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EL SR. PRESIDENT: 

Començaríem, per favor. 

Bon dia, senyores i senyors  diputats. Començarem la sessió

d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Sí, Sr. President. Joan Ferrer substitueix Francina Armengol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Cap altra substitució? 

Compareixença RGE núm. 2609/21, del director de

l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes

Balears, en compliment de la resolució derivada de la

Proposició no de llei RGE núm. 4261/20 , per tal de retre

comptes de  l'Informe 185/21 de la S indicatura de Comptes

sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,

Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX-Actua

Baleares.

Per tant, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui

relatiu a la compareixença del direct or de l’Oficina de Prevenció

i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, en comp liment

de la resolució derivada de la Propos ició no de llei RGE núm.

4261/20, per t al de retre comptes de l'Informe 185/21 de la

Sindicatura de Comptes sol·licitada pels grups parlamentaris

Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per

Mallorca i Vox-Actua Baleares, mitjançant l'escrit RGE núm.

2609/21 i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals a la sessió de dia 14 d’abril. 

Assisteix a la sessió el Sr. Jaume Far i Jiménez , director de

l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes

Balears acompanyat de la Sra. María Belén Méndez i Alonso,

cap d’Àrea d’Investigació i d’Inspecció, i de la Sra. Eva Ortín

i Pina, cap  d’Equip d’Investigació. Els don la benvinguda a tots

tres i té la paraula el Sr. Far i Jiménez per t al de fer l’exposició

oral, sense limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

(Jaume Far i Jiménez):

M oltes gràcies, Sr. President. Utilitzaré una present ació

PowerPoint per fer més àgil i més didàctica l’explicació de les

al·legacions que vàrem fer a l’informe de la Sindicatura. Em

centraré en aquests quatre punts que tenen en pantalla. 

En primer lloc explicaré un poc la s it uació de l’Oficina

durant els anys 2018 i 2019 perquè jo crec que entendre el

context en el qual es varen desenvolup ar els contractes de

l’Oficina en la ges t ió del personal durant l’any 2019, que és el

fiscalitzat, s’ha d’entendre dintre del context de com estava

l’Oficina en aquests anys. 

Després em centraré en les conclus ions de l’informe, tant de

la part  de cont ractació com de la part de gestió de personal i em

permetré fer una crítica a les conclusions  que extreu la

Sindicatura i ho faig amb l’autoritat moral que em dóna ser

interventor i auditor de l’Estat, vull dir jo no venc ni..., no soc

enginyer agrònom, ni biòleg, ni metge... 

I al final, al darrer punt, faré algunes consideracions sobre

les recomanacions que fa l’informe de la Sindicatura i sobre la

resolució de 9 de març de 2021, de la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts que és la que em va comanar que jo fos aquí per

donar explicacions de la gestió dels contractes i de personal.

Durant  l’any 2018 i fins al mes de juny del 2019 aquesta era

l’estructura que tenia l’Oficina. Era una única persona, per tant

un únic òrgan de contractació constituït amb una única

persona que feia totes les funcions que fa un òrgan de

contractació, vull dir, la Sindicatura fiscalitza els contractes de

l’Oficina però no està fiscalitzant una comunitat autònoma, un

consell insular, un ajuntament, on hi ha tècnics, on hi ha

propostes, on hi ha vistiplaus , on hi ha comissions tècniques,

on hi ha informes de serveis jurídics d’interventors, de

secretaris  i al final el ple aprova alguna cosa, no. Aquí hi havia

una única persona, val?

Els  mitjans de què disposava el director de l’Oficina fins en

aquell moment eren un portàtil, cedit  p el Parlament, jo en tenia

un a casa meva, però vaig demanar “amb quins mitjans

comp t?”, i em van dir “pots disposar d’un portàtil”, un portàtil

que duia un processador de textos Word i un full de càlcul

Excel i amb una connexió wifi a internet que em permetia poder

fer còpies impreses  a la impressora que teníem -o que tenen- a

la Secció de Protocol que de vegades funcionava, de vegades

no, i l’escaneig no era el millor d’aquest món. Per tant ni hi

havia ges t ió d’exp edient s , ni hi havia programa de

comptabilitat, ni hi havia registre, ni hi havia sistemes clau, ni

hi havia... Això era un portàtil, un full de càlcul i un processador

de text. Jo vaig demanar al Parlament a veure si jo podia

comptar amb el programa de comptabilitat que duia...

(Pausa)

... si p odia emprar el programa de comptabilitat que empren al

Parlament, ho vaig parlar amb la interventora del Parlament em

va dir en principi que sí però després, bé, de parlar-ho amb

l’oficiala major, varen entendre que l’Oficina era una oficina

independent amb personalitat jurídica pròpia i que havia de fer

les seves gestions amb total independència i que, per tant ni

podia emprar el programa de comptabilitat del Parlament, ni

podia emprar el Registre del Parlament per a la gent que

volgués presentar algun paper, alguna denúncia davant

l’Oficina. 

Vull dir, tècnicament no és que..., jo no faig cap retret a

aquesta negativa, sinó des d’un punt de vista juridicotècnic em

varen dir “ets independent, t’has de cercar la vida”. Perfecte. 

El tema de personal es va endarrerir perquè la llei estableix

que tot el règim de personal de l’Oficina es basarà en el

reglament de funcionament, i el reglament de funcionament no

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102609
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004261


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 50 / 21 d'abril de 2021 919

va estar p ublicat en el BOIB fins el mes de desembre de 2018. A

partir d’aquí l’RLT estava preparada, es va discutir amb els

grups parlamentaris i es va aprovar el març de l’any 2019. Es va

immediatament convocar el primer procés selectiu, el de lliure

designació, que és l’únic que el director podia dur endavant

perquè no tenia comissió de valoració i el primer personal es va

incorporar el juny de 2019. 

Després d’aquest primer procés de selecció de p ersonal,

aquesta va ser l’estructura. L’Oficina tenia només 11 places

dotades pressupostàriament i en el primer procés vàrem

contractar l’equip directiu de l’Oficina a través d’un procés de

lliure designació i varen entrar aquestes 6 persones que tenen

en pantalla. Els coment un poc el perfil de cadascuna d’elles pel

que després veurem de gestió de personal. 

Va ent rar Tòfol Milán que és exinterventor general de la

comunitat autònoma. Varen entrar Belén Méndez i Toni Oliver

que són auditors de la Sindicatura de Comptes. Va entrar

Carmen Castañer que era la cap d’Insp ecció Turística de la

comunitat autònoma. Va entrar Miquel López, vocal assessor

del M inisteri d’Exteriors i, com a secretària, María Carmen

García del Ministeri d’Hisenda. No estam parlant que entrassin

persones de baix nivell, auxiliars  de nivell 12, vull dir 6 persones

amb aquestes característiques, d’acord?

Bé, abans de començar amb les conclusions de l’act ivit at

contractual, també vull fer una crítica cons t ructiva cap al tràmit

d’al·legacions que fa la Sindicatura com a òrgan de cont rol

ext ern, que així els fa sempre, i em consta que els fan sempre així

tots els òrgans de control extern però es t am parlant d’una

fiscalització de legalitat. 

Com diu bé aquí -el punt 5 de l’informe de la Sindicatura- les

al·legacions s’han analitzat i s’han sup rimit o modificat part de

l’informe provisional quan aquestes s’han acceptat. Si no s’ha

alterat l’informe i no s’ha emès opinió és p erquè entenen que

les al·legacions  no influeixen per a res a l’informe provisional.

I excepcionalment -excepcionalment- quan l’ens controlat fa

al·legacions i aquestes s’accepten per un altre motiu, es posa

una nota a peu de pàgina, que poden llegir en els informes, és

una nota a peu de pàgina que té una retxa o una retxa i mitja. 

Per tant el fet de no contestar les  al·legacions -que són 150

p àgines  d’al·legacions , són al·legacions  sup ort ades

tècnicament i jurídicament- sostreu a l’òrgan controlat de quins

són els argument s  pels quals la Sindicatura no accepta

aquestes  al·legacions, per tant ens quedam exactament en el

punt de partida en el que estàvem quan vàrem començar.

Perquè la Sindicatura diu una cosa, nosaltres entenem

totalment la contrària però no sabem per què la Sindicatura no

accepta el nostre raonament. 

I això té molt a veure amb el punt final de la meva

compareixença on tractaré el tema de les recomanacions. 

Bé, començam, si m’ho permeten seré un poc avorrit perquè

descendiré a temes tècnics però és que necess it explicar quines

són les irregularitats tan greus  que ha detectat la Sindicatura i

que em duen a mi a comparèixer aquí davant vostès.

Comença l’informe de la Sindicatura amb una limitació a

l’abast, ho coment perquè m’han arribat comentaris d’alguns

càrrecs  polítics importants que deien que, és clar, si l’Oficina no

envia a la Sindicatura els documents, idò això és  gravíssim i no

t é res a veure amb la realitat. Delimitacions a l’abast, diu que

l’Oficina no ha tramès, tot i que s ’ha requerit, els documents

originals o les seves còpies autènt iques  d’una sèrie

d’exp edients, ja que els documents tramesos no tenen

signatura electrònica vàlida. Per tant, no és que no els hàgim

tramès , és  que el que hem enviat a la Sindicatura, la Sindicatura

no ho accepta, però no és que no ho hàgim tramès. L’Oficina ha

enviat a la Sindicatura tota la informació, tota la documentació

que té als seus expedients i que se li ha demanat.

I diu la Sindicatura que no s’han tramès aquests documents

de memòries justificat ives  d’una sèrie de contractes menors i

els informes de compliment de requisits i límits d’aquests

contractes menors que ara comentaré.

Perquè tenguin una idea un poc més propera del que són

les limitacions a l’abast, pos aquí un breu resumen d’un article

que va escriure una auditora de la Sindicatura de Comp t es

d’Astúries, diu: “Les limitacions a l’abast poden ser de dos

tipus. Unes -estic llegint  el p unt 2- les sobrevingudes, és a dir,

aquelles limit acions  causades  p er circumst àncies com

destrucció de documentació o de registres necessaris per fer

l’auditoria, o per la impossibilitat de poder presenciar un

inventari físic”. La p rimera limitació a l’abast són les imposades

per la direcció, que en aquest cas seria la limitació a l’abast

imposada p er l’Oficina, però són aquelles que provenen de

l’entitat auditada com la negativa a entregar determinada

informació o la negativa a practicar determinats procediments

d’auditoria.

Això no ha succeït en aquest cas, la limitació a l’abast que

diu la Sindicatura que és limitació a l’abast no ha es tat tal. Jo et

don t ot a la documentació i ara discutirem si aques t a

documentació te la creus o no te la creus, però jo te l’he

enviada tota. Per tant, limitació a l’abast no n’hi ha.

S’ha de tenir en compte, pel que ara comentaré dels

contractes menors , que la Llei de pressuposts de la comunitat

autònoma per a l’any 2019, que va ser publicada com veuen el

29 de desembre del 2018 -dic això perquè l’auditoria és de l’any

2019-, diu en la disposició addicional segona que són despeses

menors les derivades de subministraments i serveis inferiors a

5.000 euros. Aquestes despeses no requereixen cap t ramitació

subst antiva o procedimental, només els actes d’execució

pressupostària i la comprovació que el contractista no ha

subscrit o no ha contractat més contractes menors, en un

termini de dotze mesos, que superin la quantitat de 15.000

euros. Per tant, en els contractes menors que ara veurem on la

Sindicatura diu que les irregularitats són enormes no es

necessitava cap tramitació substantiva o procedimental.

Aquests són els contractes que posa la Sindicatura com a

limit ació a l’abast, els 23, 24, 30, 35 fins al 77. Jo els pos aquí

l’objecte dels contractes, eren petit es millores de la seu

electrònica de la p àgina web que l’estaven en aquell moment...

fent-la funcionar. Vàrem contractar un programa de nòmines
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perquè no teníem programa de nòmines, ja en previsió que

s’incorporàs la gent per fer nòmines decents, perquè les meves

nòmines durant els anys 2018 i 2019 els vaig haver de fer amb

excel.

Vàrem adquirir una destructora de paper, vàrem adquirir

un... bé, vàrem contractar una oficina tècnica perquè ens ajudàs

a fer un p oc el desplegament tecnològic de l’Oficina i vàrem

renovar unes bases de dades, Oracle i Red Hat, que són

necessàries per fer funcionar el formulari de registre de

declaracions d’alts càrrecs.

Com veuen, aquests contractes menors sobre els quals la

Sindicatura planteja els seus dubtes sumen 22.500 euros i set

d’aquests no arriben ni als 1.000 euros, només tres, els més

importants, superen aquesta quantitat i només dos d’ells

superarien els 5.000 euros.

Bé, sobre aquests  contractes, a part que la llei de

pressuposts de la comunitat autònoma ens deia que no feia

falta cap procediment, nosaltres vàrem aplicar la instrucció de

l’Oficina de Regulació i Supervisió de la Contractació,

Instrucció 1/2019, obligatòria per a tot el sector públic, que

estableix... home, alguna cosa hi ha d’haver, has de justificar la

necessitat  del contracte, has de justificar, has de declarar que

no has contractat amb aquestes persones més de 15.000 euros

en un termini de dotze mesos, ... bé, una sèrie d’elements  que

han de venir a l’expedient.

Allò de la signatura, les dates i els problemes amb la

signatura que veu la Sindicatura de Comptes al seu informe, els

ho pos aquí en pantalla perquè vegin del que parlam, l’Oficina

fa una memòria justificat iva del contracte, aquesta és de

l’expedient, del primer, del 23/ 2019, però es repeteix als altres ,

on exposam quin és el pressupost base de licitació; quina és  la

p art ida pressupostària; quines són les caract erís t iques

tècniques de la prestació que s’ha de fer; justificam la

necessitat del cont ract e perquè, clar, jo crec que això és el més

imp ortant, per què vostè està contractant i per què vostè està

gastant recursos públics per fer això que diu que necessita;

justificam quin és el procediment de tramitació, per què ut ilitzam

contractació menor i no un altre tipus de contractació; quin és

el termini que preveiem que pot durar aquest servei; on es

p restarà; qui és el responsable del contracte, que òbviament  era

el director; si hi havia necessitat de garantia o no; com es

pagaria això; i finalment feim el suport documental de la

retenció de crèdit d’aquest contracte que eren 553 euros.

El problema de la Sindicatura és a la firma, aquí és on hi ha

el gravíssim problema que veu la Sindicatura. Tenim que el

director firma aquest document així. La Sindicat ura diu que això

no és una firma electrònica vàlida... Bé, no ho sé, jo puc firmar

a mà, li puc posar 24 encunys, ho puc escanejar i ho puc pujar

a l’expedient i fer-ho arribar a la Sindicatura, ... o puc firmar amb

un encuny com es firmava abans , no ho sé, vull dir, jo era l’únic

òrgan de contractació, ho torn a repetir. Aquesta és la

justificació de per què jo ara faré un contracte amb una persona

i li pagaré una factura.

El segon document  que diu la Sindicatura que també està

malament  és aquest, és un informe sobre el compliment dels

requisits que estableix l’article 118 de la Llei de contractes on es

diu que jo no he contractat amb aquest contractista més

contractes que superin 15.000 euros en un termini de dotze

mesos, i el mateix: el problema és a la firma, perquè està signat

de la mateixa manera, d’acord?

Nosaltres a les al·legacions diríem a la Sindicatura: miri, això

no és un defecte, però encara que ho fos seria un defecte

formal; vostè no em discut eix l’autenticitat dels documents

perquè s i el direct or, que és qui li envia els expedients li diu que

ho ha signat ell, m’imagín que s’ho haurà de creure, no ho sé. 

Nosaltres vàrem al·legar que la signatura digitalitzada

biomètrica en legislació i en sent ències és vàlida perquè no

només hi ha la possibilitat de signar electrònicament  amb un

segell d’aquests de..., hi ha alguna sentència del Tribunal

Suprem que està posada a les al·legacions on es  diu que la

firma hologràfica és una de les  p ossibilitats, però no és l’única.

Per t ant ,  si es pot acreditar l’autenticitat del fitxer i que la

persona que diu que ho ha firmat, ho ha firmat, idò ens ho

haurem de creure, p erò és  que no és obligatori que la

justificació de la necessitat de la despesa i la referència de

preus de mercat o la certificació de no alteració dels  límits del

118 hagin de ser s ignat s  electrònicament. Això no ho diu la llei

en cap dels seus articles.

I,  finalment, no s’ha posat en dubte la correcció de tota la

cont ractació menor que ha fet l’Oficina, si el problema és la

firma... bé, idò p odem discutir fins a l’eternitat, però no hi ha

problema que el contracte no hagi es t at necessari, que s’hagi

beneficiat alguna persona, que els preus  hagin es t at

desorbitats, en això no s’hi fica. El problema és..., ho torn

repetir, aquest, la firma, el burot que hi ha en el document. 

Bé, després de les limitacions a l’abast, la Sindicatura fa una

sèrie d’observacions sobre alguns dels altres expedients no

menors de contractació. La Sindicatura anomena expedients

número 1, expedients número 2 i expedients número 3.

L’expedient número 1 era l’expedient del lloguer de l’immoble

on estam ara actualment ubicats. L’expedient número 2 era

l’expedient d’adquisició de mobiliari per a la gent que havia de

venir a fer feina a l’Oficina. I l’expedient número 3 era el del

formulari electrònic, construir un formulari electrònic perquè els

alts càrrecs poguessin present ar les  seves declaracions

patrimonials, interessos i pujar les declaracions d’IRPF. Tots,

contract es necessaris per al funcionament de l’Oficina, jo crec

que aquí no tenim cap discussió possible.

Bé, el problema que veurem ara amb les s ignatures, aquí la

Sindicatura diu que les dates de la signatura de les  memòries

justificatives presenten discrepàncies amb la data de rúbrica

escanejada. Tornam centrar-nos en la memòria justificativa, no

amb cap altre document del procediment de contractació, sinó

el primer, el de la memòria jus t ificat iva. Tant als expedients

número 1 i número 3, com després diu que a l’expedient número

1 la signatura electrònica de la data..., com la data de la rúbrica

de la memòria justificativa és posterior a la data de la resolució,

per la qual s’acorda l’obertura del procediment . Bé, parlam
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també d’aquest  document, memòria justificativa del contracte,

perquè tots els feim... , jo els vaig fer iguals, per exemple el del

formulari és el que la Sindicatura anomena número 3. I aquí hi

ha el problema, a la firma. 

Diu que aquesta signatura és una signat ura digital, però és

posterior a la que tu vares fer..., no és de l’1 d’abril de 2019. I jo

li explic a la Sindicatura, aquest document era un document

Word, jo el t enia en el meu expedient electrònic, no el vaig fer

servir per continuar la tramitació de la contract ació a la

plataforma de contractació, on sí hi ha tots els contractes fets.

I quan vàrem tenir ja una seu electrònica, una intranet, i vàrem

pujar l’expedient a l’intranet, els document s  Word que no

est aven s ignats, els vam passar a PDF i els vàrem signar.

Aquest és el problema, val? Tota la problemàtica se cent ra en

aquesta firma.

És a dir, duc pantalles tretes de la setmana passada, de la

p lat aforma de contractació del sector públic, on es varen fer

totes les passes, totes les  fases  del procediment de

cont ractació. Aquí tenen el 14 de 2019 de l’adquisició de

mobiliari, que és el número 2 per a la Sindicatura, el 15 de 2019

que és del formulari electrònic, crec que és el número 3 de la

Sindicatura, i el de lloguer que per a la Sindicatura no era com...,

l’expedient número 1. Els dos  p rimers es varen tramitar

exclusivament per via elect rònica. El tercer, el del lloguer del

local, com que es regeix quant als efectes del cont ract e per la

Llei patrimonial i possiblement els llogaters, els propietaris

d’immobles que havien d’oferir a l’Oficina un local per a la seva

seu, no estarien avesats a utilitzar la plataforma de contractació,

perquè no són cont ractistes habituals de l’administració, ho

varen fer híbrid, tramitació manual i tramitació electrònica. De

fet, el gruix de documentació la tenim en format paper, perquè

la comissió tècnica de l’òrgan de contractació ho va tramit ar

pràcticament tot en paper. 

Tota la tramitació està feta a la plataforma de contractació,

vull dir, aquí tenen l’expedient del mobiliari, es va fer l’anunci

de licitació, es  van publicar els plecs, es varen admetre les

ofertes i es va adjudicar i tenen aquí l’adjudicació amb un segell

de temps, on es t à perfectament exposat. El del formulari de

declaracions exactament igual i el de pat rimoni exactament

igual.

Per tant, podem discutir la s ignatura de la memòria

justificativa, la Sindicatura se centra en el problema de la firma

de la memòria justificativa dels contractes, però no es discuteix

que no siguin autèntiques aquestes memòries justificatives. No

és diu és que vostè s’ho ha inventat, no ho sé.

Tampoc no és obligatori que aquests documents, els

primers, siguin signats electrònicament. Hi ha un article a la Llei

de p ressuposts que diu que és el que s’ha de signar

electrònicament  i s ’ha de pujar a la plataforma. I tampoc no s’ha

posat en dubte ni la correcció procedimental de la contractació,

ni la necessitat dels contractes, ni el p ressupost base de

licitació, ni les persones que varen ser adjudicat àries. Per tant,

com a màxim podríem parlar de defect es formals, com a màxim,

però jo fins i tot això ho discuteix.

Bé, després diu que en els expedients número 2 i número 3,

o sigui mobiliari i formulari informàtic, no consta resolució

motivada de l’òrgan de contractació on s’aprova la despesa, els

plecs i es disposa l’obertura de procediment, i que l’exp edient

número 1 no inclou la resolució d’aprovació de la despesa. És

cert que hi ha un article, el 117 de la Llei de contractes que diu

que, una vegada completats els expedients de contractació, es

dictarà una resolució motivada per l’òrgan de contractació,

aprovant-lo i disp osant  de l’obert ura de procediment

d’adjudicació. 

És cert que aquest document final, un resum de tot, no es

va fer, però als expedients que jo vaig enviar a la Sindicatura de

Comptes hi ve tot. De fet, hauria estat  imp ossible tramitar la

contractació a través  de la plataforma de contractació del sector

públic, si no hi hagués hagut tots els documents que demana

la p lataforma per fer possible la contractació electrònica. Tens

els informes justificatius de necessitat de la despesa, l’informe

d’adequació p reus de mercat, el plec de prescripcions

tècniques, el plec de causes administratives particulars, els

documents de retenció de crèdit, d’autorització i compromís de

la despesa, document de reconeixement d’obligacions, les

factures, les  transferències, ... hi és tot, d’acord? Tant en

aquest, com en el de l’aplicació informàtica, com en el de

patrimoni. El de patrimoni tenia aquesta peculiaritat  i és  que es

va haver de constituir una comissió tècnica per poder fer un

contracte d’aquest tipus, perquè és un procediment obert sense

cap limitació.

Després continua l’informe dient que en els expedient s 2 i

3, o s igui mobiliari i formulari, no s’ha publicat a la plataforma

la memòria justificativa del contract e ni de resolució

d’aprovació dels expedients. I que en el número 3 no s’ha

publicat l’informe d’insuficiència de mitjans. I desp rés parla

sobre la licitació d’una oferta incursa en presump ció de

normalitat. 

En relació a aquesta incidència, cal dir que si bé és  cert  que

l’article 63 de la Llei de contractes obliga a fer aquesta

publicació al perfil del contractant, quan es fa la contractació a

través de la plataforma en cap moment la plataforma no diu,

escolta, et falta aquest document per poder continuar, i en cap

de les guies i manuals de la plataforma de la contractació no

s’explica com pujar aquests documents a la plataforma. Per tant,

p odria ser un defecte formal, no ho discutesc, però sense cap

virtualitat pràctica, d’acord?

Sobre l’informe d’insuficiència de mitjans en el número 3,

l’exp edient, el formulari de declaracions d’alts càrrecs, home!,

un formulari electrònic el director com a tal. .., jo crec que està

clara la insuficiència de mitjans que tenia l’Oficina, per poder fer

ella mat eixa aquest formulari, encara que l’informe no estigués

redactat.

I quant a l’admissió de l’oferta sotmesa en presumpció de

normalitat, diu l’informe de la Sindicatura que no s ’ha publicat

l’admissió a la licitació de l’oferta incursa en p resumpció de

normalitat. Quan es va fer l’adjudicació d’aques t  contracte,

aquí tenen el document d’anunci d’adjudicació a l’empresa, el

document que s’obté de la plataforma de cont ract ació, el 16
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d’abril a les 8 hores 21 minuts, i té segell de temps que es pot

comprovar en qualsevol moment.

Aquí al final, al final de pàgina diu “motivació de

l’adjudicació per a l’oferta més avantatjosa havent justificat

adequadament l’informe ofert”. Aquesta empresa va fer una

ofert a que estava per davall del que es diu una baixa per

temeritat  perquè el preu ofert era molt baix i vàrem demanar

“escolta, vostè té recursos per això?” i es va justificar

p erfectament que disposava de tota una sèrie de personal

qualificat i que els donava temps a fer-ho en el termini que

s’havia pactat i per això es va adjudicar a aquesta empresa. Per

tant aquesta conclusió de la Sindicatura no és certa. 

Al punt 7 de les conclusions tornen incidir sobre que les

dades de les signatures  elect ròniques  dels  informes

d’adequació a preus de mercat, informe justificatiu etc., no

coincideixen amb les  dat es  en què es  varen signar

electrònicament. Està explicat. Eren documents Word que

formaven part interna de l’expedient perquè era una justificació

int erna que feia l’Oficina cap a si mateixa, que la plataforma de

contractació no els exigia p er poder continuar la contractació i

per tant no es varen signar electrònicament. Quan es varen

pujar a l’expedient electrònic, a la nostra intranet corporat iva

els documents que no estaven signats es varen s ignar. Aquest

és tot el problema. 

El punt 8 diu que a l’expedient del lloguer, el p ressup ost

base de licitació és superior al preu justificat perquè -segons  la

Sindicatura- l’informe justifica un preu màxim de 2.925 euros

mensuals, IVA inclòs -diu la Sindicatura- quan el preu base de

licitació pel qual va sortir a concurs és de 3.500, IVA inclòs, i

això ha provocat que hi hagi un desfasament entre l’import

ofert i l’import adjudicat. L’Oficina ho va explicar i és a les

al·legacions , que la Sindicatura comet  un error de

començament: en aquests 2.925 euros no hi ha l’IVA inclòs. Ho

hem explicat per activa i per passiva, tant fent referència al que

diu el plec de clàusules administratives particulars  on es diu

que “teniendo en cuenta una superficie media de 343 m2 entre

la mínima exigida y la que permite mayor puntuación, el

precio mensual medio es de 2.925 mensuales”, punt! Aquí no

diu “IVA inclòs”. I tota la res t a de càlculs, es poden fer d’una

forma o de la inversa, duen que el preu sense IVA són 2.925, i

amb IVA són 3.539. Bé, no entenem o no sabem per què la

Sindicatura no ha acceptat aques t a al·legació perquè no la

contesta. 

Després el punt 9 indica que a l’expedient número 3 la

resolució d’adjudicació -aquest és el contracte del formulari de

declaracions d’alts càrrecs- no identifica la identitat  de

l’adjudicatari del contracte i la seva signatura electrònica és

posterior a la data de la rúbrica que és  de 16 d’abril de 2019. El

document a què es refereix la Sindicatura és aquest. Aquest

document el va enviar l’empresa adjudicatària que té el segell

i la signatura a final de pàgina, no es va signar per l’Oficina en

aquell moment i no es va signar per l’Oficina en aquell moment

perquè el plec de clàusules administratives particulars diu que

la formalització del contracte es farà amb l’anunci d’adjudicació

a l’empresa que hagi estat adjudicatària. I aques t anunci

d’adjudicació -que va ser comunicat a aquesta empresa- és de

16 d’abril de 2019, a les vuit i vint-i-una hores com he exposat

abans i aquí surt quina és l’empresa adjudicatària: Intricom

Resources, amb el NIF. Per tant “la resolució d’adjudicació no

identifica la identitat de l’adjudicatari”... Està perfect ament

identificat, quin és l’adjudicatari d’aquest concurs.  

Bé, i arribam a la conclusió. De totes aquestes incidències,

la conclusió de la Sindicatura és que no s’ha desenvolupat, o

sigui la contractació de l’Oficina no s’ha desenvolupat, en els

aspectes  més significatius, de conformitat amb la normativa

legal aplicable. D’acord amb les limitacions a l’abas t i totes

aquestes incidències  més  s ignificatives, és una pràctica

recurrent de l’Oficina ometre tràmits essencials, la qual cosa es

demostra en les discrepàncies que s’han observat entre les

dates inserides i les dates de la signatura electrònica. 

Com que aquestes qüestions  de si s’ha desenvolupat de

forma significativa o no significativa, si són p ràctiques

recurrents, si són tràmits essencials o no, les podem discut ir

fins a l’eternitat -jo puc dir que no, la Sindicatura dirà que s í,  un

jutge opinarà una altra cosa i un ciutadà normal n’opinarà una

totalment diferent - tots els òrgans de control -i la Sindicatura

no és una excepció- adopt en normes, normes internes, per

delimitar el concepte del que s’entén per mat erialitat o

importància relativa, que és la traducció més adient a la

materialitat que és  un terme anglosaxó que és d’on prové

aquest terme.

Bé, la Sindicatura t é la seva instrucció de fiscalització sobre

importància relativa i de materialitat. És a dir,  quan l’equip

auditor entendrà que les  deficiències observades a una

auditoria són rellevants o no són rellevants, i quan aquestes

deficiències rellevants duran a un informe desfavorable o a un

informe favorable amb excepcions, o a un informe que denegui

l’opinió. Aquesta instrucció està penjada a la pàgina web de la

Sindicatura. A l’índex d’aques ta instrucció hi ha diversos

apartats, destac els aspectes  que l’equip d’auditoria ha de

cons iderar p er es t ablir el nivell de rellevància dels

incompliments del principi de legalitat. Al capítol 4.4, la

determinació dels  incomp liments de legalitat clarament

insignificants. Al capítol 5.2, les regles per determinar si un

incompliment del principi de legalitat és rellevant  o no. I

després, a l’Annex 2 té exemp les d’incompliments del principi

de legalitat en matèria de personal i en matèria de contractació. 

Bé, idò si em permeten faré una incursió p er aquesta

instrucció per veure si aquests  defectes que hem comentat que

es contenen a l’informe de la Sindicatura són rellevant s com per

dir que l’activitat contractual de l’Oficina no s’ha dut  de forma

significativa d’acord amb la legalitat aplicable. 

Al punt 14 d’aquesta instrucció, referent als aspectes que

l’equip d’auditoria ha de considerar per establir el nivell de

rellevància dels incompliments del principi de legalitat, es fan

una sèrie de precisions. S’ha de tenir en compte que un

incomp liment d’un principi general és més important que un

incompliment formal de la norma aplicable, s’ha de tenir en

comp t e quina és la materialitat quantitativa de l’incompliment

i, p er t ant, si un incompliment està referit a un import poc

significatiu; s’han de tenir en compte les circumstàncies i la
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naturalesa de l’incompliment, per això he exposat quina era la

situació de l’Oficina fins al mes de juny  de 2019, si hi ha

reiteració o intensitat en els incompliment s , la claredat de la

situació que posa de manifest l’incompliment, la causa o la

motivació que p ot deduir l’equip que hi ha al darrere d’aquest

incompliment, i he de distingir entre obligacions clarament

establertes a la llei i situacions en les quals, si bé no és

obligatori un determinat comportament de procediment, resulta

recomanable per a la millora del funcionament de l’òrgan

controlat. 

Diu la instrucció quins  són els incompliments de legalitat

clarament insignificants, i diu: “si l’incompliment és merament

formal, és a dir, no afecta els principis generals aplicables i no

té més conseqüències, si l’incompliment es  refereix a tràmits de

procediment de compliment obligat que si s’haguessin dut a

terme no afectarien de manera substancial l’actuació realitzada,

els seus result at s  o els principis de la gestió dels fons públics,

és a dir quan no es tracta d’un requisit o tràmit essencial o

material, si l’incompliment en cap cas no p ot  p rovocar un

perjudici per a l’Administració o per a qualsevol persona física

o jurídica que estigui o pugui est ar relacionada amb el

procediment fiscalitzat”. I diu: “això no obstant, pot ser

necessari informar de tots els casos d’incompliments o

d’irregularitats amb independència de la seva rellevància, com

en els casos de possible responsabilitat comptable o altres

actes delictius”, de la qual l’informe no diu res, val?

Continua, aques ta instrucció, el punt 71, regles per

determinar si un incompliment del principi de legalitat és

rellevant. Diu: “ha de ser un incompliment que vagi directament

en cont ra dels principis bàsics de la gestió dels fons públics”

i parla de la publicit at ,  de la concurrència, de la igualtat de

tracte, de la transparència i de l’equitat. Cap d’aquestes

circumstàncies no s’ha posat de manifest a l’informe. “Que

s igui un incompliment que provoqui o pugui provocar un

perjudici econòmic directe o d’altre tipus a l’administració

fiscalitzada o a un tercer identificable”; t ampoc no s’ha posat

de manifest res  d’això. “Que l’import econòmic relacionat amb

l’incompliment i/o que se’n pugui derivar no sigui clarament

insignificant  -com així va succeir en els contractes menors, els

primers que he comentat- a l’hora de valorar-ho s’ha de

considerar si supera el llindar de materialitat quantitativa”, el

que seria una auditoria financera. “Quart, que un incompliment

d’import insignificant sigui recurrent , p er exemp le el

fraccionament generalitzat en contractes menors”. Parla de

fraccionament en contractes menors, que tampoc no s’ha posat

de manifest aquest informe. “ Que la mot ivació de

l’incompliment es pugui intuir, que és clarament deliberada

sempre que hi hagi evidència d’autoria suficient pertinent i

vàlida o que sigui un incompliment de les obligacions de

l’entitat fiscalitzada respecte de la Sindicatura, especialment

quan afecta el deure de col·laboració”; l’Oficina mai ha negat i

mai ha deixat d’enviar cap documentació a la Sindicatura

perquè faci la seva feina.

Si em permeten, continuaré. Diu el seu punt 72 d’aquesta

ins t rucció que s’ha de distingir entre tràmits o requisits formals

i altres materials o essencials. Els requisits mat erials són

estrictes i no admeten flexibilitat, però els requisits formals, no

obstant això, no són tan rigorosos i no són causa per rebutjar

una determinada actuació.

Punt 73: “L’equip d’auditoria pot considerar l’incompliment

d’un requisit o tràmit merament formal com un incompliment

lleu mentre que si es  t racta d’un incompliment material o

essencial l’ha de considerar greu o molt rellevant”. D’acord?

Totes, totes les incidències , totes les irregularitats que ha posat

de manifest la Sindicatura en el seu cas serien formals; enlloc,

en cap moment serien materials. 

Després al final, a l’annex, la instrucció de la Sindicatura

contempla exemples d’incompliment de princip is  de legalitat.

Em centraré ara en matèria de contractació, després  veurem el

de gestió de personal. 

Exemples d’incompliments del p rincipi de legalitat en

matèria de contractació. Em centr en les  act uacions precedents

perquè en aquesta instrucció hi ha exemples d’incompliments

a totes les fases de la cont ractació. Totes les irregularitats que

ha p osat  de manifest la Sindicatura se centren en les actuacions

precedents perquè són la memòria justificativa o l’informe de

referència preus de mercat o l’informe de compliment de l’article

118 de la Llei de contractes.

Bé, en aquestes actuacions precedents la pròp ia instrucció

de la Sindicatura diu que són exemples d’incompliments els

següents: “ que a l’expedient no consta cap document que

jus tifiqui la naturalesa i l’extensió de la necessitat del contract e,

o aquesta no result a raonable,  ni la idoneïtat del seu objecte,

ni el contingut de les  prestacions per satisfer la necessitat. La

revisió de l’expedient evidencia que l’import del pressupost de

licit ació es desvia significativament del preu general de

mercat”; bé, tampoc no s ’ha posat de manifest res d’això. “A

l’expedient no consta justificat el procediment de licitació

utilitzat en el cas que no sigui l’obert o el restringit”; en tots els

cont ractes figura per què s’ha elegit la contractació menor o el

procediment obert simplificat. “Quart, alguns criteris de

valoració proposats per a l’adjudicació no es t an directament

vinculats amb l’objecte del contracte”; tampoc no s’ha dit res

d’això, o “que hi ha un fraccionament indegut de l’objecte de

contracte”; tampoc, d’acord?

Bé, abans de p assar a posar una sèrie d’exemples on es

demostren els diferent s criteris de mesurament que ha tengut la

Sindicatura en la nostra auditoria, vull deixar constància del

punt 7 de l’informe que diu, es refereix a la responsabilitat de la

Sindicat ura de Comptes, i diu: “la Sindicatura considera que la

prova d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i

adequat per fonamentar les conclusions de la fiscalització del

compliment de la legalitat”. Bé, doncs no, no, no, aquest punt

és mentida, és fals. 

Si em permeten posaré, ja dic, alguns exemp les  d’altres

informes recents de la Sindicatura on sí que hi ha qüestions

materials  molt importants i la Sindicatura conclou que s’ha dut

el procediment de contractació d’acord amb la legalitat. 

Informe 183/2020, de contractes dels consells insulars de

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La conclusió sobre el
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Consell Insular de Mallorca, es pot llegir a l’informe: excepte

alguns paràgrafs que vénen a l’informe, tota la contractació del

Consell de Mallorca de l’any auditat “s’ha desenvolupat en els

aspectes més  significatius de conformitat amb la normativa

aplicable”. Si llegeixen aquest informe veuran que hi ha hagut

una limitació del treball de revisió derivada que l’import total de

les despeses comptabilitzades ascendeix a 3,5 milions d’euros,

quan el Consell Insular de Mallorca només comunica

contractes  p er 1,5 milions; hi ha 2 milions en contractes que no

s’han justificat davant la Sindicatura. 

Hi ha una manca de rendició o una rendició insuficient

d’informació dels contractes dels ens dependents. Hi ha una

manca de justificació del pressupost tot al d’un contracte per

import d’1,8 milions  d’euros, és l’expedient 7 del servei

d’inserció publicitària del CIMA; pàgina 22 de l’informe. Hi ha

una manca de procediment s  de contractació en despeses

identificades  per la Sindicatura per import d’1,3 milions d’euros;

pàgina també 23. Hi ha una factura per sobre de les xifres

pactades a determinats contractes per 48.000 euros.

Consell Insular de Menorca, també, excepte algunes

irregularitats “la contractació s’ha desenvolup at  en els

aspectes més significatius de conformitat amb la normativa

legal aplicable”, i es pot llegir això: “hi ha hagut una limitació a

l’abast per manca de rendició dels llistats de contractes menors

de l’administració general del consell insular i de determinades

entitats dep endents”. Per tant, no s’han pogut fiscalitzar, no

s’han tramès, no s’han pogut fiscalitzar. Hi ha 2 milions d’euros

en els quals no consta procediment de contractació. Hi ha una

facturació per sobre de les xifres pact ades  en determinats

contractes per 900.000 euros; o sigui, s’ha facturat més del que

diu el cont ract e. Hi ha una manca de justificació del pressupost

de licitació de la Fundació Foment de Turisme de Menorca,

incidència nova, a la pàgina 46.

Consell Insular d’Eivissa, també el mateix, excepte algunes

irregularitats “ s ’ha desenvolupat de conformitat amb la

normativa aplicable”, i es p ot  llegir això: “hi ha hagut una

limitació en el treball de revisió derivada que l’import total de

les despeses comptabilitzades als expedients menors ascendeix

a 12 milions d’euros mentre que només s ’han justificat

contract es  p er 9,4 milions”. És a dir, hi ha 2,6 milions d’euros de

contractes menors que no els ha pogut revisar la Sindicatura.

Hi ha una manca de justificació de valors estimats en els

contractes, pàgina 60. Hi ha un excés de facturació en

determinats contractes per 43.000 euros i hi ha manca de

procediment de contractació de despeses per 1,8 milions

d’euros, és a dir, no hi hagut procediment de contractació en

despeses per un total d’1,8 milions d’euros.

Consell Insular de Formentera, excepte les incidències

també s’ha de desenvolupat de conformitat amb la normativa

aplicable, quan trobam això: “limitació del treball de revis ió

derivada que no informa de contractes menors en la seva

totalitat”. El Consell Insular de Formentera no va informar de

cap contract e menor a la Sindicatura. Hi ha fórmules incorrectes

de valoració per adjudicar cont ractes i manca de justificació de

les puntuacions que s’han atorgat, factures de determinats

contract es  ant eriors a la data d’emissió dels informes

justificatius i aprovació de la despesa. Després, finalment, hi ha

despeses per 1,2 milions d’euros sense procediment  de

contractació.

Però, a més, en aquest informe llegim coses com aquesta,

pàgina 39: “ hi ha documents previs a l’aprovació d’un

exp edient i autorització de la despesa, però que s’han signat

posteriorment”. No apareixen com a incidència a l’opinió o a les

conclusions ni tan sols a les recomanacions. Aquí es tractava

de..., a l’expedient constava una memòria justificativa de l’es tat

i de la insuficiència de mitjans que ha signat l’òrgan de

contract ació i un certificat de l’existència de crèdit, ambdós

documents també s ’han signat amb posterioritat. També

consten documents sense signar quan cal la signatura. Per

exemple, als expedients número 1 i 7 no consta que la

Intervenció del Consell Insular hagi signat els documents de

retenció de crèdit per acreditar cada crèdit disponible. 

I a l’administració del Consell de Formentera a l’expedient

número 2 no consten signades les actes  de la mesa de

contract ació pels membres que la constitueixen, mesa de

contractació que no té signades les actes.

Informe 175 de l’any 2020, de subvencions i contractes de

la comunitat autònoma anys 2015-2016. La conclusió a què

arriba la Sindicatura, a part de limitacions a l’abast i de certes

irregularitats, és que l’activitat contractual s’ha desenvolupat

d’acord amb la normat iva legal aplicable, i podem llegir a

l’informe coses com aquesta: “delimitacions a l’abast es fa

constar una manca d’informació retuda a la Sindicatura perquè

no hi ha congruència en la informació de contractació i la

publicada per l’administració”, i hi ha un desfasament  de 16

milions d’euros l’any 2015 i 58 milions d’euros l’any  2016. Hi ha

manca de documentació als expedients seleccionats, hi ha

manca de documentació dels preus dels contractes. La

Conselleria d’Educació, Cultura i Univers it at  va fer

modificacions d’un contracte signades amb posterioritat a la

finalització. A la Conselleria d’Agricultura apareixen dates de

reconeixement i pagament de la despesa per 3 milions d’euros

anteriors a l’autorització prèvia p er part del Consell de Govern.

L’Institut de la Dona té una manca d’evidència de com es

calcula el preu del contracte i després hi ha indicis  de

fraccionament  de cont ract es  menors  a la Conselleria

d’Innovació, Recerca i Turisme, a la Conselleria d’Afers Socials

i Cooperació i a l’IBESTAT.

Respecte d’aquest mat eix informe del Servei de Salut, la

Sindicat ura a les conclusions diu que les limitacions a l’abast

suposen una greu restricció per a la seva feina, però que, no

obstant això, l’activit at  contractual s’ha desenvolupat de

conformitat amb la normativa legal aplicable, i podem llegir

coses com aquesta: “relacions de contractes  incomplerts,

informació deficient que suposa limitacions al treball”, hi ha

unes diferències de 322 i 230 milions pels anys 2015-2016 per

contractes superiors a 500.000 euros no informats. 

El problema ja no és que dels contractes analit zats, sinó tots

aquells que no s’han pogut analitzar. Hi ha diferències en les

relacions de cont ract es  p er 18 i 14 milions d’euros

respectivament. Hi ha manca de jus t ificació de preus en
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diversos expedients p er tal de justificar que són preus de

mercat. Hi ha prestació de serveis sense cobertura contractual.

Hi ha fraccionament de contractes recurrent. Hi ha manca

d’oferta pública per ocupar llocs de feina. Això ho comentarem

després en analitzar el tema de personal.

Però és que després en aquest informe també podem llegir

coses com aquesta de la Conselleria d’Educació, Cultura i

Universitat, hi ha una subvenció sense convocatòria per al

desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears

i -diu la Sindicatura-, que de la revis ió de la documentació s’ha

posat de manifest diverses incidències, “les justificacions

parcials s’havien de presentar dia 30 de setembre i consten

signades dia 12 de novembre”, però això no és rellevant.

Servei de Salut en matèria de contractes menors, a la

facturació de l’expedient número 6 s’han detectat serveis per

un import de 3.000 euros realit z ats abans de l’adjudicació i de

la signatura del contracte administratiu i s’han facturat serveis

de manteniment corresponents al mes de gener de 2015

anteriors a la signatura del contracte.

Informe 149 de l’any 2018, de subvencions, contractes i

convenis de l’Ajuntament de Palma. La conclusió a què   arriba

la Sindicat ura és que a part de les irregularitats detectades la

contractació s’ha desenvolupat de conformitat amb el principi

de legalitat, i podem llegir coses  com aquesta: “hi ha expedients

de contractació analitzats en els quals no consta l’actuació

iniciada en què es motivi la necessitat que es pretén satisfer

mitjançant el contract e ni la idoneïtat de l’objecte ni el

contingut per satisfer-les”. En tretze expedients tampoc no

consta la jus t ificació de l’elecció dels criteris per a l’adjudicació

i a mes hi ha quinze expedients on no es troba just ificat el

pressup ost ni el valor estimat del contracte. Hi ha manca de

justificació de t ramit ació d’emergència. Hi ha manca

d’acreditació del negociat per exclusivitat eludint publicit at  i

concurrència. Hi ha manca de reserves  a crèdit. Hi ha manca de

jus tificació de recessió i conformitat de la prestació. No se

segueix la tramitació adient d’acord amb valors estimats i

característiques. Hi ha manca de justificació de les ofertes

rebudes i de les regles de publicitat.  Hi ha pròrrogues i

modificacions il·legals.

Conclouré amb un informe del T ribunal de Comptes de l’any

2020 referent a la contractació del sector públic autonòmic,

simplement p erquè vegin on es posa l’enfocament a una

auditoria que va fer el Tribunal de Comptes, diu: “ en materia de

contratación se observa insuficiente justificación de la

necesidad de celebrar el contrato -la Sindicatura no ha trobat

res d’això a la nostra contract ació-, deficiencias en el

es tablecimento y aplicación de criterios  objetiv os  de

adjudicación, incorrecta determinación de fórmulas y

métodos de valoración, ausencia de informes para garantizar

que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado o

incumplimento en los plazos de ejecución”.

Mirin això són qüestions materials que d’acord amb la

instrucció de la Sindicatura són les que s’haurien d’haver posat

de manifest per concloure, com ha conclòs la Sindicatura, que

la cont ract ació de l’Oficina no s’ha dut a terme d’acord amb la

legalitat. 

Amb això acab les conclusions de l’informe en matèria de

contractació. Al llarg de l’informe n’ ha algunes altres més

petites, menys importants perquè no estan en els paràgrafs de

conclusions, que encara i així s’han contestat a les al·legacions.

Les al·legacions nostres són les que van de l’1 a la 13 en

matèria de contractes. 

Si em permeten ara em centraré en les conclusions  en

l’activitat en gestió de recursos humans perquè, clar, quan un

llegeix les conclusions en matèria de contractació sorprèn un

poc, no?, però ja quan arriba a recursos humans la sorpresa ja

és total. 

Comença l’informe de la Sindicatura amb unes limitacions a

l’abast, limitaciones al alcance, de la mateixa manera que ho

havia fet amb els contractes. Diu, en primer lloc, que l’Oficina

no ha tramès el document amb signatura electrònica vàlida o

document original d’una resolució de 27 de juny de 2019, per la

qual es regula l’enquadrament inicial del sistema de carrera

professional. En segon lloc, que no ha tramès còpia de les

sol·licituds que han formulat quatre funcionaris de l’Oficina per

poder cobrar la carrera professional, i no ha tramès  el det all de

les  modalitats d’ajudes socials juntament amb els imports

corresponents a l’exercici 2019.

Respecte del punt 2 ara ho comentaré. Respecte..., perdó,

respecte del punt 2 la documentació sí que es va trametre a la

Sindicatura amb els únics documents originals que t é l’Oficina,

que són els que nosaltres vàrem enviar, i no hi ha hagut  p er

això limitació a l’abast. Cosa distint a és que el tema de firma la

Sindicatura no cregui que sigui el que pertoca. 

Quant al punt 3, si bé és cert  aques t  fet, és a dir, hi ha

quatre funcionaris que varen entrar a l’Oficina el mes de juny

de 2019 que no varen presentar escrit per cobrar la carrera

professional, s’ha de dir que aquests quatre funcionaris eren

funcionaris de la comunit at autònoma, de la Sindicatura o d’un

ajuntament que ja venien cobrant la carrera professional en el

seu lloc d’origen. Això era un procediment per lliure designació

on es varen fer entrevistes a totes les persones que havien de

venir a fer feina a l’Oficina i,  clar, les condicions econòmiques

estaven parlades amb tots ells. Es pagarà la carrera? Clar que es

pagarà la carrera p erquè ho diu l’RLT, com ara veurem. Per tant,

no era necessari que presentass in un paper dient, escolta, jo

vull cobrar la carrera. Home!, s i la vens cobrant ja se suposa

que la voldràs cobrar, però bé. Els únics dos funcionaris que

varen demanar expressament cobrar la carrera són els dos

funcionaris que a la seva administ ració d’origen no l’estaven

cobrant. 

Quant al punt 4, clar, sorprèn, sorprèn perquè la modalitat

d’ajudes socials que va aprovar aplicar l’Oficina és precisament

la modalitat d’ajudes socials que té la Sindicatura. “No ha

tramès el detall de la modalitat d’ajudes socials juntament amb

els imports corresponents per a l’exercici 2019", si és la teva

modalitat d’ajudes socials, què em demanes? Les ajudes

socials , com també veurem després, les ha cobrades una
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persona, la cap d’equip d’inves t igació, la cap d’Àrea

d’Investigació, auditora de la Sindicatura de Comptes i a les

nòmines hi és, pots fer el càlcul per veure si aques t a ajuda

social que s’ha pagat és correcta o no és correcta, però que

l’Oficina no ha tramès el detall de la modalitat d’ajudes socials

quan aplicam la modalitat de la Sindicatura..., en fi, no sé,

vostès jutjaran.

Respecte del punt 2, el tema de la signat ura electrònica

vàlida, el document és aquest, és un acord d’enquadrament

inicial per establir aquests funcionaris que s’integren a l’Oficina

en base a la modalitat de carrera professional de la comunitat

autònoma, que la RLT em diu que he d’ap licar, com

s’enquadren als quatre grups de classificació de la carrera, i

acaba amb la signatura. Amb aquesta signatura que l’Oficina

diu que no és signatura electrònica vàlida.

Estam en el mateix, no es discuteix l’autenticitat d’aquest

document, simplement  diu, escolta, aquesta signatura no és

vàlida, no és vàlida perquè per ventura l’has posada aquí amb

un encuny i no és vàlida. Bé, quan per qualsevol procediment

administratiu, i aquest document formava part del p rocediment

de pagament de la carrera professional, la llei diu, escolti, els

documents s’aproven per l’òrgan competent, no seguint el

procediment. I això és el que es va fer, no s’ha discutit

l’autenticitat del document ni del procediment.

La signatura digitalitzada biomètrica és vàlida, ja ho he

coment at abans, article 3 de la Llei 59/2003, en vigor fins al 13

de novembre de l’any 2020. Tampoc no hi havia cap obligació

de signar electrònicament aquest document, aquest document

es va signar, es va comunicar als funcionaris, es va penjar al

tauler d’anuncis electrònics que tenim a l’Oficina i t ot s ho

coneixíem. De fet, cap funcionari no va presentar cap recurs

contra aquest document.

Per tant, aquest document  és  l’únic que té l’Oficina, és a dir,

quan la Sindicatura diu: “no s’ha tramès el document”, sí que

s’ha tramès , la signatura te la creuràs o no te la creuràs, però sí

que s’ha tramès, per tant, limitacions a l’abast no n’hi ha

haguda cap.

Bé, abans de començar a detallar les conclusions a què

arriba la Sindicatura hem de partir de la situació de l’Oficina

l’any  2019, tenim un reglament de funcionament que el va

aprovar aques t a mat eixa Comiss ió d’Institucionals del

Parlament on diu a l’article 63 que “el personal de l’Oficina es

regeix per la nostra llei, per aquest reglament i en el que no

estigui previst en això es regeix pel règim de personal al servei

de la Sindicatura de Comptes”. 

Fora d’això, si hem de fer alguna interpretació, anirem a

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i a la Llei de funció pública

autonòmica, però aplicam Llei de l’Oficina, el Reglament de

l’Oficina i el règim de personal de la Sindicat ura de Comptes; i

la disposició addicional segona d’aquest mateix reglament

estableix les condicions econòmiques de l’Oficina, que diu que

han de similars a les establertes per als llocs de feina de la

Sindicatura de Comptes. Això és el que diu el Reglament de

funcionament de l’Oficina.

Si passam a la relació de llocs de treball, que també és

criticada p er la Sindicatura, idò té una sèrie de consideracions.

La relació de llocs de treball,  i p erdonin-me perquè també he de

fer una disquisició jurídica, s’ha discut it  molt si era un

reglament o si era un acte administratiu. L’any 2014 el Tribunal

Suprem va dir: escolta, les relacions de llocs de treball són

actes administratius. Molt bé.

La Sindicatura fa una consideració en el seu informe on diu

que les relacions de llocs de treball no p oden contenir termes

normatius. L’únic que diu la relació de llocs de treball és

concretar, a través d’aquest acte adminis t ratiu, que és els llocs

de t reball,  determinades consideracions que estan a la

normativa. És l’únic que fa la relació de llocs de treball.

Aquesta relació de llocs  de t reball no la va aprovar

l’Oficina, també la va aprovar la comissió, aquesta mateixa

Comiss ió d’Assumptes Institucionals del Parlament i diu, pel

que ara comentaré, al punt 2 que “els llocs de director adjunt,

directora adjunta i els llocs de caps d’àrea són assimilats -

assimilats- a alts càrrecs”. No diu que siguin alts càrrecs, diu

que són assimilat s a alts càrrecs. Per què es va posar això així

a la RLT? Perquè hi ha aquesta figura de lloc assimilat a alt

càrrec que permet a un funcionari passar a la situació de serveis

especials, com així ha estat amb la cap d’àrea d’Investigació, el

cap d’àrea de Prevenció i el cap d’àrea de la Representació i

Defensa Jurídica de l’Oficina. 

El punt 4 concreta, diu: “els llocs d’inspector d’equip també

es proveiran pel s is tema de lliure designació”, perquè la RLT ha

de dir quins són de lliure designació i quins són de concurs, ho

concreta.

El punt 6, que t ambé el critica la Sindicatura, diu: “bé,

l’Oficina pagarà els sous i els complements que s’es tableixen a

les lleis i, a més, es podran percebre els complements de carrera

i de productivitat i d’altres grat ificacions”, perquè no totes les

adminis t racions paguen complements de productivitat. No

totes paguen complement de product ivit at ,  de fet, la

Sindicatura no paga complement de product ivitat; l’Ajuntament

de Calvià no paga complement de p roductivitat. Això s’havia

de concretar.

Després diu: “ el complement de carrera”, complement de

carrera, això és la RLT que el Parlament em diu que he d’aplicar,

eh?, “el complement de carrera se satisfarà al personal de

l’Oficina amb les mateixes condicions establertes per la

comunitat autònoma mentre es desenvolupi el sistema de

carrera professional per part de l’Oficina”.

El que no ha volgut entendre la Sindicat ura és que això es

va posar així a l’RLT per evitar t ot  el procediment de negociació

que diu la Sindicatura que no hem fet. No ho ha volgut

entendre. Això està així. . ., i jo crec que està clar, el complement

se satisfarà com el paga la comunit at  autònoma, que ja va fer la

negociació amb totes les organitzacions sindicals ment re

l’Oficina no desenvolupi el seu. Per què? Perquè són

conscients que és una oficina que acaba de començar, no té

personal, amb qui s’ha de negociar això? Quan..., ja dic, hi havia

quat re funcionaris  que venien de comunitat autònoma,
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Sindicatura i ajuntament que ja percebien aquest complement

de carrera professional i són quantitats importants.

Al final parla dels nivells de llengua catalana. Per què?

Perquè la relació de llocs de treball estableix que tots els llocs

de treball estan oberts a qualsevol administració. Per tant,

podien venir, com així ha succeït, funcionaris d’altres

administracions públiques on no s’exigeix la llengua catalana.

Per tant, són consideracions que aquest acte adminis tratiu

aplica a l’Oficina partint de la normat iva, però no està innovant

sobre la normativa aplicable.

Bé, després d’haver fet les limitacions a l’abast comença la

Sindicat ura amb les seves conclusions i diu que hi ha hagut

una manca de negociació en determinades resolucions o acords

que són tràmits essencials del procediment  i que, per tant,

podrien... bé, hi ha indici raonable que són causa de nul·litat de

ple dret i que la jurisprudència és unànime en això, i desp rés

també ho discutiré. I diu que l’incompliment d’aquest requisit

no s’excusa pel fet que el contingut de l’acte sigui idèntic al

d’una altra adminis t ració, això es refereix al punt 6 que diu que

la carrera es pagarà com la paga la comunitat autònoma, atès

que no hi ha cap norma que p ermet i prescindir del compliment

de les exigències legals.

Bé, quins són aquests actes on ens hem tornat bojos  i no

hem complit, no hem seguit el procediment establert? El primer,

la resolució del 24 de juliol de 2019, d’ajudes socials, no es va

negociar amb els  treballadors; el segon, Resolució de 20 de

juny de 2019, que regula en caràcter provisional el sistema de

carrera professional horitzontal; i el punt 6 de les disposicions

generals de la relació de llocs de treball quan diu que el

personal pot percebre aquest complement en les mateixes

condicions que en la comunitat autònoma.

Començant per aquest darrer, la Sindicatura el que diu és

que l’RLT està mal feta, està mal feta, la que va aprovar aquí la

Comissió d’Institucionals, està mal feta perquè aques t

complement de carrera no s’ha negociat amb les organitzacions

s indicals, o jo entenc que és el que diu la Sindicatura, hi ha un

defecte de negociació en aquest punt, el p unt 6 de les

disposicions generals, quan és evident que en organismes

nous la negociació no es pot dur a terme perquè no hi ha

personal encara a l’Oficina. Així ha succeït a l’Oficina Antifrau

de Catalunya, per exemple, i així va succeir en la mat eixa

Sindicat ura de Comptes on les vuit primeres relacions de llocs

de treball de la Sindicatura no varen ser negociades  amb cap

organització sindical i aquí tenen les  vuit i la data de publicació

al BOIB. La primera d’elles diu que... home, “la relació de llocs

de treball que s’aprova ha de servir per a una primera fase

d’iniciar les tasques”, no?, que l’ordenament (...) la Sindicatura

i en virtut d’això s’acorda etc., “i el Consell de la Sindicat ura

acorda”, perquè la Sindicatura sí que t é competència per

aprovar la seva pròpia RLT, cosa que no succeeix en l’Oficina

on l’aprova el Parlament. Per tant, “el Consell de la Sindicatura

acorda”, ho varen acordar sense negociació de cap  t ipus i així

va ser fins a l’any 2008.

Bé, continuant pel segon punt, el que... no hem negociat el

sistema de carrera professional, és del tot errònia la conclusió

de nul·litat de ple dret a què arriba la Sindicatura de Comptes.

Aques t a jurisprudència en què es basa, bé, hauran tret algunes

sentències particulars, però el Suprem ha dit  clarament que

s’han de ponderar en cada cas les conseqüències produïdes

per aquesta omissió a la part interessada, la manca de defensa

que realment ara hagi originat i sobretot què hagués pogut

variar l’acte administratiu originari en cas d’haver-se observat

el tràmit omès. Això és la jurisprudència del T ribunal Suprem

constant sobre els defectes d’audiència o de negociació.

Bé, l’Oficina va esperar a tenir personal que ocupés llocs

per concurs de mèrits perquè no era lògic que féss im una

negociació amb personal directiu de primer nivell, no?, els sis

primers funcionaris que s’hi varen incorporar tots eren

funcionaris de lliure designació. Jo, com a director, no trobava

que fos lògic iniciar un procés  de negociació per triar un

delegat de personal amb funcionaris de nivell 30 a nivell 28 o de

la meva secretària. 

Vàrem fer la segona convocatòria ja per concurs de mèrit s

el mes de setembre de l’any 2019 i es varen triar els funcionaris

que es varen incorporar el mes  de gener i el mes de febrer de

l’any 2020, ja funcionaris de concurs. 

El dia 11 de març del 2020 es va comunicar a la Direcció de

Relacions Laborals de la comunitat autònoma, que iniciàvem un

procés de votació per triar un delegat de personal. Es va

declarar l’estat d’alarma, van quedar suspeses totes aquestes

possibles convocat òries  i, com tenen aquí, dia 18 de setembre

vam ser bastant àgils, crec, es varen celebrar eleccions

sindicals, es va triar un delegat de personal i amb aquest

delegat de personal el que es va pactar va ser que es pagaria la

carrera profess ional exactament com la pagava la comunitat

autònoma. No ens vàrem inventar cap  sistema estrany,

d’acord? Això va estar publicat al BOIB de 17 de desembre de

2020 i així es va comunicar a la Sindicatura, quan vàrem fer les

al·legacions.

Per tant, el document original no hagués variat, com diu el

Tribunal Sup rem, si s’hagués negociat en aquell moment amb

la representació de l’Oficina. Però és que vaig més enllà,

l’Oficina no tenia res a negociar amb el seu personal, p er què?,

perquè la RLT ja li deia escolta, deixa’t de burocràcia ara en el

p rimer moment, ja te dic jo que paguis la carrera profess ional

com la paga la comunitat autònoma.

Vaig una passa més enllà. Eren 6 treballadors que es varen

incorporar al principi, l’any  2019 a l’Oficina. Hi ha una sentència

del Tribunal Suprem, la tenen aquí, de 10 d’octubre de 2019,

que unifica doctrina i diu: “és vàlid l’acord aconseguit per

l’empresa sense representants legals dels treballadors que

negocia modificacions  substancials de caràcter col·lectiu, si ho

fa amb la totalit at  de la plantilla”. És cert que no vàrem signar

tots 7 un document, però estava clar que les condicions

econòmiques dels llocs de treball on havien de venir, estava

clar que es pagaria la carrera professional. I això es va parlar

amb tots i cada un dels 6 treballadors que s’hi varen incorporar.

Vaig una passa més enllà, cap d’ells no ha presentat cap recurs
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durant aquest any  i mig contra les nòmines ni contra l’acord,

per què?, perquè el tema era o et pag la carrera o no te la pag.

Home, negociar paga’m la carrera, em pareix que és un doi. 

I és que al final la conseqüència a què arriba la Sindicatura

és totalment il·lògica, o s igui, l’Oficina ha incorregut en una

nul·litat de ple dret, no perquè hagi pagat la carrera

professional botant-se la normativa pressupostària contractual,

que podria donar lloc a una responsabilitat compt able.

L’Oficina ha incorregut en una nul·litat de ple dret perquè no ha

negociat amb els seus treballadors i la conseqüència és que ara

els  t reballadors tornin els doblers? Aquesta és la recomanació

que fa la Sindicatura, quan la causa és la manca de negociació?

Vaig una passa més enllà, sentència del Tribunal Superior

de Justícia de Balears de 22 de gener de l’any 2020. Diu: “El

Tribunal Suprem ja ha resolt que la carrera profess ional,

forma parte de las condiciones de trabajo, de acuerdo con

una cláusula de la Directiva 1999/70, del Consejo, referida

al principio de no discriminación”. I conclou i diu: “Añadimos

a lo dicho por el Tribunal Supremo en su reciente sentencia

1482/2019, remarca e insiste que la carrera profesional forma

par te de las condiciones de trabajo y que no cabe

discriminación alguna que no tuviera su fundamentación en

causas de naturaleza estrictamente objetivas”. Si l’Oficina

hagués dit “no pagaré la carrera professional fins que no

arribem a un acord”, hagués tengut recursos per part de les 6

persones, dient escolta, estàs infringit la teva pròpia RLT.

I cont inuam en el primer punt, el primer punt diu que és nul

de ple dret  l’acord, la resolució de 24 de juliol del 2019 en

matèria d’ajudes socials. I això és així perquè jo no vaig

negociar amb els treballadors, quan ja hem dit que el Reglament

diu, tu apliques la llei en matèria de personal, la llei al reglament

i en el que no hi hagi llei, tu vas i apliques les normes  de la

Sindicatura de Comptes. Bé, idò això és el que vàrem fer, per

què?, perquè precisament l’única p ersona que durant l’any

2019 va cobrar ajudes socials  era una auditora de la Sindicatura

de Comptes. No sé, pareix com que la Sindicatura no volgués

que els funcionaris d’allà venguessin a fer feina a l’Oficina. No

sé, vos tès trauran les seves pròpies conclusions. I a més, a

més , eren ajudes socials per fills a càrrec. Vull dir que no estam

parlant  ni d’una operació, ni d’una maquinària que necessiti a

ca seva, no, eren ajudes socials per fills a càrrec.

Amb tot això -repetesc- no s ’ha contestat cap de les

al·legacions que vàrem fer, perquè tot el que jo estic dient aquí,

ja ho vàrem posar a les al·legacions, però la Sindicatura no

canvia. El text de l’informe provisional no els convenç i si no

els convenç no ho canvien i jo no sé per què no han arribat a

entendre això que jo els explic. 

El punt 6 diu que hi ha dues resolucions que no es varen

publicar en el BOIB i, per tant, no produeixen efectes. Una és la

resolució de 2 d’abril i de 24 de juliol del 2019, sobre funcions

de personal i l’altra és la resolució sobre l’enquadrament inicial

del personal de l’Oficina. Això es va contestar també a la

Sindicatura i li vàrem dir, és  cert que la resolució de funcions

com a tal no es tà publicada al BOIB, però quan nosaltres vàrem

convocar els processos selectius per triar el personal de lliure

designació i de concurs , vàrem posar quines eren les funcions

i això ho poden veure en els BOIB on ens varen convocar. I allà

venien que els llocs que necessitam cobrir són aquests i les

funcions que faran són aquestes. La Sindicatura tampoc no té

una resolució de funcions publicada com a tal, les funcions de

cada lloc de feina estan a l’RLT que aprova la mateixa

Sindicatura. No obstant això, es va publicar dia 18 de març de

2021 la resolució de funcions, perquè entenem que la llei

autonòmica així ho exigeix, però no és un defecte tan greu com

diu la Sindicatura.

I el segon que diu que no hem publicat l’enquadrament

inicial, no és necessari publicar-ho, perquè només és necessari

p ublicar els acords a què arribi un organisme públic amb els

seus representants sindicals, que no era el cas.

Bé, sobre l’incompliment de l’RLT, quan configura personal

directiu com a assimilat a alt càrrec en la relació de llocs de

treball, ho vàrem cont es t ar, encara que no és una

responsabilitat de l’Oficina, perquè ja dic, això ho va aprovar

aquesta mateixa Comissió d’Assumptes Institucionals, però

estam parlant d’un lloc assimilat a alt càrrec. No entenem per

què una RLT no pot fer aquesta matisació. 

Punt 8. Diu que “sense perjudici de l’anterior, que és molt

greu, s’ha observat  un incompliment reiterat”, -i aquí remarc la

paraula “reiterat ”-, “de determinats tràmits essencials en el

procediment d’adopció de resolucions i actes”. Jo entenc

reit erat per una cosa que es produeix més de dues vegades en

el temps. Les dues  s it uacions que fa constar aquí la Sindicatura

varen ser dues actuacions exclusives, una la provisió de llocs

de lliure designació, que es va fer l’any 2019, va ser única; i la

segona, l’omissió d’un tràmit d’al·legacions al personal, quan

vàrem fer l’enquadrament inicial de la carrera professional. 

Començ pel primer, el primer diu que el procediment  de

provisió de llocs de lliure designació està malament, perquè

l’article 22 de la llei que va crear l’Oficina diu que per a la

selecció i provisió de llocs de treball, una comissió de valoració

ha d’apreciar al respecte els princip is  d’igualtat, mèrit,

capacitat, publicitat, etc. Que l’article 83 de l’EBEP disposa que

en els casos  de lliure designació en convocatòria pública,

l’òrgan compet ent  p er al nomenament, pot demanar la

intervenció d’especialis t es , etc. Per tant, com que l’equip

directiu de primer nivell de l’Oficina el va triar el director per

iniciativa pròpia, sense comptar amb una comissió de valoració,

això és nul de ple dret.

Si passam a l’article 80 de l’EBEP, no al punt tres, sinó al

primer, diu: “la lliure designació consisteix en l’apreciació

discrecional per l’òrgan competent de la idoneïtat  dels

candidats que s’han de triar”, apreciació discrecional. I al seu

apartat 3 diu: “l’òrgan competent podrà demanar la intervenció

d’esp ecialistes que permetin apreciar la idoneït at  dels

candidats”. Si és  una apreciació discrecional, no es necessita

cap comiss ió de valoració per valorar res, no hi ha res a valorar,

és discrecional, l’òrgan comp etent tria les persones que segons

el seu saber i entendre, són les més idònies. 

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 50 / 21 d'abril de 2021 929

Si passam a quatre articles abans, l’article 76.4 de la Llei

autonòmica, de funció pública autonòmica, aquesta sí que

obliga als concursos de mèrits que hi hagi una comiss ió de

valoració, per què?, perquè si són concursos de mèrits hi ha

mèrits a valorar i es necess it a una comissió de valoració.

Aquesta és la raó per la qual vàrem fer dos processos de

convocatòria de personal diferents l’any 2019: un de lliure

designació per tenir personal per poder constituir una comiss ió

de valoració per triar després els treballadors pels concursos de

mèrits.

Per tant l’art icle 22 de la llei quan diu que el director es

podrà servir d’una comissió de valoració està pensant -està

pensant- en els concursos  de mèrits, mai en la lliure designació.

Per tant, és totalment incorrecte que la selecció del personal,

sigui nul·la de ple dret. 

Però és que a més -a més- l’article 1.2 de la llei diu: “l’Oficina

té personalitat jurídica pròpia, és independent  i autònoma” i a

això m’ho han repetit sempre, totes les persones a les quals jo

m’he aprop at per demanar ajuda: “Jaume, sou autònoms, tu

tens un pressupost i has de fer -t u tot sol- amb aquest

pressupost i la normativa t’has d’aclarir”. Perfecte. Quina

comissió de valoració havia de triar? Perquè aquí la Sindicatura

diu “no és excusa que l’Oficina no tengués personal”. A qui he

de demanar una comissió de valoració? A l’EBAP?, a la

Conselleria d’Hisenda?, a la mateixa Sindicat ura?, al Parlament?

Per tant era impossible constituir una comissió de valoració en

aquell moment. 

I un altre incompliment reiterat -que no és així- és l’omiss ió

de tràmits d’al·legacions entre la llista provisional i la definitiva

a l’enquadrament inicial de carrera professional. El personal

directiu de primer nivell s ’incorpora a l’Oficina i el dia 27 de

juny dictam una resolució -abans de pagar les nòmines- dient,

està aprovada la carrera profess ional per una resolució d’uns

dies abans i l’enquadrament inicial és aques t .  La Sindicatura

diu “tu no ho vares comunicar amb un tràmit d’audiència per al

teu personal, això ha provocat indefensió i els has obligat a

presentar recurs”. Cap  recurs no es va presentar, però la

Sindicatura es posa en la posició del personal i diu, home, has

omès un tràmit essencial que és donar-los el tràmit d’audiència

i per tant els has causat indefensió. I fa referència a una

sentència del Tribunal Suprem -està aquí posada, a baix- de 23

de març del 2011, i ara faré referència a aquesta sentència.

Bé, per posar-nos en situació. Eren sis persones les  que es

varen incorporar en aquell moment a l’Oficina, totes elles

qualificades -torn a repetir-, exinterventor general de la

comunitat autònoma, dos  auditors de la Sindicatura de

Comptes, la cap del Servei d’Inspecció T urís t ica de la CAIB,

funcionari del Ministeri d’Assumptes Exteriors i funcionari del

Ministeri d’Hisenda, val? Vull dir, imagín que m’haguessin dit

“escolta, Jaume, fes-ho d’una altra manera, no?” Estàvem tots

tres en una sala, ho recordaran, aquí baix, on parlàvem a crits,

en veu alta, els enteníem a tots.

Aquest acord d’enquadrament inicial el que fa és col·locar

als funcionaris que s’acaben d’incorporar als quatre grups que

es t ableix l’acord de la comunitat aut ònoma amb els

representants s indicals. Bé, d’aquests sis funcionaris, a tres

d’ells, per antiguitat, els col·loca en el punt màxim, en el grup de

class ificació IV, els que cobren més import de carrera

p rofessional. Per tant cap perjudici no els hem causat a

aquests. I els altres tres es mantenen en el mateix grup que

tenien en la seva administració d’origen, per tant t amp oc no

se’ls ha causat cap mal. I, a més, mantenint les mateixes

quantitats que ja percebien. Per tant, no es va agreujar la

situació d’aquests funcionaris, pagarem la carrera professional

i la p agarem d’acord amb el que estau cobrant, aquest va ser

l’enquadrament inicial. 

No s’ha presentat cap recurs ni contra l’acord ni contra

cada una de les 18 nòmines que s’han pagat des d’aquell

moment fins a finals de 2020. I p ràcticament mai, mai, l’omissió

d’un tràmit d’audiència no ha suposat una nul·lit at  de p le dret,

i això està explicat a les  al·legacions amb més jurisprudència

però aquí, una d’elles, la més didàctica del Tribunal Suprem: “la

falta d’audiència no és per si mat eixa causa de nul·litat de ple

dret sinó que només pot conduir a l’anul·lació de l’acte en

aquells  casos en què aquesta omissió hagi produït la

indefensió mat erial i efectiva de l’afectat per actuació

administrativa”, la qual cosa no s’ha produïda. 

Però és que si..., jo vaig tenir curiositat per veure què deia

aquesta sentència del Tribunal Suprem que la Sindicatura

col·loca en el seu paràgraf de conclusions. Sentència de 23 de

març del 2011, recurs  núm. 4264/2009. Aquesta sentència és

sobre la impugnació -això es recorria a la comunit at  autònoma

d’Andalusia, al Tribunal Suprem- i era sobre la impugnació de

la declaració de patrimoni historicartístic com a declaració “de

sitio histórico. Y lo que se alegaba era que nadie puede ser

privado del derecho que como interesado posee a ser oído en

un procedimiento. Esa falta de audiencia, en este caso a

sabiendas , puesto que la recurrente adv ir tió a la

Administración de su condición de interesado, advertencia de

la que la Administración hizo caso omiso, dio lugar a la

nulidad de pleno derecho”. Això era una societat que era

propietària d’uns terrenys que la comunit at  autònoma

d’Andalusia va expropiar per declarar-los sitio histórico i no li

va donar tràmit d’audiència a la propietària. 

Tractar d’aplicar la mateixa omissió del tràmit d’audiència en

aquell cas i en el de l’enquadrament inicial pel pagament de la

carrera professional..., bé, treguin vos t ès  les conclusions

pertinents. 

  Però clar, com que això també jo podria dir que això no és

greu i la Sindicatura dirà que sí i una altra persona idò opinarà

una altra cosa, anem a la instrucció que té la mateixa Sindicatura

per fiscalitzar, per determinar la importància relativa i la

materialitat. 

Em centr en els exemples que p osa aquesta instrucció sobre

incompliments del principi de legalitat en matèria de personal.

I diu -exemp les, eh?-: “el procediment d’accés al servei públic

no garanteix el compliment dels principis constitucionals

d’igualtat, mèrit i capacitat”. Res d’això no s’ha dit. “No hi

cons t a la publicitat de la convocatòria de les seves bases”.

Tampoc no s’ha dit perquè hi eren. “Hi ha una manca de relació
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de llocs de treball o s’incompleixen els requisits exigits”.

Totalment és el contrari d’això. “No queden garantides la

imparcialitat i la professionalitat dels membres dels òrgans de

selecció i provisió”. “Els imports i els conceptes de les

retribucions efectivament pagades i les  variacions  que

experimenten no són conformes a la normat iva aplicable”. Res

d’això no s’ha dit. “Hi ha complements de productivitat no

vinculant s  a objectius mesurables”. Tampoc. “ Es  fan

pagaments de retribucions no incloses en el rebut de salaris i

sense la retenció de l’IRPF a la Seguret at  Social”. Tampoc no

s’ha dit res. “S’incompleixen les obligacions amb la Seguretat

Social i amb la Hisenda Pública”. “Es formalitzen relacions

laborals mitjançant contractes de serveis o hi ha litigis

pendents de resolució definitiva”.

Aquests són els exemples que la pròpia instrucció de la

Sindicatura diu que són rellevants com per posar-los a l’informe

de conclusions. 

I clar, les  recomanacions .. . ,  quan llegeixes les

recomanacions, bé, dius idò, jo no som d’aquest món. Hem

d’elaborar una nova convocatòria per a la p rovisió de llocs de

lliure designació, és  a dir, el personal que tenc de lliure

designació, no sé, l’he de fer fora..., no ho sé. I retrotreure els

pagaments realitzats de càrrec professional i ajudes socials fins

a l’aprovació dels actes i disposicions conforme a la legalitat.

És a dir, com que vostè no ha negociat amb el seu personal,

que el personal torni els doblers. Aquesta és la conclusió

meravellosa de la Sindicatura.

Posaré ara també un parell d’exemples d’altres informes de

la Sindicatura on, amb irregularitats molt més greus , no s’ha dit

que això no s’hagi dut conforme a la legalitat. 

Informe 176 del 2020 del Compte General de la comunitat

autònoma corresponent a l’exercici 2018. En aquest informe hi

ha unes conclusions respecte del compliment de la legalit at,

posa de manifest unes limitacions a l’abast, no ha obtingut

informació rellevant de despesa de personal ni d’increment de

retribucions  i tampoc la comunitat no va facilitar les

retribucions d’alts càrrecs, per tant no les va poder fiscalitzar.

“El Govern de la comunitat autònoma va aprovar pujades  de

sou als seus funcionaris sense complir amb la Llei de

Pressuposts de l’Estat” perquè l’ap ujada va ser del 4,20 i el

màxim havia de ser d’un 1,5. I aquestes pujades fora del marc

legal es venen rep et int  des de l’any 2016. Això es deu al fet que

als increment s salarials cal sumar el que perceben en concepte

de carrera professional, que suposa un desemborsament anual

superior a 240 milions d’euros i l’exclusió dels pagaments a

compte de la carrera professional del límit d’increment global de

les retribucions, que incomp leix un article de la Llei de

Pressuposts de la comunitat autònoma”. 

Però no es diu que la gestió de personal d’aquell any fos no

conforme amb la normativa. No s’hi diu res, d’això. 

Informe 162 del 2019, de concep t es  retributius

complementaris de la despesa de personal de la CAIB, de l’ib-

salut i de l’ATIB, de l’exercici 2016, hi ha una sèrie de

limitacions a l’abast, per exemple, la Direcció de Funció Pública

no ha respost la petició de la Sindicatura per portar còp ia d’uns

informes jurídics; de 130 sots-conceptes de nòmina a quatre

d’aquests, els elements dels quals no s’ha informat; el Servei

de Salut no ha comunicat a la Sindicat ura les retribucions

liquidades en concepte de complement de carrera professional;

o pel que fa al complement d’atenció continuada, en molts dels

sots-conceptes que hi ha dins es desconeix l’any de creació i

la normativa que els dóna cobertura, però a les conclusions no

observam res de... ho han fet t ot  malament i no s’adequa a la

normativa aplicable.

Per exemp le, llegim, pel que fa al complement del plus de

fidelització que rep el personal de l’ib-salut, que es comença a

abonar el 2008, però no es regularitza fins a l’any  2012, per tant,

hi ha cinc anys que va ser abonat al marge de la normativa i va

ser regularitzat per evitar-ne la devolució, però no conclou que

tornin els doblers; o la indefinició no resolt a fins a la Llei del

2017, on queda clar aleshores l’abonament, un altre cop el

mateix concepte de retribucions al marge de la normativa.

Amb això acab amb les conclusions de l’informe de la

Sindicatura i, si m’ho permeten, faré una reflexió final sobre les

recomanacions  i sobre la resolució de la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts del 9 de març del 2021. 

Perquè entenguin millor les recomanacions d’uns informes

d’un òrgan audit or, en concret dels òrgans de control extern,

duc aquí un article que va escriure a l’any 2017 la lletrada del

Tribunal Basc de Comptes Públics, el que seria la Sindicatura

de Comptes del País Basc sobre la naturalesa jurídica dels ens

fiscalitzadors, i,  bé, parla sobre les competències en matèria de

corrupció, però jo no t rec això aquí pel tema de la corrupció,

sinó per les recomanacions . Comença aquest article i diu que la

Unió Europea, el febrer del 2014, va advertir Espanya sobre la

insuficiència global dels controls de la despesa pública a nivell

autonòmic i local, “y el problema, según parece, no es que no

exis ta con t r o l ,  s i n o  q u e  es tá mal configurado

institucionalmente desde el momento en que tiene un carácter

eminentemente formalista y ritual con poca utilidad como

ins trumento para la prevención y detección de la corrupción.

En definitiva -diu-, la labor de las ICE, Instituciones de

Control Externo, a través de la función de fiscalización se

limita, tal y como ha querido el legislador, a recomendar a

los  organismos que integran su sector público la adopción de

medidas para mejorar la gestión de los caudales públicos,

pero sin que puedan obligar a que estas se cumplan.

Entonces, la cuestión que se plantea es ¿qué pasa entonces

con estas recomendaciones? ¿Qué ocurre si se ignoran por la

adminis tración fiscalizada? ” I  c o n c l o u  que “ las

recomendaciones no son vinculantes por lo que no es exigible

su cumplimiento. Entonces nos preguntamos  cuál es

jurídicamente el or igen de es ta limitación de las

competencias que tienen los órganos de control externo, en

particular para luchar contra la corrupción”.

I aAquí és on vull anar, “La actividad fiscalizadora no es

una actividad administrativa que conduzca a un acto

administrativo. A diferencia de la actividad administrativa, la

actividad de los órganos de control externo, tal y como se

plantea jur ídicamente, no es tá encaminada a dictar
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resoluciones administrativas que puedan incidir en la esfera

de derechos e intereses legítimos de los destinatarios, porque

los informes con sus recomendaciones no son susceptibles de

producir  consecuencias  jurídicas per se. La labor

fiscalizadora no modifica la esfera de intereses de los

particulares ni de los fiscalizados. El informe no tiene

capacidad para modificar situaciones ni quitar ni poner

derechos, razón por la cual los informes no son recurribles

ante los tribunales de justicia”.

És clar, si aquestes recomanacions fossin d’obligat

compliment això estaria ja impugnat en un tribunal de justícia,

però, com que no són recurribles, l’única defensa que té l’òrgan

de control són les al·legacions, i aquí perquè vost ès  m’heu

cridat perquè jo doni explicacions, però m’imagín que hi haurà

altres informes que són molt contundents, més contundents

que aquest, on no se citi aquí el responsable, però que expliqui:

escolti, vostè es va tornar boig quan va fer això.

Com que no són recurribles, són recomanacions.

En el Manual para la formulación y seguimiento de

recomendaciones del Tribunal de Cuentas, sessió del 28 de

novembre del 2019, és recent , diu: “La recomendación es una

propuesta de actuación que se formula al órgano para la

mejora de la gestión económico-financiera de la entidad o del

sector público fiscalizados”.

Per tant , són propostes de millora. És clar, si nosaltres, com

a òrgan fiscalitzat, diem a la Sindicatura: escolta, jo crec que

t’estàs equivocant perquè... el que dius no és tan greu i a més

hi ha coses  que dius amb les quals no estic d’acord, i la

Sindicatura no canvia res de l’informe ni et diu per què no ho

admet, és clar, aquí s’entén per què aquestes recomanacions no

són recurribles, perquè m’hauria de donar una explicació del per

què les al·legacions no s’han admès. Com que no són

recurribles, idò aquí som, però s i ho fossin tenguin per segur

que serien en el tribunal contenciós pertinent.

I acab ja amb això, amb la resolució del 9 de març del 2021 de

la Comissió d’Hisenda i Pressuposts , conté quatre apartats: el

primer és que se citi el director a comparèixer davant  aquesta

comissió; el segon, instar l’act uació urgent de l’Oficina per tal

de complir les recomanacions en un termini de quinze dies, ja he

explicat què són les recomanacions; en tercer lloc, el Parlament

const at a que els fets posats de manifest incompleixen les

finalitats principals de l’Oficina; i en el punt quart, el Parlament

acredita l’incompliment de les obligacions  i deures de la

direcció de l’Oficina, o sigui de Jaume, perquè és qui va ser el

director.

Bé, davant aquesta resolució, he de dir que les presumptes

irregularitats posades de manifest per la Sindicatura en molts  de

casos  no han estat tals i en els casos en què ho han estat  han

consistit en petits defectes formals, causats per la situació dels

mitjans humans i materials de l’Oficina en els primers moments

de la seva existència.

T ambé he de dir que l’auditoria feta no ha obtingut

evidència suficient com p er arribar a les conclusions a què

arriba de no haver complit la normativa vigent de contractació

de personal.

He de dir també que l’audit oria no s’ha fet seguint la

instrucció sobre la importància relativa a materialitat que els he

exposat en aquesta compareixença.

He de dir, en quart lloc, que l’auditoria no és un

procediment administratiu que conclogui amb un acte

administratiu executiu, sinó que és un procés de revisió que

conclou amb propostes de millora. Totes les p rop ostes que

s’han fet en aquest sentit en l’informe sobre l’Oficina han estat

recollides i dutes a la pràctica.

I finalment, per tant, entenc que el Parlament no ha pogut

constatar que els fets posats de manifest incompleixen les

finalitats principals de l’Oficina ni tampoc no s’ha pogut

acreditar l’incompliment de les obligacions i deures  d’aquest

director.

I amb això concloc la meva compareixença. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la

sessió per un temps màxim de quarant a-cinc minuts per tal que

els grups  parlamentaris puguin preparar la formulació de

preguntes o observacions per la qual cosa es  demana als

portaveus si volen una suspensió de la sess ió o si podem

continuar. Entenc que podem continuar. 

Per t ant ,  p er tal de formular preguntes, tot seguit procedeix

la intervenció dels  grup s  parlamentaris. El Sr. Far pot contestar

globalment totes les preguntes o bé contestar individualment

després de cada intervenció.

Com vol contestar globalment o individualment?

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

(Jaume Far i Jiménez):

Bé, depèn de la quant it at d’intervencions que hi hagi, no ho

sé...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, n’hi ha per...

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

(Jaume Far i Jiménez):

Sí, sí... Global, idò, global.
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EL SR. PRESIDENT:

Per t ant, passem a la intervenció del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Carbonero, per un temp s  de deu

minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies , president. Primer de tot, bon dia i

benvingut, Sr. Far i les dues acompanyants, gràcies per

comp arèixer davant  aques t a Comiss ió d’Assump t es

Institucionals.

Bé, després de la seva intervenció, de la seva primera

intervenció on ha abundat en el mateix informe i les seves

al·legacions, li diré que en aquesta casa el que fem és llegir molt

i li puc assegurar que tots  els  p arlamentaris que som avui en

aquesta comissió hem llegit l’informe i en alguns  casos  dues

vegades. Per tant, és important l’exposició que vostè ha fet ,

però li he de dir que tot està escrit en aques t  document,

l’informe de la pròpia Sindicatura i les seves al·legacions.

Una cosa nova que ha fet a la seva exposició és que ens ha

mostrat informes de la Sindicatura d’altres administracions, com

són l’Ajuntament de Palma, d’Eivissa, de Formentera, de l’ib-

salut, i parla després, en el cas del seu informe, de petit s

defectes formals. Bé, després abundaré en els defect es formals,

p erquè la forma a l’administració és un tema molt, però que molt

important.

Bé, abans de concretar un poc i de fer un p arell

d’antecedents a la meva intervenció, li diré que a nosaltres el

que ens preocupa és l’Oficina, és la nostra responsabilitat, la

resp onsabilit at  d’aques t a  C o m i s s i ó  d ’ A s s u mp t es

Institucionals, vull dir que els informes de la Sindicatura

respecte d’Eivissa, Palma o l’ib-salut no són competència

d’aquesta comissió, sí ho és el referent a l’Oficina. Per tant, des

del màxim respecte a les institucions d’aquestes illes i a les lleis

i als procediments, faré un p rimer i una breu introducció de

temporalitat i posada en context d’aquesta compareixença. 

Aquesta compareixença s’ha sol·licitat per unanimitat de

t ot s  els grups parlamentaris a la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts, de t ots els grups parlamentaris presents a la

Comissió d’Hisenda i Pressuposts, amb l’objectiu de retre

comp t es  sobre l’informe 185/2021, de fiscalització del

compliment de la legalitat de les actuacions de l’Oficina.

Pel que fa al control del funcionament intern i per

estructurar els mecanismes d’auditoria ext erna, igual que es fa

amb qualsevol administració pública i qualsevol òrgan

depenent, i en virtut de l’article 61 del Reglament de

funcionament i règim interior de la mateixa Oficina, vam requerir,

per acord també unànime per part de tot s els grups

parlamentaris del passat 3 de juny del 2020, vam demanar que

el control extern de l’Oficina es fes per part de la Sindicatura de

Comptes, per dur a terme aques t a auditoria que ara tenim

damunt la taula.

Com expressa el mateix informe de la Sindicatura, el treball

de fiscalització i elaboració de l’informe es va dur a terme en el

segon semestre del 2020, es va remetre el seu contingut a la

mateixa Oficina, qui va poder formular al·legacions, que es van

fer dia 7 de gener d’aquest any, algunes al·legacions com bé ha

dit vos t è van ser acceptades per la Sindicatura, i així figura al

peu en vermell a l’informe; altres no es van acceptar, i ho diu en

el mat eix informe, p erquè no van ser jus t ificades

adequadament; o perquè confirmen els fets i les valoracions del

propi informe, perquè es manifesta la voluntat de canviar en un

futur, no?

Finalment l’informe va ser ap rovat pel Consell de la

Sindicatura de Comptes, a la sessió del 10 de febrer del 2021.

Açò és un poc el resum temporal que ens du fins aquí avui.

Ara, com a segon bloc intentaré explicar un poc l’exposició

dels organismes públiques que intervenen en aquests fets. Per

una part, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, que

és una oficina que es va crear amb l’objectiu de prevenir act es

corruptes, sota els principis generals d’int egritat, objectivitat,

neutralitat, imparcialitat, confidencialitat i m’aturaré un poc

aquí, p erquè no he dut el resum de premsa de notícies,

declaracions i ent revis t es , p erquè hauria vingut massa

carregada, i després també sota els principis de legalitat,

presumpció d’innocència i coordinació també, independència,

però coordinació amb alt res  administracions públiques,

eficiència, eficàcia i economia en el compliment dels objectius

de les administracions públiques, i també sota principis de

responsabilitat, transparència i rendició de comp t es . Açò està

copiat talment de la Llei 16/2016.

En definitiva, es va crear amb l’objectiu de potenciar una

democràcia forta i sana i que exigeix que les institucions siguin

netes i que duguin a terme els seus procediments amb una

gestió correcta. Des d’un principi el nos t re grup ha defensat

l’existència de l’Oficina i hem posat tots els esforços i la

confiança perquè comenci la seva vida i assolir els objectius

que hem comentat abans, en base als princip is  esmentats a la

mateixa llei. I no s’equivoquin, els que sempre han manifestat

que l’Oficina és totalment prescindible i, per tant, mai no li han

donat suport, han estat els grup s  com el Partit Popular, per

exemple, o VOX, i em remet  s imp lement a les actes d’aquest

Parlament.

L’Oficina, per tant, és administració pública, Sr. Far, i com a

tal està subject e a la normativa vigent, a la Llei de procediment

administratiu, que és la que posa les bases per expressar les

volunt ats de l’administració i les relacions amb tercers i també

amb altres administracions i el que dóna bàsicament la garantia

jurídica als actes emesos. Per açò entenem especialment que els

interessant s  en què l’Oficina..., hi estem completament

interessats nosaltres i crec que tots els grup s  parlamentaris,

que l’Oficina acompleixi escrupolosament els procediments

administratius. I li diré, que la signatura d’un acte administratiu

no és un burot, com vostè ha dit a la primera intervenció, no és

un burot, és una cosa molt més important, la signatura d’un

acte administratiu és el que li dóna la fe. Açò p el que fa a

l’Oficina de Prevenció.
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Un segon organisme que intervé és la Sindicatura de

Comptes amb aquest informe, la Sindicatura de Comptes és un

òrgan estatutari i té com a funció la fiscalit z ació externa de

l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de

les Illes Balears, per assolir una millor administració i

aconseguir que s’actuï amb els  principis de legalitat, eficàcia,

eficiència i economia, a favor de la consolidació de l’estat

democràtic de dret. Totes les administracions públiques, Sr.

Far, estan sotmeses  al control de la Sindicatura de Comptes i,

per tant, l’Oficina de Prevenció també.

Un tercer organisme que intervé en aquesta compareixença

és, precisament el Parlament, el Parlament de les Illes Balears,

concretament aquesta Comissió d’Assumptes Institucionals,

que té encomanat per llei el cont rol de l’Oficina; l’Oficina és un

òrgan que està sotmès al control parlamentari, segons estableix

l’art icle 9 de la Llei 16/2016, de creació de l’Oficina. Ara, per

tant, una vegada creada l’Oficina i posada en marxa, ens

pertoca el control de la seva actuació i p osar tots els esforços

perquè sigui un organisme rigorós i exemplar. Aquest és el

nostre objectiu, i vos t è, Sr. Far, com a director, n’és

responsable, i nosaltres, com a grups parlament aris  d’aquesta

Comissió d’Assumptes Institucionals, que ens han encomanat

el control, també, i hem d’assolir entre tots aquests objectius.

En conseqüència, i exercint aquesta feina de responsabilit at

que se’ns ha encomanat per la pròpia llei, aquesta comissió,

una vegada presentat l’informe de la Sindicatura, ha sol·licitat

aquesta compareixença que avui fem, perquè doni vostè les

exp licacions  dels  diferents incompliments i incidències

detectades respecte les disposicions legals que s’han de

complir. Vostè ens ha fet una expos ició, que ja li dic, està

escrita talment a l’informe de la mateixa Sindicatura i a les

pàgines extenses de les seves al·legacions que fan referència

a cada punt.

Hem de manifes t ar, p er tant, el nostre grup que ens ha

sorp rès  molt, ens ha sorprès molt i ens ha preocupat, a més a

més , que l’òrgan que s’ha creat expressament per vigilar i per

crear aquesta vigilància del compliment de la normativa d’altres

administracions i també de bones pràctiques i ètica pública,

sigui object e d’un informe tan contundent per part de la

Sindicatura. L’informe indica que hi ha hagut  incompliments

d’actes reglamentaris dels procediment s  i,  li ho dic,

procediments, no són “petits defectes formals”...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... administratius ...

EL SR. PRESIDENT:

... Sra. Carbonero, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Què no tenia deu minuts?

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no li queden minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Ja, ja, d’acord, un minut et, acabaré aviat. Per tant, estam

especialment preocupats.

A continuació volia explicar el contingut de l’informe, però,

com que vostè, Sr. Far, ja ho ha fet prou extensament, i crec que

tots els grups parlamentaris el coneixen prou en det all, li faré

dues preguntes molt concretes un poc arran d’aquesta

compareixença, perquè li volem fer preguntes perquè puguem

abundar en les incidències.

Vostè ha rebut com a Oficina anticorrupció les resolucions

aprovades a què ha fet referència en el darrer minut de la seva

compareixença que es varen aprovar a la Comissió d’Hisenda

del passat 9 de març, vostè supòs que les ha rebudes

oficialment? Esper que em contesti.

Desprès, si és una resposta afirmat iva, quines actuacions ha

fet a dia d’avui l’Oficina p er tal de complir les recomanacions de

la Sindicatura de Comptes i per tal de donar comp liment a

l’acord d’aquesta comissió d’Hisenda?

Açò són les dues preguntes que m’agradaria em contestés.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlament ari 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

diput ades . Benvingut, Sr. Far, una vegada més, benvinguda

Sra. Méndez i Sra. Ortín, moltes gràcies  per ser aquí i les

explicacions que acaben de donar respecte d’aquest informe

185/2021, sobre el compliment de la legalitat de l’Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2019.

Sr. Far, com vostè sap i els diputats que int egren aquesta

comissió també, ho acaba de remarcar la Sra. Carbonero, el meu

grup parlamentari es va oposar a la creació d’aquest òrgan per

entendre que era superflu, atès que existeixen altres controls

administratius i judicials suficients per detectar, denunciar,

p romoure investigacions i sancionar si fa falta aquelles

conductes reprovables.

En aquest sentit, voldria ràp idament recordar els diferents

organismes que vetllen per la política econòmica financera de
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l’administració pública: la Sindicat ura de Comptes, la

Intervenció General, a través de la seva Intervenció Adjunta

d’Auditories, cada any fa auditoria a l’administració, també vull

remarcar la mateixa Int ervenció sots-contracta empreses

d’auditoria per donar més independència encara i objectivitat

a aquesta tasca de fiscalit z ació, p er no parlar del Tribunal de

Comptes i, per si fossin pocs aquests mecanismes  legals, tenim

també l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, i si

falta la mateixa Fiscalia Anticorrupció la qual, de manera

especialitzada en el si de la Fiscalia General de l’Estat, combat

la corrupció i el crim organitzat.

Encara que a hores d’ara i malgrat el nos t re punt de vista

envers l’Oficina, i atès que vostè és un home intel·ligent i una

persona sagaç, ja s’haurà adonat  que ara com ara no som

nosaltres els seus enemics. Sembla ser que els qui el volen fer

desaparèixer, s’entén que figuradament, són els qui han pretès

rep rovar-lo, són els qui no accepten que vostè d’una forma

equànime, que és d’agrair, investigui els poderosos en el famós

cas de vacunes. 

Que el Govern no vol donar la informació és un fet

incontestable, és de domini públic i l’han obligat a matisar i a

concretar fins a l’extenuació amb l’única finalitat que la veritat

no resplendeixi, el Govern no vol donar a conèixer quins alts

càrrecs s’han vacunat contra la COVID-19, p er quin motiu serà?

Ap arentment, no contents amb això, i molests per la seva

activitat investigadora, han iniciat una carrera subtil que, ja li

anunciï, no és la nostra guerra sinó la dels qui varen crear

l’entitat que dirigeix i el varen proposar a vostè per al càrrec. 

Dit això, i continuant amb la meva argumentació, ens temíem

llavors, a l’any 2006, any de la creació de l’Oficina, i ens  t emem

ara que incorrem en una inflexió d’ins t itucions que fan tasques

s imilars i cream més estructura, més despesa pública, més

burocràcia i més confusió. El Partit Popular, com a un partit

democràtic acceptàrem en el seu moment, com no p odia ser

d’altra manera, que una majoria d’aquesta cambra impulsàs la

creació d’aquesta oficina, i també els reiter la nostra voluntat de

clausurar-la en el moment que disposem d’una majoria suficient

per fer-ho. Si bé, una vegada creada aquesta entitat de dret

públic i amb personalitat jurídica pròp ia i dotada de personal,

el Partit Popular ve a exercir la seva funció de control i

seguiment de les actuacions de l’Oficina.

Ja entrant en la matèria. Li he de confessar que la lectura de

l’informe objecte de debat d’avui, així com les explicacions dels

síndics  sobre aquest tema a la Comissió d’Hisenda, a més de

les notícies sobre aquest informe aparegudes  en els mitjans de

comunicació, ens  han produït una greu preocupació i molta

intranquil·lit at , preocupació que s’ha incrementat després

d’escoltar les seves interpretacions avui a aquesta comissió. 

Posar en dubte p er part de la Sindicatura l’Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les  Illes  Balears,

qüestionar la seva política de contractació i la seva gestió

quant a recursos humans i despesa de personal, és un clar

símptoma de la incompatibilit at  de t ant es  institucions

dedicades a fins semblants; és un clar indici de deslegitimació

de l’òrgan que vostè dirigeix i, si bé aquest informe va ser

realitz at a un moment anterior a l’actual, sembla ser que és un

tema que des de fons governament als i del seu entorn es

potencia el coneixement i difusió d’aquestes circumstàncies. Ja

li he insinuat abans, aquesta estratègia té clar ànim de fer-lo

passar a vostè, dit sigui amb p erdó, per un incompetent

ineficaç. Com ja li he explicat, no ho dic jo, ho diuen aquells  que

el varen promoure i pensen que ara ja no els serveix, cerquen la

manera de promoure el seu relleu.

El pitjor d’aquesta situació és que el deixen a vostè, com se

sol dir, als peus dels cavalls, i ens demanam: amb quina

autoritat es podrà vostè dirigir a alt res  ins titucions? Amb quina

p ot estat podrà exigir transparència i estricte compliment de les

normes? Amb quina facultat podrà requerir de propis i

d’estranys perquè acredit in el compliment d’unes normes

administratives que, segons apunta la Sindicatura, la seva

oficina no acompleix?

Convé no perdre de vista la Llei 16/2016, de 9 de desembre,

del Parlament  de les Illes Balears que crea aquesta Oficina de

prevenció, aquest llei recull que es tract a d’una entitat que

depèn del Parlament i exerceix les seves funcions amb plena

independència, sotmesa únicament a l’ordenament jurídic i, a

més, apunta que aquesta oficina té com a finalitat fomentar els

valors i els principis d’ètica pública i d’integritat i dur a terme

el seguiment de les obligacions  que estableixen la seva llei de

creació i d’altres lleis.

Al nostre parer, no és que sigui necessari, és  imp rescindible

que els procediment s  interns aplicats per l’Oficina de Prevenció

i Lluit a contra la Corrupció de les Illes Balears, bé sigui en

matèria de contractació o bé en gestió de recursos humans,

sigui escrupolosa en el compliment que marca la llei. Complir els

procediments administratius, esmenar totes i cada una de les

deficiències detectades , aportar la documentació preceptiva i

cercar un espai d’enteniment interpret atiu amb la Sindicatura

han de ser prioritats d’aquesta oficina ja que aquesta institució,

més que cap altra, ha de ser exemplar en el compliment de les

normes. 

Guanyar la legitimitat, guanyar la confiança, guanyar el

crèdit dels ciutadans cap a les nostres institucions requereix de

compromís, treball i rendició permanent de comptes, a més del

respecte a l’estat de dret i als principis de meritocràcia,

professionalitat i neut ralitat que són essencials per al bon

funcionament de qualsevol institució pública.

Jo els demanaria que treballem per una ciutadania, la de les

Illes Balears, assolada per la pandèmia sanit ària que demana a

crits vacuna, mesures i ajudes per poder sobreviure.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem ara al Grup Parlamentari Unidas

Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu

minuts.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Far, i al seu equip  per ser

avui aquí. Ja s’ha explicat, però crec que convé que ho torni a

dir, som aquí avui p er donar compliment a una petició que es va

aprovar des de la Comissió d’Hisenda i que des d’aques ta

Comissió d’Institucionals hem volgut donar tràmit, que és

aquesta compareixença.

Al Partit Popular li voldria dir que la petició d’elaborar un

informe es va fer dia 3 de juny del 2020 i que, per tant, no té cap

tipus de relació amb les vacunes i que, per tant, deixin de voler

ficar un relat que és totalment fals.

Dit  això, m’agradaria, bé, el que sempre hem fet des

d’Unidas Podemos, i és expressar el suport a l’ens de l’Oficina

ant icorrupció, pensam que és un ens necessari, fins i tot la seva

mera existència és una garantia que no hi hagi casos de

corrupció, o que la gent s’ho pensi dues vegades abans de fer

qualque cosa, p erquè aquesta és una de les seves funcions, de

prevenció de la corrupció, i està més que demostrat que al final

estalvia molts doblers als ciutadans i als governs, vaja.

Però sí que m’agradaria fer un parell de consideracions  i

unes quantes preguntes en relació amb l’informe que avui ens

ha dut aquí.

Jo, si soc sincera, no ens agraden els termes amb els quals

s’han escrit algunes al·legacions, trob que hi ha expressions

que no són pròpies d’una entitat com l’Oficina anticorrupció,

a més, de moltes de les seves al·legacions es desprèn clarament

que vostè sent encia la Sindicatura per desconeixement i fins i

tot també expressa que aquest informe s’ha fet  de forma

premeditada, la qual cosa es desprèn sot a el seu punt de vista,

que la Sindicatura ha dut a terme un p resumpte acte de

corrupció i, per t ant, entenc que l’Oficina ja s’haurà posat a

investigar o a denunciar aquests fets.

Però el que més ens preocupa és saber si quan l’oficina

redacta informes també s’expressa en aquests termes, perquè

no consider que sigui acceptable. Algunes al·legacions giren

al voltant d’un llenguatge impropi, ús del sarcasme en

l’escriptura, entre d’altres apreciacions, com, per exemple,

també l’"y tú más" com a un argument  p er a una al·legació. Jo

el que em deman és: els errors que hagués pogut cometre la

Sindicatura en els seus inicis justifica que no es puguin posar

de manifest els errors  s imilars que cometin altres entitats a

alguns informes, com aquest que hem llegit aquests dies?

De fet, m’agradaria saber també si les incidències explicades

a l’informe haguessin tengut lloc a un ens  p úblic del sector

públic instrumental o a una direcció general de nova creació,

sense personal ni recursos, quina seria l’actuació que prendria

l’Oficina anticorrupció? És més, m’agradaria saber si l’oficina

acceptaria com a arguments vàlids per al·legar la manca de

p ersonal i recursos  o t robar-se en els inicis  del

desenvolupament d’una activit at  d’una empresa o d’una

institució i que també es pugui argumentar que en ser els inicis

es desconeixien algunes de les qüestions que, en teoria,

s’haurien de realit z ar de forma conforme, com diu la llei o com

diuen els processos administratius, si s’acceptarien o no

aquests tipus d’al·legacions.

Llavors també, aques t informe ha estat tramès al Tribunal de

Comptes, segons va dir el síndic en compareixença, i el Tribunal

de Comptes, pel que va comentar, mirarà si hi ha

responsabilitats comptables o no. M’agradaria saber quina creu

que serà aquesta resolució per part del Tribunal de Comptes.

A dia d’avui entenc que ja hi ha recursos i personal

suficients, si es pot garantir que no hi hauria aquestes

incidències que s’han expressat en aquest informe durant l’any

2019 si ara se’n fes un de nou.

Després t ambé, s’ha qüestionat de forma continuada, tant

a l’informe com el dia de la compareixença dels síndics, sobre el

compliment de l’article 22.2 de la Llei de l’oficina; nosaltres aquí

el que hem vist és una diversitat de formes d’interpretació,

alguns  dels  argument s  t ambé utilitzant-se que algunes

qües t ions no s’han publicat fins que es va rebre aquest informe

perquè la llei no indica que s’hagin de publicar.

A més, també, un tema en el qual m’agradaria aprofundir

una qüestió és un assimilat a alt càrrec, que es va parlar molt

d’aquest tema també a la Comissió d’Hisenda per part del

síndic, és quin règim d’incompatibilitats tenen, el de funcionari

o el d’alt càrrec? O quins drets i deures tenen, els de

funcionaris o d’alts càrrecs? És una qüestió que crec que va

quedar un poc en l’aire el dia de la compareixença del síndic i

estaria bé poder aclarir.

També tenia algunes  p reguntes relacionades tant amb les

recomanacions que s’havien fet a l’informe com amb les

resolucions de la Comissió d’Hisenda, si es pensava donar-li

un compliment o de quina manera es faria, però crec que això

s’ha contestat durant la seva primera exposició.

I desp rés  t ambé m’agradaria comentar, perquè quan s’han

tret com a arguments alt res  informes d’altres entitats,

m’agradaria deixar clar que en aquest parlament són moltes

responsables de diferents ens que han vingut també a ret re

compte d’aques t s informes que han aparegut, fins i tot moltes

vegades han vingut sense que hi hagués cap tipus d’informes,

sinó simplement perquè hi ha hagut unes informacions que

s’han fet públiques i,  p er t ant, s’ha trobat convenient que les

persones afectades  poguessin venir a explicar-se i a retre

explicacions, i trob que..., vull que quedi clar almanco que és  un

procediment comú que es du en aquest parlament i,  en concret,

en aquesta comissió, de la mateixa manera que tots els informes

relacionats amb temes més  comptables o d’hisenda sí que és

cert que passen p er la Comissió d’Hisenda, però que, vaja, que

per aquí al final hi passa tothom.

I bàsicament aquestes són les apreciacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M olt es gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu

minuts.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle, Sr. Far,

que esté hoy aquí con parte de su equipo en esta

comparecencia, en es t a comisión, para rendir cuentas y darnos

explicaciones sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas. Yo

s í que debo agradecerle lo bien fundamentado que ha estado

su argumentación jurídicamente y, aunque es verdad que lo

hemos podido leer en todas las alegaciones, también una de las

cosas que nos sorprendía la Sindicatura, y usted lo ha

coment ado, es negar que hubiera usted dado toda la

información o documentación, p ues a mí en este aspecto me

queda claro que su voluntad sí que ha sido ofrecer esa

documentación, esa información, tanto en las alegaciones como

en su exposición.

Y vaya por delante también que desde Ciudadanos , y

quiero dejarlo claro una vez más, que nosotros sí estamos  a

favor y creemos en la necesidad de la Oficina de Prevención y

Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares y en absoluto

pensamos, como otros grupos parlamentarios, que existan

duplicidades con la Sindicatura de Cuentas o con la

Intervención de la CAIB, me parece que son competencias

completamente diferentes y considero que para garantizar la

regeneración democrática la Oficina anticorrupción es vital en

nuestra comunidad autónoma. Pero sí hemos pedido siempre,

desde el inicio, que se mejorara la gestión, que se aclararan las

competencias, que se garantizara su independencia y hemos

denunciado, en algunos momentos, pues su falta de acción en

muchos momentos desde la creación.

Los ciudadanos nos exigen transparencia, ejemplaridad,

responsabilidad a las  administraciones públicas, que tienen que

ser transparentes, fiables y  creíbles, es un mandato obligatorio

y todo ello entenderá que también se requiere y se presupone

a la Oficina anticorrupción, p or supuesto, que es la que debe

velar p or el cumplimiento de la legalidad de todas nuestras

administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, etc.,

como sabe. La oficina se presume que es un modelo de ét ica

pública y , además, pues que deben primar los principios de

eficacia y de eficiencia, y  que el control de esta oficina pues

corresponde al Parlamento y  corresponde a esta comisión

parlamentaria.

A mí me ha sorprendido ver al Partido Socialista y al Partido

Popular tirándose, haciendo op os ición con la Oficina

anticorrup ción, a mi me parece lamentable, sinceramente, hacer

oposición justo con la Oficina anticorrupción, cuando la

incoherencia del Partido Popular, cuando la acabamos de crear

en la Junt a de Andalucía, una oficina exactamente igual, pero

exactamente igual que la que us t ed dirige, Sr. Far, por exigencia

de Ciudadanos, pero que se ha creado en la Junt a de Andalucía

hace escasamente dos meses.

Y, por tanto, desde Ciudadanos reiterar nuestro compromiso

con la necesidad de esta oficina, p or supuesto, y la

regeneración democrát ica de t odas las administraciones

públicas de nuestra comunidad autónoma.

Y me ha sorprendido ver al Partido Socialista con esa

intención de reprobar en estos momentos a la Oficina

anticorrupción también, es decir, utilizándola p olíticamente y

exigiendo que us t ed, la oficina, cumpla con las 17

recomendaciones que le ha hecho la Sindicatura; me sorprende

porque mi partido, Ciudadanos, siempre hemos pedido que

todas las  recomendaciones de la Sindicatura se cumplan, pero

todas, cuando también al Partido Socialista pues  no le interesa.

Quiero recordar que el ib-salut reiteradamente incump le los

informes de la Sindicatura de Cuentas y somos Ciudadanos  los

que le pide que esos informes sean vinculantes para que así el

Gobierno, el Govern y  t odos los grupos lo tengan que acatar y

cumplir. Así que también sorprendida en este aspecto.

En cuant o al informe de la Sindicatura de Cuentas sí que

debo decirle que nos sorprendió la contundencia de ese

informe, claramente, entienda que nos haya generado una

desconfianza sobre su gestión, porque es muy contundente,

constata incumplimientos en contratos de legalidad, también en

los temas en materia de personal, incumplimiento, y habla de

irregularidades y de ilegalidades que parecen reiteradas y no

solo puntuales.

Usted ha hablado de irregularidades formales y no

materiales, yo, que p rovengo, además, del ámbito de las

consultoras, auditoras y big four de la parte legal, entiendo

perfectamente todo el informe que nos ha presentado y muchas

de estas irregularidades estoy de acuerdo con los  argumentos

que usted ha dado, si bien, una irregularidad formal en la

administración pública es muy imp ort ante, como ha comentado

algún otro portavoz; es cierto que no hay irregularidades de

corrupción de contratación material, que y a es t aríamos

hablando de un tema mucho más grave que de irregularidades

formales, pero sí que déjeme que le diga que en la

administración pública pues las formas  y que pues la Oficina

anticorrupción ent endemos que está sujeta a todos los

procedimientos administrativos de publicidad y de contratación

que debe cumplirse por la oficina, y desde Ciudadanos pues

también se lo tenemos que decir y exigir.

Usted ha hablado de problemas de recursos  t ambién, al

principio de su exposición, no creemos  que haya tenido

problemas de falta de recursos financieros, 1 millón de euros de

presupuesto actualmente, desde Ciudadanos consideramos que

es más  que suficiente. Y sí que le reconozco que la oficina está

en vías de impulso fundacional podríamos decir, pero, en

ningún caso justificaría este tipo de irregularidades.

Sí que me ha preocup ado el tema referido al personal en

cuanto a la falta de publicación oficial de los procesos

selectivos, en es t o también le exigimos máxima publicidad y

transparencia, pero no estoy para nada de acuerdo, y en eso

coincido en que la Sindicatura, una de las conclusiones sea que

los trabajadores tengan que devolver los complementos o lo

ingresado por la falta de la negociación colectiva, pues no

puedo estar de acuerdo en esto con la Sindicatura de Cuentas.

Sí me gustaría saber si hay un responsable, una persona, un

técnico responsable de contratación en su oficina.
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Y me sumo, también, pues a lo que se ha comentado: ¿qué

recomendaciones de las 17 usted considera que s í que se

deben tener en cuenta y se deben implementar y  debe actuar en

ese sent ido? Si ya ha puesto en marcha algunas acciones para

cumplir algunas de estas recomendaciones, sí que también le

pido que concrete, y ¿cuáles considera que no son necesarias

porque no está de acuerdo con ellas?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat , p er un temps

de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president . Un minut, justament ara em

criden, sempre ho veuràs.

Moltes gràcies, p res ident, molt bon dia, diputats i

diputades. Sr. Far, molt bon dia també, era realment una

compareixença que era complexa amb aquest panorama que

teníem; vostè sap que jo som d’un dels grup s  p olítics que va

promoure la creació de l’oficina que vostè dirigeix a dia d’avui,

i precisament p erquè ens semblava un element fonamental dins

aquest caminar, consolidar aquesta democràcia que crec que

hem de consolidar i hi havia un tema, que era el de la corrupció,

en el qual havíem de fer qualque cosa. I havíem de fer qualque

cosa p recisament perquè dins els nostres ciutadans  i

ciutadanes, aquells que nosaltres representam és de les coses

que especialment la corrup ció els ha creat més desafecció

resp ecte de la política, desafecció vol dir que han deixat  de

creure en la política, en les idees, en aquesta vocació de servei

públic.

Però, és clar,  s i un examina tot el que ens ha passat des de

la transició, i jo crec que el tema ja ve de més enrera, és a dir,

venim o veníem d’un sistema, i parl de la dictadura, que era

corrupte per ell mateix, per definició, és a dir, era una gent que

representava l’oligarquia, l’oligarquia que era el poder

econòmic del país, que havien guanyat una guerra i pensaven

que podien fer els  que els donàs la realíssima gana perquè

precisament havien guanyat una guerra i el país era seu. I

aquesta dinàmica, que era de les  comissions, dels tant per cent,

que estaven fins i tot com a regulades  durant el franquisme,

durant la transició, que sempre la tractada de modèlica i, per

ventura a qualque moment de la història haurem de considerar

que no ho va ser tant de modèlica com ens pensam, almanco en

det erminades  qües t ions , aquestes dinàmiques  que es

reproduïen doncs es varen seguir reproduint.

Ho dic perquè quan s’han començat a p roduir casos que

gent que ha començat a entrar a la presó, crec també que s’ha

de reivindicar que això té una p art  positiva quant a

consolidació de la democràcia, quant que aquella dinàmica de

la qual veníem, bé, hi ha com a un punt i final. I això ha arribat

fins al dia d’avui, és a dir, aquesta comunitat autònoma n’ha

estat  ben t ocada, dels presidents que ha tengut la comunitat

autònoma un ha estat en presó, un altre no hi ha estat perquè

el delicte havia prescrit, una presidenta d’aquesta mat eixa

institució encara hi és i en molts, diríem, de casos. Per tant, en

aquell moment crear una oficina era important.

I a més, hi ha, un dels llinatges que té l’oficina, que és el de

prevenció, que és molt important, molt important respecte que

si volem realment  consolidar aquesta democràcia hem de seguir

avançant, i això també ens du a una part, diríem, que és  l’èt ica,

que tal vegada ja no depèn t ant  de l’oficina, però que també és

molt important ; és  a dir, quan a un partit polític hi ha un cas de

corrupció, com afronta aquest cas de corrupció crec que també

és molt important. I veiem casos que segurament són d’allò més

esperp ènt ic, que el darrer és el de la seu del Partit Popular, on

hi ha un tribunal que els  condemna, els diu: escolti, això ho han

pagat amb doblers que venien de comiss ions! Bé, idò, la

resposta és: idò vendrem la seu, la venem i ja està, borrón y

cuenta nueva. A més  això no era el mateix partit, això ja era un

altre.

O aquí mateix, sense haver d’anar a la capital de l’imperi, és

a dir que veiem que a un moment donat hi ha una condemna per

haver finançat una campanya electoral amb doblers públics,

una campanya electoral on hi havia tres p ersones que sortien

en aquell cartell i on hi ha dues persones  d’aquestes que

sortiren en aquell cartell, que un jutjat va dir que s’havia p agat

amb doblers públics, que encara segueixen en actiu dins la

política. Jo no tenc cap dubte ni un que cap d’aques tes dues

persones sabés ni tan sols d’on es  pagava aquesta campanya

electoral, però crec que, per salut democràtica, aquesta gent ja

no haurien d’estar en actiu dins la política, per salut

democràtica sobretot.

Per tant, en això crec que hi ha molt per poder parlar p erò sí

que hi ha un requisit que és que evident ment  aquesta Oficina

ha d’estar lliure de qualsevol sospita. És allò que hem sentit dir

sempre, és a dir, la dona del Cèsar a part d’honrada ho ha de

parèixer, i crec que és un poc el que ens passant a dia d’avui,

on ve la Sindicatura de Comptes, on presenta un informe,

evidentment una de les seves funcions és fiscalitz ar-nos a tots,

al cap i a la fi, ens agradi o no ens agradi.

Evidentment, després d’aquella presentació que va fer, que

va ser demolidora, evident ment vostè havia de venir i havia de

donar les explicacions  op ortunes, està clar, no? Bé, i també ja

les al·legacions que s’havien presentades, ja formaven part del

mateix informe. Amb una presentació -com deia jo abans- que

és complexa, és complexa, i és complexa perquè molt es  vegades

entram en qüestions que són molt tècniques i nosaltres per

ventura som les persones menys adequades per parlar de

qües t ions tècniques, perquè nosaltres no som t ècnics ,

nosaltres som polítics. 

Jo quan vaig entrar en política ho vaig fer a un ajuntament

i qualcú em va dir que per ser batle no importa saber ni llegir ni

escriure, i per ser polític no importa saber ni llegir ni escriure. I

crec que a això ho hem de reivindicar, perquè moltes vegades

t enim la tendència que els tècnics fan de polítics i els polítics

fan de tècnics , i crec que ens hem d’aclarir de qui és qui, i qui

fa què. Nosaltres no hem de saber ni llegir ni escriure, p erò
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perquè tenim tota una sèrie de persones, de tècnics, de perfils,

que solen cobrar prou més del que cobram nosalt res, els

polítics, jo a la passada legislatura era a una ins t itució on

l’interventor cobra 120.000 euros, el secretari 120.000 euros més,

que és prou més del doble del que cobrava el president de la

mateixa institució, crec que, p er tant, també hem de començar a

dir les coses pel seu nom. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de

gent que tenen la responsabilitat que les coses es facin bé, que

no és  el p olític. El polític evidentment també, perquè ha de tenir

una ètica, però hi ha tota una sèrie de mecanismes de control

que han de funcionar, i ha de funcionar un interventor, ha de

funcionar un secretari, ha de funcionar tota una sèrie de gent ,

més després els instruments que tenim de fiscalització. Però

tots!

I, per tant, si n’hi ha un que és la Sindicatura de Comptes,

està molt bé que ens puguem defensar, que puguem p resentar

al·legacions, que puguem contrarestar, però a partir d’ara

qualque cosa haurem de fer. I, p er tant la pregunta que jo li faria

és, dir: bé, si vostè fos jo, què faria ara, quan tenim la

Sindicatura que ens diu una cosa, l’Oficina que ens en diu una

altra, cap on hem de partir?

Ho dic perquè l’objectiu és molt clar quant al que pretenem

amb l’Oficina, n’hi ha que hi estan d’acord i n’hi ha que no hi

estan d’acord, nosaltres hi estam d’acord, i evidentment

acceptam totes les dificultats del món mundial, que les ha

tengudes, és a dir, generar, crear una cosa del no-res, vostè

mateix ho ha dit al principi de la seva intervenció, “Escolt i, que

jo vaig començar tot solet, amb un p ort àt il que em va deixar el

Parlament”, i si el portàtil marxava encara bona..., supòs que li

degué anar encara millor, és a dir, és clar que en aquest sentit

és normal que fins que no es genera una estructura que vagin

passant coses.

Per tant, a partir d’aquí, d’acord?, d’aquesta solució que

tenim, i entenc jo que qualsevol cris i sempre ens ha de servir

per créixer, jo amb això sempre he tengut  una visió positiva de

les coses, i som davant d’una crisi; a mi, una de les qüestions

que em varen cridar l’atenció de la intervenció de la Sindicatura

de Comptes, que deia “bé, ens sap greu haver de venir a parlar

d’això. I ens sap greu perquè això es pot malentendre i es  p ot

entendre que hi ha un conflicte d’interessos entre la

Sindicat ura de Comptes i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra

la Corrupció”. Això és així? Si és així. . . ,  jo crec que hi ha feina

per a tothom! És a dir, que s i de cas hi hagués aquest conflicte

d’interessos, que ens ho diguin i intentarem afinar més bé

quines han de ser les competències de cada una de les

administracions , p erquè jo crec que feina n’hi ha molta, n’hi ha

moltíssima per fer.

Per tant això seria la pregunt a. Li torn a formular, només

pregunta o reflexió de dir, bé, com hem d’actuar a partir d’ara?

I especialment aquestes recomanacions  que ha fet la

Sindicatura de Comptes, si són bones per a la resta també ho

han de ser per a vostè, per tant, les assumim, no les assumim,

és a dir, com actuarem a partir d’ara?

Res més. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara li correspon el torn al Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez, per un

temps de deu minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Far, por estar hoy aquí

con nosotros. A usted no se le oculta, porque se lo he dicho ya

en alguna ocasión, que si algún día tenemos responsabilidades

de gobierno cerraremos  su oficina porque nosotros sí

consideramos que se producen p roblemas como este, de

solapamiento de funciones, y no solo p or ello sino porque

nosotros confiamos  en las instituciones del Estado, nosotros

confiamos en el Poder Judicial, en la F iscalía Anticorrupción, en

el Tribunal de Cuentas y a nivel local en los secretarios e

interventores de ay untamiento, etc. Y como nosotros tenemos

esa confianza en que t odas  estas instituciones hacen bien su

labor, p ues  p ensamos  que su oficina es innecesaria;

innecesaria porque, además, constituye un gasto import ante y

hasta el día de hoy tampoco le hemos visto una gran utilidad.

No es nada absolutamente, usted lo comprenderá, contra su

persona, sino contra la institución que usted encabeza, la

Oficina de la Prevención de la Corrupción.

Y permítame también que le hable con mucha franqueza

porque aquí estamos a veces mal acostumbrados, y en eso le

doy la razón al Sr. Ensenyat, a intentar ser muy técnicos para,

no sé, para impresionar a lo mejor al resto de nuestros

compañeros, nosotros intentamos hablar para que nos entienda

cualquiera que esté siguiendo esta sesión en direct o y  pueda

comprender la dimensión del problema que hoy nos ha traído

aquí.

Nosotros empezamos a sospechar que por una parte existe

un enfrentamiento entre la Sindicatura, usted investigó al

Síndico Mayor, y la Oficina, y que de ahí a lo mejor también se

ha podido producir esta disfuncionalidad.

Por otra parte, ahora nos encontramos con que el Partido

Socialista sí le at aca a usted, fruto, evidentemente, del famoso

tema de las  vacunas, de la misma que ahora el Partido Popular,

en cierta manera, les defiende, fruto del tema de las vacunas.

Evidentement e, cuando usted investiga un cierto tipo de

cuestiones que afectan al Gobierno, pues al Gobierno no le

gustan, y si el día de mañana usted investigase otro t ipo de

cuestiones que afectaran a otro organismo de otro color

polít ico, pues sucedería lo mismo. Y en esto, y sin que sirva

nunca de precedente, le voy a dar la razón a la Sra. Guasp, de

que no debemos utilizar la Sindicat ura de..., perdón, la Oficina

Anticorrupción para el enfrent amiento político y para tirarnos

sus  p rocedimientos el uno al otro. Porque mientras usted exista,

exista su oficina y la tengamos que pagar ent re todos, mejor

que haga su trabajo. Otra cosa, ya le digo, es que nosot ros, lo

hemos dicho desde el principio, consideramos que su oficina

no debería existir, pero mient ras exista, lo mejor es que hagan

ustedes su trabajo y que lo hagan lo mejor posible. 
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Hemos escuchado atentamente toda la serie de alegaciones,

también, como ha dicho la rep resentante del Partido Socialista,

nos hemos leído detenidamente este informe y permít ame, una

de las cosas que nos ha parecido que usted alegaba en su

defensa eran, y  nos ha explicado con mucho detalle, otra serie

de informes de la Sindicatura con respecto a ot ro t ipo de

organismos, Ayuntamiento de Palma, otras instituciones o

consellerias del Gobierno balear, etc., y la verdad es que es t a

defensa nos  ha sonado al “¡y tú más!”, y yo le quiero citar unas

palabras y es que “hay gente que se resiste a verse como un

delincuente, pensando que si otros lo hacen, por qué yo no”;

esas palabras  las pronunció usted, ¿supongo que las recuerda?

El “ ¡y  t ú más!” o “en otra institución, si otra institución lo ha

hecho”, o “si a otra inst it ución se le ha permitido, ¿por qué no

se me va a permitir a mí?”..., yo me abst endría de utilizar esta

defensa.

Porque, claro, como usted parte de la consideración de que

toda persona está condenada a corromperse en algún momento

dependiendo de sus posibilidades y circunstancias, es un

principio que yo no comparto, y  que t ambién formó parte de su

invest idura. Nosot ros  pensamos que, en principio -en

principio- todas las  p ersonas que se dedican a la actividad

polít ica son honorables y que, lamentablemente, sí existe algún

caso de corrupción que, afortunadamente, y tal y como se ha

explicado, pues suele acabar en los  t ribunales, en condena y en

condenas graves de prisión.

Ust ed nos ha dicho que solo se han detectado defectos

formales, y aquí se ha insistido, es que las formas son muy

importantes porque su oficina es el máximo exponente de la

famosa frase de que “no basta que la mujer del César sea

honrada sino que tiene que parecerlo”, porque, en teoría, usted

pontifica sobre el tema de la corrupción, pues s i us t ed quiere

pontificar usted ha de estar limpio de toda mácula, es muy

complicado. Y en la administ ración pública es muy complicado.

Sabemos lo que ha costado poner en marcha su oficina, la falta

de medios con las que us t ed ha tenido al principio, que era

usted prácticamente un órgano unipersonal -ya nos ha dicho

que usted era en sí mismo la mesa de contratación, la secret aria

y todo en una misma persona.

Pero hay asuntos, como, por ejemplo, la falt a de

documentos, usted ha negado que ustedes se res is t ieran a

entregar ningún documento a la Sindicatura, pero usted, que

procede..., que es usted inspector de Hacienda, yo como

alguna vez, por desgracia, me he vis t o inmerso en alguna

inspección de Hacienda en mi trabajo profesional, cuando era

empresario, si un documento no era el que tocaba o la

inspección de Hacienda consideraba que ese documento no era

el pertinente, lo rechazaba, no me aceptaba o no acepta, ¿qué

hace la Sindicatura? Le dice: bueno, usted me ha remitido este

documento, pero como este documento no está correctamente

firmado, no se atiene a lo que debería ser este documento, por

eso lo considero como no entregado. Usted dice: lo he

entregado, cierto, pero lo que us t ed ha entregado a ojos de la

Sindicatura no era válido, por eso dice que no le ha aportado

usted la documentación. 

La verdad es que a nosotros  nos hubiera gustado que en

esta intervención, porque nosotros oímos el otro día a una de

las  p artes, ahora hemos escuchado atentamente a la otra, que

es usted, y, como consecuencia final empezamos a pensar que

aquí lo interesante sería contraponer a las partes; claro, no se

trata de hacer un careo p orque sería ciertamente violento pero,

pero, creo que esta cámara tiene instrumentos para..., y que

intent emos todos llegar al fondo de la verdad, dilucidar quién

tiene razón, aportar opiniones de expertos externos, que es una

comisión de investigación. Si de aquí no sale una claridad,

porque, como hemos visto, sus explicaciones han convencido

a algunos , no a todos, pues habrá que empezar a pensar si esta

cámara tendrá que empezar a utilizar los instrumentos que tiene,

que son el intentar llamar de nuevo al Síndico de Cuentas, que

nos explique por qué no aceptó sus alegaciones, llamarlo a

us t ed o llamar a técnicos externos de la Inspección de Hacienda

o cualquier otra para ver quién de los dos tiene razón.

Porque lo que está claro es que si tiene razón la Sindicat ura,

y se lo digo con la mano en el corazón, usted lo que t endría que

hacer es irse. Y si no tiene razón la Sindicatura, y aquí ha

habido una persecución, digamos, malint encionada contra su

oficina, el que debería irse es el Síndico. Pero es que no

podemos permanecer impasibles  y  dejarlo aquí en “yo te he

llamado de todo”, “yo niego la may or”, y aquí no ha pasado

nada, y salir de este trabajo, de estas sesiones parlamentarias

sin ninguna conclusión. Lo que está claro es  que uno de los

dos tiene razón y el otro no la tiene, o la Sindicat ura o la

Oficina. Pues yo creo que es obligación de este parlamento,

teniendo en cuenta que, además, usted depende direct amente

de este parlamento, saber quién tiene razón.

No podemos..., también lo ha dicho el Sr. Ensenyat, es

ciert o, no todos somos expertos, aquí no todos somos

abogados ni inspectores de Hacienda, pero tenemos esa

posibilidad que es acudir a los técnicos  y sustanciar pues lo

que yo creo que sería el instrumento adecuado, que es una

comisión de investigación.

Ya le digo, nosotros esperamos que mientras usted esté al

frente de la Oficina siga adelante con su t rabajo y no se deje

amedrentar por ningún tipo de presión externa, de ningún tipo,

manteniendo, como digo, que algún día espero que podamos

hacer desaparecer su oficina, pero mientras esté nosotros le

animamos a que siga haciendo su trabajo, lo siga haciendo con

el máximo rigor y no se deje influenciar por ninguna presión

política.

Y t ambién instamos al resto de partidos de esta cámara a

que se tomen en serio la posibilidad de crear una comisión de

investigación para dilucidar cuál de estos dos órganos

fundamentales tiene razón, porque, lo digo, si la Sindicatura de

Cuent as, en su informe demoledor, tiene razón, el Sr. Far lo que

tendría que hacer es dimitir, o si él no quiere dimitir, nosotros

lo que tendríamos que hacer es recusarlo. 

Pues nada más, Sr. Far, y muchísimas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pel Grup Parlamentari El

Pi Prop os ta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un

temps de deu minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Seny ores i senyors diputats, bon dia. Sr.

Far, bon dia, gràcies per ser aquí, a vostè i a l’equip que

l’acompanya. 

Des del nostre part it ,  des del Grup Parlamentari, ja vàrem dir

que estàvem d’acord que s’havia de revisar, prevenir i lluitar

contra la corrupció, però ja durant la tramitació de la llei

pensàvem que no es  feia de la millor manera possible. Pensam

que tenim altres espais  allà on es podria desenvolupar aquesta

tasca, com podria ser un annex a la Sindicatura de Comp t es,

tenim la Fiscalia Anticorrupció, auditories externes, Tribunal de

Comp t es, entre d’altres, com també s’ha parlat per part

d’alguns portaveus.

En aquell cas ja informàvem i pensàvem que el cost era

excessiu de l’obertura d’aquesta Oficina i també del sou massa

elevat del director, també li dic que evidentment no tenim res en

contra seva, sinó era la fórmula que es contemplava p er crear

l’Oficina; ja informàvem que no quedaven ben resoltes les

funcions i potestats de l’Oficina, que eren molt genèriques i

que, ara mateix, i no en aquest cas que avui ens ocupa, però sí

en d’altres que hem pogut veure, els grups que donaven sup ort

a aquesta creació són esclaus d’aquesta situació i és  l’exemple

que s’ha posat  amb el tema de la vacunació i que s’ha criticat

i comentat molt durant aquests dies passats. 

Però també p ensam que es crea més burocràcia, repeteixen

competències i tramitació de documentació que podem veure i,

per tant , seguim pensant que no es va resoldre de la millor

manera possible la manera de t reballar contra la corrupció a les

nostres illes. 

Dit això, l’Oficina es va crear, es  va crear com a llei i, per

tant, el que s’ha de fer és feina i des de l’Oficina s’ha de fer la

feina que li pertoca. I el que ha de ser és fer-ho de la manera

més transparent i clara possible i, com també s ’ha dit, l’Oficina

ha de ser el model d’ètica per excel·lència perquè tots els ulls

també hi es t an posats a sobre, perquè el que ha de fer és

controlar la resta tant  de persones com de l’administració en

general. 

Si ens centram en l’informe, l’objectiu d’aquest informe que

es va fer, el 185/2021, de la Sindicatura, és la fiscalització de

l’acompliment de la legalitat en les actuacions de l’Oficina

durant el 2019 per poder comprovar l’acompliment de les

disposicions legals que li són aplicables i s’emet un judici.

Hi ha la part de l’activitat contractual, allà on s’ha enviat  la

documentació. Nosaltres pensam que si la Sindicatura no ho

accepta deu ser perquè no s’acompleix la llei de la manera així

com s’ha de remetre, i marca que així com es treballa i s’envia

aquesta documentació pot posar de manifest una pràctica que

no permet garant ir la validesa dels documents aportats.

Aquests arguments es repeteixen en diferents ocasions a

l’informe. També es parla de discrepàncies amb la data de la

rúbrica escanejada de les memòries , i a posteriori de

l’adjudicació. Es parla de superar la quantitat de la licitació, que

es marca a l’informe previ, això fa referència al lloguer de

l’Oficina com també vostè ens ha explicat. Per tant, en

conclusió, es marca que no s’ha desenvolupat de conformitat

amb la normativa legal aplicable i afegeix que és una pràctica

recurrent de l’Oficina ometre els tràmits essencials prevists

legalment. 

En aquest cas, el que a nosaltres ens agradaria saber és  s i

han fet cas de les recomanacions a l’activitat contractual, s i han

revisat i modificat aquesta manera d’actuar perquè en els

informes posteriors que es faran des de la Sindicatura s’hagin

resolt aquests problemes.

Si fem referència a l’activitat en recursos humans, torna

parlar de la no-tramesa de la documentació amb la signatura

electrònica vàlida o document  original; la no-tramesa de còpia

de sol·licituds per part dels quatre funcionaris per accedir a la

carrera professional; la no-tramesa de det alls de modalitat

d’ajudes socials, tot això evidentment vos t è també ho ha

explicat; i també parla d’aquesta manca de negociació que

marquen indicis raonables que esdevenen causes de nul·litat

de ple dret per aquesta manca de negociació, com dic, en

alguns dels act es , ja que no s’han desenvolupat de conformitat

amb la normativa legal aplicable. D’aquí li faig la mateixa

pregunta, han fet cas de les recomanacions a les activitats en

mat èria de recursos humans i despeses de personal? S’ha

revisat i modificat la manera d’actuar i, per tant ,  els  informes

que es faran dels anys posteriors, quedaran resolts?

Evidentment, Sr. Far, vostè sap que el fet de no conèixer o

de no aplicar la llei, no eximeix de l’obligatorietat d’aplicar-la i

sobretot a l’administració pública, ja ho diuen, ignorantia juris

non excusat, i la Sindicatura creiem que ha fet la seva feina,

igual que la fa qualsevol organisme públic.

Per acabar, crec que no és feina seva, permeti’m que li pugui

dir, fiscalitz ar la tasca de la Sindicatura i utilitzar els informes

d’altres administracions, que ja han de resoldre per elles

mateixes aquests incompliments i s’han de solucionar, i no ho

ha de fer l’Oficina, sinó acceptar les recomanacions que se li

fan, assumir els errors  comesos i resoldre aquests errors amb la

manera d’actuar. Per tant, el que esp eram des del nostre grup

parlamentari és que es modifiqui, s’adapti a la legis lació

aplicable, així com es marca a l’informe i que des de l’Oficina se

segueixi fent feina amb l’objecte pel qual va ser creada, que és

vetllar de manera independent perquè no hi hagi accions

corruptes a les nostres illes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Far per respondre. 
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EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

(Jaume Far i Jiménez):

Gràcies, per les seves pregunt es. M’agradaria que fos aquí

el senyor representant de VOX, perquè resp ondré la primera

pregunta, o la primera consideració que ha fet ell, que és crear

una comissió d’investigació, a la qual cosa li responc: sí, per

favor, i deman aquí expressament que es  creï una comissió

d’investigació on pugui venir molta gent a explicar aquest

informe de la Sindicat ura. He començat responent la seva

intervenció de crear una comissió d’investigació, la qual jo

deman expressament que sí, que es faci,  on p uguem explicar

com s’ha fet aquest informe de la Sindicatura, per esbrinar, com

vostè diu quin dels dos òrgans de control té raó.

S’ha comentat que les al·legacions que jo he fet  ja eren a

l’informe i s’han llegit, però és que jo no he tengut resposta de

la Sindicatura a aquestes al·legacions, jo, igual que he

expressat  aquí el meu parer, aquestes al·legacions no se m’han

contestat, per això he acabat fent una anàlisi de la naturalesa

jurídica de les  recomanacions. Les recomanacions són

propostes de millora, si fossin actes administrat ius  executius,

estarien recorreguts, però com que no ho són, jo no tenc cap

alt ra defensa que mantenir les al·legacions que he fet a aquelles

conclusions que no em sembla que siguin fruit de l’evidència

que ha obtingut la Sindicatura.

Altres informes que jo he dut aquí que ha fet la Sindicatura,

no és per fer una fiscalització de la Sindicatura quan fa feina

sobre altres organismes, sinó per demostrar la diferent  vara de

mesurar, el diferent criteri de mesura que té en aquells informes

respecte del que ha fet de l’Oficina. Són defect es .. . , en el pitjor

dels casos, perquè n’hi ha alguns que ni els cons ider defectes

formals, que la signatura sigui un paper signat amb bolígraf i

escanejat, o sigui un segell de cautxú, jo no trob que això sigui

cap defecte formal, sincerament, no ho trob, no ho trob, per

tant, aquí hi ha una diferència de criteri tremenda. Però és que

essent defectes formals, no pot concloure la seva inst rucció de

fiscalit z ació com ha conclòs, que el procediment de

contractació de gestió de personal estigui mal fet, no ho pot

concloure, i perdonin que hi ins is teixi, però és què és així. Si

volen parlar després amb les dues auditores que tenc fent  feina

amb mi, els ho explicaran amb contundència, p erquè elles

tampoc no ho entenen, és que tampoc no ho entenen.

La signatura d’un acte és  molt  important, és clar que és molt

important, és molt important, per això he dut aquí on era el

problema de la signatura que diu la Sindicatura, és  que..., bé, en

fi. I la Sindicatura no ha qüestionat que aquest document el

signàs jo en aquella data, que, a més, eren els documents de

principi, i jo justificava per què necessit una màquina

destructora de pap er, eren els  documents inicials. El

p rocediment de contractació està bé. Si s’hi han fitxat, el darrer

expedient que diuen que està malament és el 77/2019, vàrem

arribar fins als 92 expedients de contractació a l’any 2019.

Els ha preocupat la contundència de l’informe de la

Sindicatura. Jo torn respondre, li donen més pes vostès a

l’informe de la Sindicatura que a les meves al·legacions. És a

dir, jo puc venir aquí i tirar-me ent erra i crucificar-me que vostès

seguiran donant més rellevància al que diu la Sindicatura, quan

la Sindicatura no ha respost les meves al·legacions, jo no tenc

cap més capacitat de defensa que no sigui explicar-los aquí,

com he fet, on són els problemes que ha trobat la Sindicatura,

perquè què faig?

Jo he rebut la resolució del Parlament formalment, sí, sí, l’he

rebuda i de fet la darrera diapositiva de la meva present ació era

aquesta resolució del Parlament.

Les  recomanacions que es podien corregir, les hem

corregides, hem publicat  el contracte de lloguer, hem publicat

la resolució de funcions, hem fet unes eleccions sindicals i hem

elegit un representant dels treballadors i s ’ha signat un acord

de carrera professional i d’ajudes socials. Hi ha recomanacions

que sí que s’han fet, hi ha recomanacions que són cap a futur,

jo no puc corregir la signatura dels contractes menors  que ja

està feta, aquesta no la puc corregir.

Em diu que el servei jurídic ha d’informar els contractes. Bé,

però és que jo no tenia servei jurídic fins  al mes de juny del

2019. Per t ant, hi ha recomanacions que és clar que n’hem fet

cas, és clar que n’hem fet cas, però jo aquí he vengut a exposar

les que trobam que no són execut ables, perquè, és clar, que la

meva gent torni els doblers quan jo els ho requereixi, doncs ja

m’ho han dit, escolta, et presentarem un recurs i anirem a

Estrasburg, si fa falta, d’acord? O constituir o tornar a una

convocatòria de lliure designació, però si és aquest equip el

que jo vull amb mi. No té sentit  que ara vengui una comissió de

valoració, perquè m’ajudi a mi a triar el meu equip directiu.

Bé, s’ha comentat que ja hi ha altres òrgans que fan labors

de control, que l’Oficina no és necessària. S’ha dit que la

Intervenció ja fa les auditories. Bé, l’Oficina ha sofert ja..., bé,

ha estat objecte de tres auditories per part d’una auditora

privada a càrrec de la Intervenció. A més, tota la p art  financera

dels comptes anuals també està auditada i ara acabaran la

darrera i es penjarà a la pàgina web, com hi són les altres.

S’ha dit també: encara que siguin defectes  formals és

imprescindible que els procediments s’executin de forma

escrupolosa. Això és el que he vengut a defensar aquí, he

vengut  a exposar els defectes que ha trobat la Sindicatura, per

demostrar que són defectes que no tenen cap virtualitat

pràctica, que són defectes, si ho són els  que ho són, són

defectes que no condueixen..., no han impedit arribar a un

resultat final material correcte o no-correcte.

És cert que hi ha algunes expressions de les al·legacions

que són contundent s , jo reconec que ja al final, quan un llegeixi

això..., perquè, és clar, l’informe de la Sindicatura fiscalitza la

labor del director, no de l’Oficina, del direct or, i és  clar quan

arribes a un determinat  p unt, que la Sindicatura arribi a una

conclusió en base a què l’RLT  és il·legal, jo no som

responsable de l’RLT , jo no som responsable, no la vaig

aprovar jo. Hi ha una conclusió que diu: “L’apart at  6 de l’RLT

no es va negociar i és il·legal”.
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Quan l’Oficina redacta informes, òbviament no té..., som

administrativament objectius, però s í que hem rebut altres

al·legacions de la comunitat autònoma, amb expressions  que

tampoc no són del tot adients. Però jo crec que l’expressió més

greu que he ut ilitzat és “mala fe”, “mala fe de la Sindicatura”

perquè jo trob que és així; és a dir que imputi a l’Oficina una

responsabilitat per aplicar una RLT que no aprovat l’Oficina,

bé, no sé com qualificar-ho.

Jo ho torn repetir, no he emprat la resta d’informes  de la

Sindicatura per dir “i tu més”, els he emprat per demostrar la

diferent vara de mesurar, el diferent criteri que ha tingut la

Sindicatura amb aquests òrgans i el que ha tengut amb

l’Oficina, en aplicar la mateixa instrucció. Els he exposat

exemples que ha de tenir en compte l’equip auditor per arribar

a una conclusió d’irregularit at greu o no, cap, no n’hi ha

haguda cap. I per què a l’Oficina li diu que no s’ha seguit el

procediment legal i a altres òrgans, que sí tenen defectes greus,

els diu que no passa res, que està tot bé?

L’Oficina és cert que tenia un pressup ost inicial, va ser de

500.000 euros l’any 2018 i de 900.000 euros  l’any 2019, perquè

era complicat determinar quan s’incorporaria el personal,

perquè l’RLT de l’any 2018, desembre, quan es va demanar

pressupost per a l’any 2019, encara no estava feta. Jo quan he

exposat la situació de l’Oficina al començament, no és per dir:

em faltaven recursos; no, no, no, és per dir que l’estructura de

l’òrgan era la que era. S’ha parlat aquí de secretaris i

interventors d’ajuntaments, és que un ajuntament quan fa un

procediment de contractació, d’una secció surt  una necessitat,

la presenten per escrit, la signa el cap de departament, l’envia

al secretari,  el secretari l’envia l’interventor, l’interventor no sé

què fa i passa al ple. Tot això no exis t ia, amb això és el que jo he

volgut explicar, la situació de l’Oficina al començament, no que

no tenguéssim recursos, sinó que l’òrgan de cont ractació i

l’òrgan de selecció del personal era aquesta persona, res més.

Per tant, tractar que la signatura de la necessitat de despesa

està signada amb un encuny, tal vegada a un ajunt ament  és

més greu, però en el nostre cas jo trob que no era una cosa tan

greu.

M ’han demanat també quina repercussió té allò d’assimilar

a alts càrrecs...

(Rialles de l’intervinent)

... -perdona-, jo, només hi ha una llei,  que jo sàpiga, que és la

Llei 3/2015, reguladora de l’alt càrrec a l’àmbit de l’administració

general de l’Estat, que estableix els  ass imilats a alts càrrecs com

a alts càrrecs, per tant, se’ls apliquen les mateixes normes que

als alts càrrecs. Però és una figura que excepte aquí i a l’EBEP,

tampoc no apareix enlloc, vull dir l’EBEP ho diu perquè si una

administració té llocs  de feina directius assimilats a alts càrrecs,

bé, doncs podran passar a situació de serveis especials, per

tant, se’ls mantenen en els seus llocs d’origen tots els

p rivilegis, com si fes feina allà. Que, per cert, ni la Sindicatura,

ni el Ministeri d’Exteriors, ni l’Ajuntament de Calvià no m’han

posat cap trava a això d’assimilat a alt càrrec, vull dir que han

agafat al seu personal i l’han col·locat a serveis especials,

sense cap trava.

S’ha dit per part de Ciutadans que sorprèn la contundència

de l’informe. Bé, és que el primer sorprès vaig ser jo, i després

les auditores que fan feina amb mi, que vénen de la Sindicatura;

vull dir, sorprèn, sorprèn, per això al final hem emprat o he

emprat termes que tal vegada no són del grat de tothom.

Les irregularitats formals són importants, d’acord. Si arribam

a determinar que són irregularitats formals són important s , p er

això he tractat de demostrar quines irregularitats formals  diu la

Sindicatura que eren irregularitats formals. Algunes d’aquestes,

torn insistir, no ho són.

S’ha dit que també són greus la falta de publicitat dels

processos select ius. I d’això l’informe de la Sindicatura, si no

ho he ent ès  malament, no en parla; els processos selectius es

van publicar en el BOIB i en el BOE i per això la gent es va

assabentar que hi havia un procés selectiu. De publicitat no en

p arla l’informe de la Sindicatura, només és que no es va

negociar el tema de la carrera professional, però..., o que no es

va publicar l’enquadrament inicial, quan era un document que

no s’havia negociat amb cap  rep resentant sindical, per això no

es va publicar.

No hi havia responsable de contractació. Bé, dit d’una altra

manera, el responsable de contractació que hi havia i que hi ha

és el que tenen davant.

És una oficina que costa doblers , p erò és una oficina petita,

és una oficina aus t era, la persona que du contractes, personal,

nòmines i comptabilitat és la meva secretària. I estructura

p ràcticament no en tenim, tenim 4 persones a investigació, 3 a

prevenció, la secretària, l’informàtic i el servei jurídic, vull dir

que la infraestructura és mínima.

S’ha dit: l’Oficina ha d’estar lliure de qualsevol sosp ita. Per

suposat, per suposat, a mi el que em sap més greu d’aquest

informe de la Sindicatura és precisament això, que ataca la línia

de flotació de l’Oficina anticorrupció, perquè hem de ser

íntegres, honestos, respectuosos el màxim. És clar, quan tu

llegeixes això i compares i dius: ostres!, jo crec que s’han

passat un poc, no? Això és el que em sap  greu. Per això he dut

aquí la documentació, o he tractat de dur la documentació

sobre la qual la Sindicatura diu que això està malament, perquè

vostès en treguin una conclusió, perquè al final quina defensa

tenc jo front les conclusions de la Sindicatura? És a dir, si

d’aquí partim dient és que la Sindicat ura ha dit això, doncs no

sé per què he vingut , les  al·legacions són la meva única

defensa i aquí he tractat de posar uns document s  p ràctics què

és el que veia la Sindicatura i què és el que realment hem fet.

Què ha de fer ara el Parlament, també s’ha demanat aquí, i

ara què fem? Bé, doncs, per favor, creïn una comissió

d’investigació, creïn-la, ho deman expressament, com a director

de l’Oficina anticorrupció, per favor, creïn una comiss ió

d’investigació.

Conflicte d’interessos entre la Sindicatura i l’Oficina, bé, jo,

com a director d’una institució no puc entrar en aquests detalls ,

cadascú que n’extregui les seves conclusions.
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Sobre l’existència de la pròpia Oficina, funcions

superposades, que ja n’hi havia altres i tal, si volen, dia 5 de

maig que vendré a comentar la Memòria del 2020, en parlam.

Sobre els  informes, o sobre els documents que la

Sindicatura diu limitació a l’abas t  que no s’han entregat, jo

discrep de l’opinió del Sr. Diputat, perquè és  l’únic document

que jo tenc. Jaume, donem el document que..., he començat

dient que en contractes menors, despeses menors no era

necessari cap procediment, he començat dient això, per tant, no

faria falta que jo hagués dut res a la Sindicatura, però seguint

la instrucció de (...) ho vàrem fer així. Sr. Síndic o oïdor de la

Sindicatura, això és l’únic que tenc, és l’únic que tenc, es creurà

vostè o no que la signatura és vàlida o no és  vàlida, però és

l’únic que tenc.

La Inspecció d’Hisenda quan demana documentació,

demana documentació i si no se la creu, doncs tendrà una

conseqüència tributària, doncs jo la liquidaré perquè aques t a

despesa no està ben documentada. Bé, però és que l’empresa

li dirà el mateix, escolta, doncs és que la factura és el que tenc.

Sobre les recomanacions es va dir quines s’han admès,

quines no, ho repetesc, hi ha recomanacions que no es poden

dur a terme, hi ha recomanacions que òbviament s’han dut a

terme i es faran, i hi ha conseqüències de l’informe que les puc

canviar, vull dir, si la signatura està feta com està feta, això...,

aquesta està feta.

Òbviament després de la incorporació del personal, després

de fer alguns  p rocessos de contractació d’administració

electrònica, bé, ja tenim eines adients per fer funcionar

correctament l’Oficina.

Bé, al final, ja ho dic, jo no he tractat aquí de fiscalitzar la

Sindicatura ni de l’"y tú más" , simplement he tractat de posar

de manifest que, d’acord amb la instrucció de la Sindicatura

sobre la importància relativa dels defectes que ha trobat, no pot

concloure, com ha conclòs, que no hem seguit el procediment

legalment establert per contractar i p er a la gestió dels recursos

humans. Per t ant ,  ho torn a repetir, per favor creïn la comissió

d’investigació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem als torns de rèplica, té la

paraula el Grup Socialista per un temps de cinc minuts, Sra.

Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, m’ha dit cinc minuts, perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, bé...

EL SR. PRESIDENT:

Cinc.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... -cinc. No, és que abans  m’ha passat molt ràpid i no sé si...,

bé, intentaré sintetitzar perquè, bé, repetim l’objectiu, Sr. Far,

l’objectiu d’aquesta comissió és que l’Oficina anticorrupció

sigui exemplar i no tengui informes de la Sindicat ura de

Comptes amb les formes que l’han tingut el primer informe, açò

és el nostre objectiu. 

Vost è m’ha contestat les preguntes i el primer que ha dit és

que hi ha coses que ja ha corregit, per tant, li dóna la raó a la

Sindicatura que hi ha coses que no es van fer bé. Per t ant, vull

dir,  açò és una evidència, hi ha coses que no es van fer en base

al procediment, vostè ho està corregint, perfecte. La Sindicatura

té raó, hi havia coses que eren millorables, p erfecte, anam per

bon camí, Sr. Far. Açò és el que volem, d’acord?, açò és el que

volem.

Després diu que no s’ha respost a les al·legacions. Hi ha

paràgrafs que sí que ho diu que s’han modificat ,  p erò bé, no

entrarem en aquests detalls.

Després frases seves que ha dit ara en segona intervenció

que torna indicar que tal vegada no li dóna la importància al

procediment administratiu. Jo insist esc, el p rocediment

administratiu és la base de l’administració, és la base, nosaltres

som aquí per vigilar que es faci en base a la normativa el

procediment administratiu; vostè és administració pública, no

ens podem botar signatures o que estigui dins un ordinador

sense firmar. Açò és el que diu la Sindicatura i vostè ho ratifica.

Però, és  que, a més a més, ens diu que no ha impedit arribar

a un objectiu final, bé, però s’ha d’arribar a aquest objectiu final

amb un procediment, amb un camí, amb un camí que li marca la

Llei de procediment administratiu.

Sr. Far, vostè no veu que nosaltres volem que les coses es

facin bé i que la pròxima vegada que la Sindicatura de Comp t es

li faci l’auditoria no vengui amb disset recomanacions?

I, per favor, li deman que no s ’embulli en temes polítics ni

demani comissions d’investigació i això, no es fiqui en política

perquè açò és Netflix, ja ho veu, hi ha partits que empren

qualsevol cosa per fer oposició, i així ho ha dit la senyora de

Ciudadanos, qualsevol cosa p er fer oposició i embullar,

embullar la troca com deia l’àvia meva, mesclar ous amb

cargols . I a la primera intervenció ho he dit, ens troba amb

procediment molt clar, vam demanar un informe a la Sindicatura

de Comptes, i el tenim i hi ha 17 recomanacions. No ens

embullin més, no ens embullin més, volem que es faci cas de les

recomanacions.
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Vostè diu que ja ho ha fet  en alguns casos perquè estava

malament, perfecte, seguim, seguim fent les passes necessàries

perquè es facin les coses bé. Simplement és açò el que

demanam.

No ens digui en temes de recursos humans que vos tè volia

aquest equip, “jo vull aquest equip” ens  ha dit , “jo vull aquest

equip de feina”, perfecte, chapeau!, enhorabona!, vostè té el

seu equip, però aquest equip  s ’ha d’aconseguir en base a uns

procediments administratius i açò és així.  Em diu que no amb

el cap, però el procediment administratiu és essencial, és

essencial per ser l’administració en la qual s’hagi de mirar

tothom. 

Bé, les recomanacions de la Sindicatura de Comptes

nosaltres total respecte a totes les administracions, a la seva

principalment, i també a la Sindicatura de Comptes, no entrarem

en aquesta batalla política de s i la Sindicatura de Comptes, si

l’Oficina Anticorrupció, volem que les coses es  facin com s’han

fet sempre que és fent  cas de les recomanacions de la

Sindicatura de Comptes, les administracions totes posen la

maquinària en marxa sempre per rectificar quan els diu qualque

cosa la Sindicatura de Comp t es perquè l’objectiu és que es

facin bé les coses.

I també total respecte a l’administració pública que és també

l’Oficina Anticorrup ció, i volem que les coses es facin bé i

volem que sigui exemplar amb el procediment, i açò és el nostre

objectiu. És tan senzill com deixar d’atacar la Sindicatura o

posar-nos informes d’alt res administracions i analitzar en

profundit at ,  que veig que ja ho ha començat a fer i en açò li

donam l’enhorabona, ja ha començat a analitzar en profunditat

per veure com s’han de millorar les coses . Açò és l’objectiu,

que al pròxim informe de la Sindicatura de Comptes no hi hagi

ni la meitat d’aquestes recomanacions que hi ha i que els

procediments es facin com toca.

Insistesc, una firma és molt important, però que molt, no és

un “garabato”, i s i vostè vol un equip ho tenim clar, però la

volunt at es fa per escrit a l’administració, ja li he dit al principi

de la primera intervenció.

Sr. President, no sé com vaig de temps. Encara em queda?

Ja l’he esgot at ? Bé, no em vull passar de temps perquè trob que

duim prou hores aquí, però cregui’m, no es fiqui en històries de

rumorologia, que estam molt acostumats aquí que els part it s  de

l’opos ició emprin rumorologia, no mesclem ous amb cargols,

passem a l’objectiu d’aquesta comissió que és veure com

podem millorar el funcionament de l’Oficina Anticorrupció.

Moltes  gràcies per la compareixença i per aguantar aquí

tantes hores.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té el torn el Grup  Popular. Sra. García,

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Molt es  gràcies, president. El cit a termini que faci la seva

feina amb independència i amb rigor, sent exemp lar amb el

comp liment de les normes i que faci el possible perquè finalitz i

aquest lamentable espectacle entre aquestes institucions, la

Sindicatura i l’Oficina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Unidas Podemos té la

paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president . Bé, jo avui he volgut plantejar algunes

qüestions que es comentarren a la Comissió d’Hisenda perquè

considerava que..., sí, no s’ha produït aquest acarament, però

si podíem traslladar algunes de les qüestions, doncs, que ja

anava bé.

Crec que han quedat algunes preguntes de les que he fet

sense contestar, potser sí que són..., bé, que no tendrien

respostes tècniques  t al vegada, t al vegada són més

apreciacions o valoracions que es  p uguin donar, però les

tornaré a reiterar perquè a mi em semblen..., ens semblen

importants i que són que diverses  argumentacions que s’han

fet a les al·legacions respecte que era l’inici d’una activitat, la

manca de personal i tot això, si en el cas que l’oficina investigàs

o fins  i tot ja hagi investigat algun cas similar que hi hagi hagut

algunes mancances o limit acions o el que sigui, que s’hagin

acceptat aquest tipus d’arguments, si s’acceptarien o no,

perquè jo trob que és important. I precisament un dels exemples

que comentava el Sr. Rodríguez -i que no serveixi de precedent

la referència que faré ara-, em sembla que als ciutadans d’a peu

les diferents administracions quan et sol·liciten alguna cosa tu

ja pots anar a donar les  excuses que vulguis que... tothom

passa pel tub, i aques t s  arguments doncs no són vàlids. I a mi

m’agradaria saber si ara mateix s’han utilitzat p er al·legar tota

una sèrie de qüestions, si de cara al futur a possibles denúncies

que es produeixin i que vostè hagi d’investigar, si les

acceptaria o no.

Després també, com he comentat, el síndic a la

compareixença que va fer a Hisenda va explicar que aques t

informe es trametria al Tribunal de Comptes per dirimir si hi

haurà responsabilitats comptables o no, jo també trob que és

una..., bé, idò saber primer quina valoració creu que sortirà del

Tribunal de Comptes, i també pens que serà interessant per

poder... després quan s’hagin pronunciat també per poder

esclarir totes aquestes qüestions que s’han esmentat  a

l’informe.

Nosaltres consideram... bé, torni-ho repetir perquè consider

que algunes expressions, crec que sentencien prou la mala praxi

que ha fet la Sindicatura amb les seves al·legacions. Jo aquí

tenc una frase de: “ sup osa una elucubració espúria per arribar

a conclusions falses previstes ab initio per a la Sindicat ura de
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Comptes”, o s igui, jo crec que és molt contundent i saber si es

pensa fer alguna cosa davant aquestes... bé, conclusions que

es desprenen de les seves al·legacions.

Nosaltres des d’Unidas Podemos  continuarem analitzant els

diferents informes que vagin sortint i les diferents informacions

per tal d’estar informats. Sí que és veritat que nosaltres

consideram i sempre defensarem que l’Oficina ha de funcionar,

ha d’existir, pensam que fa una t asca fonamental i així ho

continuarem defensant sempre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

Ciudadanos, però no hi és. Per tant,  p assem al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, t é la paraula, Sr. Ensenyat, per

un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, moltes gràcies i breument perquè duem ja prou

estona. Evidentment coincidesc amb les persones que m’han

precedit, que aquesta situació s’ha de revertir d’alguna manera,

sigui a través de veure què diu el Tribunal de Comptes o veure

el què, però a mi el que m’agradaria saber és si s’han assegut

amb la Sindicatura de Comptes, si s’han reunit, si n’han parlat

asseguts a una taula, sobre aquesta qüestió, i especialment

sobre totes les al·legacions que s’han presentat.

I res més, vull agrair-li aquesta compareixença, li ho he dit al

principi de la meva int ervenció, no era gens senzilla, però bé,

crec que també és important que les coses es puguin parlar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula

per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Far, creo que hoy se ha dado

usted cuenta de quién ha venido aquí a hacer una utilización

política de esta comisión y quién ha venido a saber la verdad.

El Partido Socialista ha venido a darle una regañina que nos

suena a advertencia en caso de que usted vaya por el tema de

las vacunas y el Partido Popular ha venido a hacerle una t ímida

defensa precisamente por lo mismo. Nosotros queremos saber

la verdad, no nos  int eresa ahora mismo, no es la cuestión de

esta comisión el tema de las vacunas y el trabajo que usted

hace de inves t igarlo. Lo que aquí nos ha traído es saber si el

informe de la Sindicatura de Cuentas es o no es verdad. Insis t o,

s i es verdad todo lo que en él se pone, sus conclusiones, que

son demoledoras, usted debería irse y  s i no es verdad es que

hay, como usted dicho en sus alegaciones, un interés espúreo

en emitir ese informe, y entonces nosotros queremos saber la

verdad. Se ve que al resto de partidos no les interesa.

Nosotros le podemos asegurar que presentaremos  el escrito

solicit ando esta comisión de investigación, porque además

consideramos que, como usted bien ha dicho, al no ser de

obligado cumplimiento las indicaciones de la Sindicatura, usted

no puede acudir a un tribunal a defenderse, con lo cual la única

defensa que ha tenido es su exposición de hoy, p ero su

exposición de hoy es una exposición de parte, y nosotros lo

que queremos es escuchar a las dos partes y no solo a las dos

partes , escuchar a los técnicos que avalen una u otra versión.

Es así de sencillo, vemos que al res t o de la cámara eso no le

int eresa, a nosotros sí porque nosotros no hemos venido aquí

a una película de buenos y malos, nosotros  no consideramos

que el s índico o la Sindicatura sean el sheriff y usted sea el

villano, ni al contrario, ni al contrario porque no queremos ser

juez y parte.

Nosot ros lo que queremos es atender a las explicaciones de

usted, de la Sindicatura y de los t écnicos que nos puedan

aclarar diferentes situaciones y vamos a insistir en solicitar esa

comisión de investigación, porque lo quiera usted o no su

nombre y el de la Oficina que usted dirige ha salido muy

tocado, tant o de esa comisión de hoy como del informe de la

Sindicatura, y el prestigio, el honor o... es algo que es muy

difícil de conservar, muy fácil de p erder y que cuando se pierde

es  muy difícil de recuperar, con lo cual el resto de su gestión

durante el tiempo que le quede de mandato va a quedar muy

dañado por este informe de la Sindicatura, y nosotros

consideramos que tiene usted derecho a defenderse y por el

derecho que consideramos que tiene usted a defenderse

nosotros haremos esta solicitud y luego el resto de grupos que

se retraten.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta p er

les Illes té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt

breument, Sr. Far, reiter el que li he dit abans , independència en

les tasques que els correspon a cada entitat, la Sindicat ura

havia de fer el seu informe, el que pertoca és esmenar i resoldre

les deficiències que s’han trobat. Nosaltres  aquí hem vengut a

demanar-li les explicacions i el que pensam que s’ha de fer és

que en els propers informes no hi t orni haver aquest... no es

recorrin aquestes deficiències.

Res més, vull agrair la seva presència aquí, a vostè i a

l’equip que l’ha acompanyat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant ara té el torn de contrarèplica el Sr.

Far.
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EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

(Jaume Far i Jiménez):

Moltes gràcies. Jo no és que no doni importància al

procediment administratiu, n’hi don, el que dic és que la pròpia

instrucció de la Sindicatura diu a l’equip  auditor: escoltau, els

defectes formals... si no duen fraccionament de contractes, que

s’hagi pagat qualque cosa que no es devia, que s’hagin pagat

sobrecosts o.. . ,  bé, en fi, tractau de matisar a les conclusions de

l’informe aquests defectes, és l’únic que he dit, no dic que no

siguin importants. Dit això, els que han trobat no són

importants, d’acord?, però bé.

Jo no em fic en política, jo no em fic en política, p erò s i...

d’aquí l’opinió que consta... o sigui... el que realment val és

l’informe de la Sindicatura, digui’m-ho i jo me’n vaig, vull dir, jo

no tenc cap trava. Perquè, és clar, les al·legacions -les

al·legacions- és l’únic que t enc jo per defensar-me i les

al·legacions, perdoni, però no han estat contestades perquè

eren al·legacions... eren al·legacions molt llargues, on jo deia:

“escolta, aquesta sentència que m’has posat no és aplicable

aquí”. No n’he sabut res, vull dir,  hi ha moltes al·legacions que

simplement posa una nota a peu de pàgina.

No és un procediment administratiu, com que no és un

procediment administratiu no dóna lloc a un acte administratiu,

que no s’executa, i per tant, les recomanacions han de ser això,

propostes de millora. Les que han est at  p ropostes de millora,

les hem complit i les hem fetes i òbviament hi havia defectes

que eren defectes d’un organisme que comença a funcionar. És

clar que ja no es produeixen.

Es vol que l’Oficina s igui exemplar, que jo vaig venir aquí

per això. És clar,  a mi l’informe de la Sindicatura m’ha deixat per

terra... i l’object iu és millorar, exacte, les recomanacions són per

millorar, p erò, és  clar, si em dius: “escolta, torna convocar el

procés selectiu amb una comissió que pots -pots- convocar”,

no és obligat ori, si la lliure designació es tria en un procediment

discrecional, si és discrecional.

Les preguntes que m’havia oblidat de la representant

d’Unidas Podemos, jo crec que també s’ha ent ès  malament

quan he fet referència a la situació de l’Oficina a l’any 2019.

En les nostres investigacions, que algun òrgan ens digui és

que no tenc interventor o no tenc secretari,  idò òbviament si la

infracció s’ha comès, s ’ha comès. Jo no m’he excusat en el

sentit de dir els defectes  que es  varen produir és perquè jo no

tenia personal, no, jo el que dic és: el director era l’única

persona que era l’òrgan de contractació i l’òrgan de selecció de

p ersonal. Amb aquesta situació tan peculiar és com es va fer

tot el procediment  de contractació i de personal, per tant no hi

havia un òrgan que fes una proposta, l’altre que l’aprovàs  amb

un informe jurídic o tècnic de l’interventor o del secret ari..., tot

això no existia. 

Responsabilitat comptable? Opinió meva, perquè, és clar:

absolutament no, absolut ament  no p erquè per a la

responsabilitat comptable s’exigeix dolo o culpa grave. No.

Expressions dures que he de, bé, l’expressió que vostè ha

llegit, si no vaig malament, és en aquella conclusió que diu que

l’apartat 6 de l’RLT és il·legal, i és precisament per això, s i tu em

dones la responsabilitat d’un acte que no he dictat jo..., idò ja

està, crema’m a la foguera.

També ha dit la representant d’Unidas  Podemos que la

comissió analitzarà informes de la Sindicat ura referents a altres

organismes, però jo repetesc el que he dit en el principi: jo

m’imagín que tots els organismes tracten de fer les coses bé, i

tenen interventors, i tenen secret aris  i tenen tot un aparell de

control per fer les coses bé, però si la Sindicat ura no contesta

les indicacions que fan els òrgans de control, et quedes sense

arguments, et quedes sense arguments. 

Se m’ha demanat si hem p arlat  amb la Sindicatura. No hem

parlat amb la Sindicatura d’aquest informe. Bé, jo conec

opinions, en fi; no se m’ha cridat. Per part de l’Oficina tampoc

no hem tengut aquest a iniciativa, però sí li puc dir que les dues

vegades que ens hem reunit amb la Sindicatura de Comptes -

des del punt de vista institucional- tot es  dues han estat per

iniciativa de l’Oficina, mai la Sindicatura no ens ha cridat per

tractar cap tema. 

Bé, i res més. Del represent ant  de VOX, idò, jo em trob en

aquesta cruïlla, t enc un informe que em diu que he fet les coses

malament i jo dic “no”. Què faig? No ho sé. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies . I una vegada acabat el debat volem

agrair d’aquí la presència del director de l’Oficina de Prevenció

i Lluita contra la Corrupció a les Illes  Balears , el Sr. Jaume Far i

Jiménez i dels seus acompanyants. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixequem la sessió.
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