. Fem el que podem, nosaltres en el
tema de xarxes socials som a Linkedin, que és la més
professional, perquè la resta són un poc més..., no m’agraden
tant, i totes les recomanacions, coses que tenen a veure amb
corrupció, estaven ja fent renou. Però ho intentarem, intentarem
ser més visibles.

I crec que ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, acabat el debat, volem agrair la presència del
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears, Sr. Jaume Far.

I anunciar que s’obri un període de fins a 60 minuts, per tal
que els grups parlamentaris puguin presentar propostes de
resolució. Si ho tenen preparat els demanaria que escurcessin
aquest període per poder qualificar aquestes propostes de
resolució. D’acord?

LA SRA. SANS I REGIS:

Sr. President, atès que hi havia Junta de Portaveus i molts
dels presents hi han hagut d’assistir perquè són portaveus i que
ara només hi ha quatre grups parlamentaris representats, no
seria millor, tal vegada, dic jo, donar 24 hores perquè els altres
grups no presents puguin fer-ho, qüestió més democràtica.

EL SR. PRESIDENT:

És que..., nosaltres no tenim..., és que hem de qualificar-les
abans de..., aquí i, per tant, jo els demanaria si pot ser en aquest
període, perquè si ho fem més llarg demà hem de venir a posta
a qualificar aquestes... o a la tarda?

Per tant, ho deixaríem fins a 60 minuts. De fet, jo he parlat
amb algun portaveu, m’ha dit que la Junta de Portaveus
acabaria prest, tenen temps per acabar-ho de... Per tant,
donaríem fins a les dues i mitja per a la presentació d’aquestes
propostes de resolució. Jo els pregaria que quan abans
tinguessin les propostes, les presentessin a aquesta Mesa i el
que sí faríem després, a causa del temps, és suspendre la sessió
fins al proper dimecres a les deu i mitja, en què durem a terme
el debat i la votació de les propostes de resolució.

D’acord?

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sr. President, i la fórmula de presentar davant la Mesa les
proposicions? En paper, físic? No, no sabia si ens facilitaven un
correu electrònic o una cosa així. Físic. Hi seran vostès aquí, en
aquesta sala?

Molt bé, au idò.
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