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EL SR. PRESIDENT:

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?

Debat de l'escrit RGE núm. 1917/21, del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears, mitjançant el qual es tramet la Memòria
anual de l’any 2020.

Per tant, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat RGE núm. 1917/21, del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet la memòria anual de l’any
2020.

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, a qui donam la benvinguda. 

Té la paraula el Sr. Jaume Far i Jiménez per tal de fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

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

Molt bé, moltes gràcies per donar-me l’oportunitat
d’exposar la Memòria de l’Oficina de l’any 2020. Intentaré ser
el més breu possible i el més il·lustratiu possible per no fer la
compareixença massa pesada. 

Aquests són els punts que tractaré. Tornaré explicar un poc
quin paper desenvolupa l’Oficina dins el marc institucional.
Parlaré de l’equip humà i dels recursos financers que tenim a
l’Oficina. Faré quatre pinzellades dels convenis que hem
subscrit durant l’any 2020. I després entraré en les dues grans
àrees de feina que feim des de l’Oficina, que són la de
prevenció i la d’investigació.

Bé, quant al marc institucional, l’Oficina es va crear l’any
2016 dins l’àmbit d’allò que es coneix dins l’àmbit
internacional com autoritats anticorrupció, les ACAS, Anti-
Corruption Authorities. Hi ha tres comunitats autònomes que
varen aprovar la creació d’agències o oficines com aquesta,
òrgans independents que només reten comptes davant el
Parlament i que estan encarregades de la prevenció i de la lluita
contra la corrupció, són la de Catalunya l’any 2008, la de
València l’any 2016, igual que la de Balears. I després se’n
varen crear dues, a Aragó una Autoritat d’Integritat i Ètica
Pública l’any 2017 i l’Oficina de Bones Pràctiques i
Anticorrupció de Navarra l’any 2018. Aquestes dues no s’han

posat en funcionament perquè no s’ha nomenat director o
directora i no tenen estructura per fer les seves funcions, encara
que estan creades per llei.

Hi ha tres comunitats autònomes que tenen previst crear
oficines i agències com aquesta, la que està més desenvolupada
és la d’Andalusia, és un avantprojecte de llei sobre la lluita
integral contra el frau i la corrupció i la creació d’una Oficina
Andalusa de Lluita contra el Frau i la Protecció de Persones
Denunciants. La de Castella i Lleó i la de Madrid. La de
Madrid era una Llei de defensa dels denunciants de corrupció
política a la comunitat autònoma.

I després tenim dues comunitats autònomes que enfront
d’aquest model de creació d’una institució específica per a
aquesta finalitat, de prevenir i lluitar contra la corrupció, varen
optar per un model que existeix a altres països, per exemple a
Portugal, on es va atribuir a un òrgan que ja existia, com és les
sindicatures de comptes d’aquestes comunitats autònomes, el
Consello de Contas de Galícia i la Cambra de Comptes de
Canàries, se’ls va atribuir la funció de prevenció de la
corrupció. Ells no duen cap investigació sobre temes de
corrupció i només s’encarreguen de la part de prevenció. Estan
fent molt bona feina, de fet totes dues participen a la xarxa que
tenim integrada amb d’altres oficines.

Precisament aquesta xarxa és una xarxa informal,
l’anomenam Xarxa d’Agències i Oficines Anticorrupció de
l’Estat espanyol, on estam integrades les tres agències que
actualment estan funcionant: la de Catalunya, de València i de
Madrid. També està integrat el 
Consello de Contas de Galícia i la Cambra de Comptes de
Canàries. Comptam també amb dos ajuntaments, el de Madrid
i el de Barcelona. El de Madrid té una oficina específica
municipal de prevenció i lluita contra la corrupció i el de
Barcelona té una àrea d’anàlisi d’investigació de corrupció
al’àrea metropolitana de Barcelona; i després també s’hi
inclouen dos òrgans estatals, com són el Servei Nacional de
Coordinació Antifrau i l’Oficina Independent de Regulació i
Supervisió de la Contractació. 

Ja dic, és una xarxa informal, ens reunim dos cops a l’any,
un cop cada semestre, on tractam temes comuns a totes elles. És
cert que no tenim exactament les mateixes competències, però
sí que les punts en comú que tenim per promoure, intentam
coordinar-nos dins aquesta xarxa. A la memòria està posat
quins temes vàrem tractar a la cinquena i a la sisena reunió que
vàrem tenir l’any 2020, totes elles telemàtiques, com era la
gestió de la COVID-19 i el rol que desenvolupen aquestes
oficines en el marc de la contractació i del bon govern. Vàrem
parlar també de la transposició de la Directiva europea de
protecció d’alertadors. Vàrem tocar un tema que per a nosaltres
és molt important, que és el conflicte que hi pugui haver entre
la transparència i la confidencialitat, perquè som oficines que
estam obligades a donar transparència, que per la part de la
prevenció de la corrupció hem de ser el més obertes possibles
a la ciutadania, però per la part d’investigació hem de guardar
confidencialitat. Vàrem tractar els informes de l’OIRESCON
sobre la contractació d’emergència derivada de la COVID-19,
i al final possibles riscos de corrupció en la gestió dels fons
estructurals i d’inversió europeus, que arribaran ara a través del
mecanisme de recuperació i resiliència.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101917
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A l’àmbit internacional, l’Oficina part de l’European
Partners Against Corruption, que és una entitat supranacional,
creada dins l’àmbit de la Unió Europea, que aglutina devers
150 oficines i agències anticorrupció estatals o regionals i
cossos policials. Vàrem tenir una reunió, la reunió també es va
fer per via telemàtica, sobre Anti-corruption and integrity, els
temes de les salvaguardes per una recuperació resilient
derivada de la COVID-19. Formam part d’aquesta entitat
l’Agència Valenciana Antifrau, l’Oficina Antifrau de
Catalunya, la de Balears i també la Fiscalia Anticorrupció de
l’Estat, a més de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

I després l’Oficina de Balears també forma part d’una altra
xarxa que aglutina diferents països, alguns són coincidents amb
els de l’EPAC, però no coincideixen tots, que és la Network
Corruption Prevention Authorities, la NCPA. Aquesta xarxa és
una xarxa més ampla, perquè no només agrupa països
europeus, de fet s’està estenent molt per països del nord
d’Àfrica i de Sud-Amèrica. I l’Oficina de Balears forma part
com observador extern, si consulten la pàgina web, podran
veure com la nostra oficina és l’única observador extern que hi
ha, perquè no hi podem formar part com a membre de ple dret,
perquè no som un òrgan estatal o nacional. Només hi formen
part com a membres de ple dret agències nacionals.

També vull fer una petita referència a quin és el mapa
d’autoritats anticorrupció arreu del món. Això ho va fer
l’OCDE, juntament amb el GRECO i l’Agència Francesa
Anticorrupció, va treure el seu darrer informe el maig de l’any
2020; i perquè vegin un poc què es tractava en aquest mapa
d’autoritats anticorrupció i quina és la situació de l’Oficina de
Balears enfront del que s’està tractant a l’àmbit internacional
sobre aquesta matèria, els pos aquí l’índex d’aquest informe. És
un informe que es basa en enquestes de totes les autoritats i
oficines anticorrupció del món, n’hi havia devers 180; i del que
es tractava era de veure si aquestes autoritats anticorrupció
tenien poders d’investigació i poders de fiscalització, si també
tenien poders de sanció. En matèria de les missions d’aquestes
autoritats es demanava si tenien incloses dintre del seu mandat,
desenvolupar estratègies anticorrupció a nivell nacional i si
eren competents per gestionar les declaracions d’interessos i de
béns patrimonials dels alts càrrecs. Es demanava, quant a la
difusió de les normes anticorrupció, si tenien l’aplicació de
codis de conducta dins dels seus àmbits i els mapes de riscos. 

Això era un poc el que es demanava en aquesta enquesta en
l’àmbit internacional, ja dic, 180 autoritats anticorrupció del
món, i les conclusions també les he extretes per veure que
l’Oficina Anticorrupció de Balears és molt avançada en aquest
àmbit.

Es deia que la majoria de països, d’autoritats que han
participat en aquest projecte disposen d’una autoritat única que
té com a funcions la de prevenir i la de combatre la corrupció,
normalment estan investides de poders d’investigació i de
persecució penal i bàsicament es dirigeixen contra persones
físiques. Menys de la meitat d’aquestes autoritats tenen
mecanismes de sanció i en qualsevol cas són administratius. La
majoria d’aquestes autoritats estan implicades a desenvolupar
estratègies nacionals anticorrupció, i la majoria no són
responsables, no tenen la funció de gestionar les declaracions
d’interessos i activitats dels alts càrrecs.

Quant a les normes anticorrupció, l’adopció de codis de
conducta està molt estesa dins aquestes autoritats i està més
estesa que la gestió de riscos a través del que denominam el
mapa de riscos en matèria de corrupció, i molt esporàdicament
aquestes autoritats tenen competències sobre el sector privat,
d’acord?

Jo he d’exposar un poc on es mouen aquestes autoritats en
l’àmbit internacional per poder concloure que l’Oficina de
Balears a través de la Llei 16/2016 està molt avançada perquè
és una autoritat que investiga i promou la prevenció de la
corrupció, és cert que no tenim competències per persecució
penal, com és natural; sí que tenim mecanismes de sanció
administrativa, sí que desenvolupam estratègies anticorrupció
no en l’àmbit nacional, però sí en l’àmbit regional i local, i sí
que tenim integrada dins les nostres funcions la gestió del
registre de declaracions d’activitats, interessos i béns dels alts
càrrecs, a més a més tractam d’estendre els codis de conducta
que ja estan establerts en les lleis estatals i regionals i, com
explicaré un poc més endavant, intentam fer una extensió de la
prevenció de la corrupció dins les empreses, dins el sector
privat.

Per tant, crec que, com a institució de la comunitat
autònoma, crec que estam bastant avançats.

També vull posar de manifest, perquè és un tema que ens
afectarà durant aquest any, la transposició de la Directiva
comunitària de protecció de denunciants. Com saben a l’any
2019, a finals de l’any 2019 el Parlament Europeu, perdó, va
aprovar una directiva per obligar tots els estats membres a
adoptar mesures de protecció de denunciants en els àmbits dels
interessos financers de la Unió Europea. És una directiva que
té un àmbit objectiu molt ample, abasta mercats de valors,
defensa, competència, salut humana, salut animal, medi
ambient, l’àmbit objectiu és molt ample, abasta també
contractació pública i obliga en dos anys a fer la transposició
de la directiva.

Aquí tenen un mapa... un poc de com estava aquesta
situació de la transposició en l’àmbit europeu el febrer de 2021,
fa ara tres mesos. Com veuen hi ha molts de països que encara
tenen bastant a fer, en color vermell estan els que han fet
mínims progressos cap a la transposició de la directiva, en
color taronja els que han fet alguna cosa, en color groc els que
tenen un progrés moderat i en color verd els que ja estan... si no
l’han aprovada estan a punt d’aprovar-la, com és el cas
d’Àustria. A Espanya s’han fet alguns avanços com comentaré
ara posteriorment.

Acab aquí, volia fer un poc... situar l’Oficina dins el marc
d’institucions que es dediquen a prevenir i a lluitar contra la
corrupció per veure a l’àmbit comparat com estam.

Entrant ja al que és pròpiament l’Oficina, l’equip humà està
compost per les mateixes onze persones que teníem a l’any dos
mil...., bé, a l’any 2020 vàrem ser onze persones, ho vaig
comentar al setembre quan vaig exposar la Memòria de l’any
2019. És una oficina crec que bastant austera, d’aquestes onze
persones llevat el director, llevat el cap d’Informàtica i llevat
el Servei Jurídic la resta és gent que funciona, que fa feina en
les àrees funcionals, en les àrees pròpies de l’Oficina, són
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quatre persones a Investigació i tres persones a Prevenció. Tota
la part gestora, tota la part -diguem- administrativa, burocràtica
de l’Oficina la du una única persona que és la persona de
secretària.

Per tant, tots els recursos que ara comentaré els destinam
bàsicament al que és la feina de l’Oficina, no tenim relacions
institucionals, no tenim ordenances, no tenim..., bàsicament el
que tenim ho destinam a la prevenció i a la investigació.

Els recursos financers els tenen aquí posats per anys. Vàrem
començar amb 500.000 euros a l’any 2018 en previsió que ja
poguéssim fer contractació de personal, que no va ser possible;
l’any 2019 es va incrementar fins a 937.000; després va baixar
un poquet, 922 a l’any 2020, i tenim per a aquest any 2021,
918.000 euros.

Tenen a la memòria un poc el que és el romanent de crèdit
que s’ha anat consolidant als anys anteriors, amb aquest
romanent de crèdit feim front a les despeses que són superiors
a la quantitat que es destina per la Llei de pressupostos de cada
any, encara en tenim i encara en podrem fer servir els anys
vinents.

Vàrem subscriure tres convenis l’any 2020: un amb la
Universitat de les Illes Balears per donar un poc de contingut
científic a tota la matèria que té a veure amb el fenomen de la
corrupció; en vàrem signar un altre el setembre amb el Consell
General del Notariat per poder tenir accés a dues bases de
dades que gestiona el Consell General del Notariat, que és el de
titulars reals d’entitats, societats anònimes limitades i el registre
de persones amb responsabilitat pública, i després vàrem signar
un altre conveni el novembre amb la World Compliance
Association, després ho comentaré un poc, per fer activitats
destinades a estendre la prevenció de les males pràctiques, la
prevenció de la corrupció en l’àmbit empresarial, bàsicament
de les PIME.

En l’àmbit de la prevenció, ho vaig comentar a la darrera
compareixença per explicar les Memòries de l’any 2018 i 2019,
és un àmbit bastant complex perquè per una part tenim el que
és prevenció pura i dura del que és investigació, totes dues les
enfocam a l’administració pública, però sempre tenen una
derivada cap al sector privat perquè la corrupció normalment
té les dues parts. Tenim diverses eines per fer tot això, codis de
conducta, règim de conflicte d’interès, banderes vermelles,
mapes de riscos, estratègies de col·laboració... i tot això
d’acord amb diferents procediments, en l’àmbit privat hi ha el
món del compliance, del compliment normatiu; tenim normes
internacionals com és l’ISO 37001 per a gestió del suborn;
tenim sistemes d’alertes primerenques com és el SALER; tenim
reglaments de control intern, local; tenim normes d’auditoria;
tenim canals de denúncia..., vull dir..., i al final tot això ho has
de compaginar, ho has de combinar per establir quines són les
estratègies de prevenció de la corrupció que has de dur
endavant.

Aquestes les tenim a les nostres directrius generals i ara
comentaré un poc el que hem fet durant l’any 2020.

Hem començat per dissenyar el que són no mapes de riscos,
sinó esquemes, esquemes de riscos de prevenció de la

corrupció als organismes públics. Vàrem dissenyar una guia
marc que és la que ens ha de dur a, després, desenvolupar,
concretar aquesta guia marc a cadascun dels organismes públics
als quals ens volem dirigir. Vàrem fer una primera aplicació als
ajuntaments que la tenim pendent de transposar a una eina
electrònica, a una eina informàtica perquè siguin més fàcilment
manejables els temes de riscos de corrupció als ajuntaments.
Hem identificat devers 170 riscos en totes les àrees que toca un
ajuntament qualsevol, en alguns ajuntaments més petits, idò, hi
haurà menys problemàtica i en els més grans idò n’hi haurà
més.

La part de desenvolupament informàtic l’estam intent fer a
través del Consell Insular de Mallorca i de la Diputació
d’Albacete que tenen desenvolupat tot un mòdul de control
intern dels ajuntaments i volíem fer una adaptació per al tema
dels riscos de corrupció, però bé, amb el tema de la pandèmia
s’ha alentit, s’ha..., va més a poc a poc del que ens agradaria. 

Després tenim un simulador de conflictes d’interès, em
pareix que també ho vaig explicar a l’altra compareixença, que
tracta a través d’un ordre de decisió poder guiar a qualsevol
empleat públic o a qualsevol càrrec públic, inclosos els diputats
del Parlament, sobre si una determinada circumstància de fet
podria dur a algun tipus d’incompatibilitat o de conflicte
d’interès i a través de contestar les preguntes que fa el
simulador arriba a una conclusió final on no hi ha
incompatibilitat ni conflicte o n’hi pot haver, té en compte
aquesta llei o aquesta altra, i sempre posam la possibilitat
d’adreçar-se a l’Oficina per consultar alguna situació que no
estigui resolta a través del simulador.

Entenent que el tema de la corrupció és una petita mostra de
la vulneració de les normes d’integritat, hem entès sempre a
l’Oficina que la prevenció de les males pràctiques ha de partir
del món educatiu. Per tant, hem desenvolupat un projecte
educatiu que engloba diverses fases de l’educació on intentam
exposar els avantatges de ser honest, de ser íntegre i els
perjudicis que té no ser-ho. Tenim un primer projecte dirigit als
joves de l’ESO, de batxillerat i de formació professional, que
és un projecte que comença amb un vídeo on s’explica un poc
què és la corrupció, és un vídeo divulgatiu, didàctic, està fet en
llenguatge senzill per als joves. Aquest vídeo està desenvolupat
en quatre mòduls que hem destinat als professors perquè ells
puguin desenvolupar, si ho estimen convenient, totes les
conseqüències que es deriven de l’aprenentatge del vídeo amb
els seus alumnes sense participació de l’Oficina, encara que ara
ho comentaré, nosaltres donam xerrades a les escoles; són
quatre mòduls: un mòdul primer que és la visualització del
vídeo, un segon mòdul on es presenten diferents qüestions amb
relació al vídeo i després els altres dos mòduls, el tercer i el
quart, són per extreure conseqüències de què passa en una
societat on estam tots..., on ens necessitam uns als altres, si uns
tracten de treure profit enganyant la resta. 

Hem fet 24 xerrades fins a dia..., fins a la setmana que ve,
perquè en donam dues..., perdó, quatre a Eivissa, ens
desplaçam a Eivissa. Bàsicament són instituts de Palma, aquí
els tenen en pantalla encara que també hem fet una xerrada a
Manacor, a Santa Maria i a Andratx. Ja dic, la setmana que ve
ens desplaçam a Santa Eulària i a Eivissa i esperam també que
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des de Menorca, que és voluntari, ens cridin o tenguin a bé que
ens hi desplacem també per fer aquestes xerrades. 

La sensació que tenim amb els professors és positiva, troben
que és una bona eina per completar el seu currículum escolar en
temes de conscienciació ciutadana i la percepció, ja dic, és
bona.

Quan fem les xerrades dins les escoles a part del vídeo, per
fer un poc més amè el tema que tractam, tenim dos dilemes, per
dir-ho així, que els poden fer ells també tot sols: un és el “i tu
què faries?” i un altre el de “valora la teva integritat”.  En
ambdós exposam dilemes de la vida quotidiana, aquí tenen, per
exemple, ets un jugador d’un equip de futbol i que l’entrenador
li diu: escolta, si et deixes..., si us deixau guanyar doncs et
donaré la possibilitat que juguis a un altre equip..., en fi. Es
plantegen qüestions d’aquestes, dilemes d’aquests per debatre
a classe. I després en tenim un altre on es pot posar una
valoració d’1 a 7, aquest altre projecte són deu situacions que
ens va ajudar el professor Toni Gomila de la Universitat,
catedràtic de Psicologia, i ens va ajudar a perfilar les preguntes
per filar les respostes i en acabar s’obté una valoració sobre deu
punts per valorar com d’íntegra és una persona. És a dir, és una
referència numèrica simplement per tenir una idea, no és que
sigui matemàtica, òbviament. 

Bé, al final convidam tots els alumnes que vulguin, tant si
hem donat una xerrada o no, a participar a un concurs, un
concurs que es tracta de triar la mateixa fotografia o cartell
publicitari, el millor còmic o el millor vídeo. El concurs l’hem
cogestionat amb la Conselleria d’Educació, que forma part del
jurat per lliurar els premis, supòs que a finals d’aquest mes de
maig ja podrem tenir els guanyadors del concurs. S’hi han
presentat -si no vaig malament-, 44 fotografies, 11 còmics i 6
vídeos.

Després avançam un poc més dins el projecte educatiu.
Tenim dos cursos plantejats per als funcionaris, els feim a
través de l’Escola Balear d’Administració Pública: un dirigit a
directius i un altre dirigit a personal funcionari que vulgui. El
destinat a directius és un curs d’integritat i lideratge on tractam
el tema del lideratge ètic, sistemes d’integritat, les eines per
aconseguir estructures íntegres i després explicam un poc el
fenomen de la corrupció, no des del punt de vista penal o des
del punt de vista legislatiu, sinó des del punt de vista de
fenomen social: temes de corrupció i gènere, temes de
corrupció i participació ciutadana, mitjans de comunicació, etc.
Aquest curs o aquesta part del curs de directius, el de fenomen
de la corrupció, després el desenvolupam ja com un curs sencer
de 22 hores dirigit a funcionaris públics en general de la
comunitat autònoma.

Aquest mateix curs que donam a directius ens ha demanat
la Fundació per a la Investigació i Auditoria del Sector Públic,
que és una fundació amb seu a Madrid però que dóna formació
a tot Espanya, dins la part que ells volen desenvolupar ara de
governança i bona gestió, ens han demanat si tendríem a bé
donar aquest mateix curs dins aquest fòrum de la Fundació de
l’Auditoria del Sector Públic. Són els mateixos mòduls, de tres
hores i mitja cadascun: integritat i lideratge ètic, sistemes
d’integritat, eines i el fenomen de la corrupció. Aquest el farem
el mes de juny, el de l’EBAP comença dia 17 de maig.

Després, la Universitat ens va demanar, des de la Facultat
de Dret, la possibilitat d’estructurar un curs d’expert
universitari també en matèria que té a veure amb la prevenció
de la corrupció. Seria un curs -si no vaig malament- de 60
hores, que estava previst començar-ho l’any 2020, però com a
conseqüència de la pandèmia es va decidir retardar-ho a l’any
2021 i encara no hem concretat quins mesos es farà, encara que
sí tenim concretat el contingut. Té tres mòduls: un destinat a la
corrupció com a fenomen complex, un altre destinat a dret
penal i un altre destinat a l’àmbit de gestió de la prevenció i la
investigació de la corrupció. 

En quart lloc, dins l’àmbit de la prevenció també fem funció
d’assessorament, assessoram a empleats públics en matèria de
conflictes d’interès que ens demanin la nostra opinió i després
feim al·legacions a projectes normatius. D’assessorament a
empleats públics només n’hem fet dues, només ens han
demanat dues consultes i les hem respost. I d’al·legacions a
projectes normatius en vàrem fer set l’any 2020, són projectes
normatius d’àmbit autonòmic o d’àmbit local sempre que
tenguin relació amb tots els temes de la transparència, integritat
o que puguem veure des de l’Oficina que podrien donar alguna
aportació perquè el projecte sortís més compacte quant a
aquests àmbits.

En cinquè lloc, vàrem posar en marxa una enquesta
ciutadana, vàrem presentar els resultats la setmana passada. És
una enquesta que l’hem intentat dur endavant amb el mínim
cost possible, per tant és una enquesta que es va fer a través
d’una aplicació informàtica, on els resultats els ha estudiat...,
bé, ens va ajudar a preparar aquesta enquesta, i els resultats els
ha estudiat el professor Andreu Sansó, que és catedràtic
d’economia aplicada a la UIB. Els resultats els vàrem exposar,
estan també penjats a la nostra pàgina web i varen fer un poc de
difusió dels resultats.

El que comentava de l’extensió de la prevenció de la
corrupció a les empreses, entre la PIMEM i la World
Compliance Association, hem posat en marxa tot un programa
per tractar de fomentar el compliance dins l’àmbit empresarial,
per la nostra part, per allò que ens toca, el compliance més
destinat a la prevenció de la corrupció i enfocat sobretot a
PIME, ja que la major part dels contractistes de l’administració
són PIME, no són grans empreses. Aquest projecte té cinc
parts, que les tenen aquí. En primer lloc estam fent una guia
d’implementació d’aquests programes de prevenció de la
corrupció a les petites i mitjanes empreses; en aquesta guia hi
ha un programa d’autodiagnòstic, també l’estam concretant per
a PIME, perquè hi ha programes d’autodiagnòstic a l’àmbit de
l’OCDE, a l’àmbit d’organismes internacionals, Alliance for
Intregrity, la World Compliance en té un altre, a Perú n’hi ha
un altre, ... hi ha molts de treballs fets en aquest àmbit, però
volem concretar en allò que seria Balears i PIME. Constituirem
un observatori compliance a l’àmbit de les Illes Balears a la
PIME i resta d’empreses. Mirarem de tirar endavant una
registre d’empreses que puguin demostrar d’alguna forma que
tenen un programa de prevenció de la corrupció dins el seu
àmbit. I finalment a veure si som capaços d’organitzar-ho el
mes de juny, si no, haurà de ser el mes de setembre, organitzar
un congrés de compliance destinat a petites i mitjanes
empreses, juntament amb aquestes dues associacions.
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I finalment, en setè lloc, en l’àmbit de la prevenció el que
feim és gestionar el registre de declaracions patrimonials
d’activitats i interessos dels càrrecs públics, com saben. El cens
és d’unes 1.580 persones i som l’única autoritat o l’única
agència a l’àmbit nacional que té encomanada aquesta funció.
Ni Catalunya ni València, que són les dues que funcionen de
moment, no duen aquest registre de declaracions patrimonials
i d’activitats.

A la legislatura actual s’han presentat 1.605 declaracions de
béns, el formulari que han d’omplir quan un alt càrrec pren
possessió o cessa en el seu càrrec. A la legislatura anterior són
més, perquè estan incloses aquí les declaracions de cessament.
De les declaracions d’IRPF i de patrimoni, aquí tenen els
resultats. S’han presentat en total 2.783 declaracions d’IRPF i
en el seu cas de l’impost de patrimoni i d’aquestes, 38 són les
voluntàries, que el càrrec públic pot presentar, relatiu al seu
cònjuge o parella de fet.

En matèria local, la declaració d’activitats, interessos i béns
és un poc més complexa, perquè -com saben- a l’àmbit local hi
ha una llei estatal, que és la Llei de base de règim local, que
obliga el secretari a rebre una declaració patrimonial del càrrec
electe, abans de prendre possessió del seu càrrec i, per una altra
banda, hi ha la Llei de creació de l’Oficina, que obliga a
presentar una declaració en el mateix sentit davant l’Oficina el
mes després de prendre possessió. Això ens ha obligat a fer una
actuació més divulgativa, més didàctica de cara als
ajuntaments, per explicar que són dues obligacions diferents, la
dels ajuntaments normalment tenen un àmbit bastant més
limitat que el contingut de la nostra declaració de béns
patrimonials, d’activitats i d’interessos; i per evitar aquesta
doble obligació que tenen els càrrecs dels ajuntaments
impulsam la signatura d’una sèrie de convenis perquè el
registre de la nostra Oficina sigui l’únic registre al qual s’hagin
d’enfrontar els càrrecs electes, tant abans com després de
prendre possessió, quan hi ha eleccions locals.

Tenim signats ja convenis amb els ajuntaments que tenen en
pantalla. El darrer em pareix que va ser ahir o abans d’ahir,
amb Banyalbufar. Tenim pendent, està aprovat al ple, però
tenim pendent de signatura amb els ajuntaments de Capdepera
i de Calvià. I estam en negociacions o estam parlant amb els
secretaris dels altres ajuntaments per poder signar convenis en
aquest sentit, de tal manera que amb una única declaració es
compleixi amb les dues obligacions que hi ha, tant de la llei
estatal, com de la llei autonòmica.

Bé, quant a la gestió del registre, tenim un programa de
comprovació de les declaracions. Hem fet durant l’any 2020,
603 requeriments, tant per presentar declaracions no
presentades, com per aclarir determinades dades que no
quadren, hi ha dades anecdòtiques, una finca rústica d’una
quarterada que s’ha valorat en 15 milions d’euros i segur que
hi ha alguna errada en els decimals i demanam un poc
l’aclariment. Són 603 aclariments.

A la nostra pàgina web, a la part de transparència del
registre de declaracions patrimonials, interessos i activitats, hi
ha una darrera part que es pot consultar, on hi ha exposat d’una
forma un poc més visual, el grau de compliment de les
declaracions, tant en total com per institucions.

Bé, i entrant ja dins la fase d’investigació, les nostres
directrius generals d’investigació estan també aprovades cada
any, com marca el Reglament. Algunes encara seguim sense
poder implantar-les, ara explicaré per què. I algunes altres estan
pendents de començar i les començarem. Però clar, la
investigació de denúncies ens du el 120% del temps que tenim
a l’Oficina.

Denúncies, si prenem l’any 2019 com any de partida de
l’Oficina se’n varen presentar 50, l’any 2020 se’n varen
presentar 76 i a dia d’avui en duim 44, l’any 2021. De l’any
2019 a l’any 2020 és un increment del 52%. Tots els expedients
d’investigació que ja tenim acabats -tenen el resum a l’annex de
la Memòria- són expedients d’investigació que han finalitzat,
bé en arxivament o bé en un informe raonat dirigit a l’òrgan
corresponent, però no són tots, de l’any 2019 encara tenim,
estam fent feina en denúncies que el procediment d’investigació
s’està allargant perquè és molta documentació, perquè són
diverses les persones implicades, has d’obrir tràmits
d’audiència a cada una i cada una al·lega 100 pàgines de
raonaments. Per tant, s’allarguen en el temps. Però bé, aquesta
és un poc la situació de l’any 2020 quant a les denúncies.

Destaquen les anònimes, d’ençà que es va posar la
possibilitat de denúncia anònima, d’acord amb la directiva
comunitària, encara que no estigui transposada i d’acord amb
la Llei de protecció de dades de l’any 2018, de les 76 denúncies
presentades l’any 2020, 47 varen ser anònimes. Bé, aquí està
per corporacions, per organismes. Els que més es denuncien és
a corporacions locals, perquè també en tenim un major nombre.

Quant a les actuacions d’investigació, hem fet 108
requeriments d’informació i documentar, hem fet 25 entrevistes
personals, hem fet 4 comprovacions in situ, ens hem desplaçat
a l’òrgan, a la institució; fem consultes de base de dades, etc.,
són devers 295 les actuacions d’investigació que hem fet,
concretes, dins els procediments d’investigació. I aquí tenen un
poc el nombre d’hores que hem invertit en les investigacions.
Són òbviament ... l’any 2019 varen començar tres persones a la
part d’investigació el juny de l’any 2019, per tant es varen
destinar 1.155 hores a investigació. L’any 2020 ja varen ser
5.044.

El gruix és el que nosaltres anomenam la fase d’anàlisi
prèvia de versemblança, perquè és quan rebem la denúncia, la
fase on demanam informació, on feim una primera anàlisi de si
la denúncia té indicis de ser arxivada o no; i aquesta és la que
du més temps. Quan nosaltres ja iniciam la investigació, ja
tenim bastant avançada la fase d’investigació i, per tant,
aquesta fase dura un poc més, que seria la de resolució d’APV,
que són 1.171 hores

Ja dic, de les investigacions tenen a l’annex el resum de les
que estan acabades, són dades..., bé, posam el resum per
garantir la confidencialitat encara que tenim plantejada a
l’Agència de Protecció de Dades la possibilitat que du endavant
l’Agència Antifrau de València de publicar els informes raonats
complets, fent anònimes les dades personals, però hi ha els
informes complets. Nosaltres no tenim clar que ho puguem fer,
per això ho hem plantejat a l’Agència de Protecció de Dades i
quan tenguem resposta ja mirarem si és convenient o no
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publicar informes raonats encara -ja dic- que facem anònims
noms de persones.

Sí que vull destacar un informe que ens va dur devers mil
hores acabar-lo que és l’informe que vàrem fer sobre la compra
pública d’emergència en resposta a la crisi sanitària. És un
informe que vàrem iniciar d’ofici a l’Oficina, no per investigar
l’ib-salut sinó per respondre un poc a les advertències que es
feien des d’organismes internacionals sobre la participació
d’empreses de dubtosa credibilitat com a subministradors de
material sanitari. Ens arribaven informacions que empreses que
no es dedicaven a fabricar mascaretes ni cap tipus de material
per lluitar contra la crisi sanitària no tenien infraestructura, no
tenien personal, no tenien..., bé, unes mínimes garanties que el
material subministrat fos de qualitat i fos de preus raonables. 

Per això vàrem iniciar aquesta investigació. És una
investigació on vàrem tractar el més ample possible tota la
compra de material sanitari, ens vàrem centrar en la
contractació a través del procediment d’emergència, però no
només en la contractació, vàrem analitzar també les
subvencions que s’havien concedit, tot el tema del transport del
material sanitari, els intermediaris, etc. És un informe que ens
han demanat tant algunes sindicatures de comptes com fins i tot
algun altre òrgan de control extern internacional que
exposéssim un poc el contingut de l’informe perquè ha estat un
informe un poc pioner en aquest àmbit. Jo no conec cap altra
que hi hagi..., bé, n’hi ha un d’Estònia, d’un país de l’Est, però
no conec cap altre que s’hagi posat a investigar aquesta..., tot
el que va passar, els fons que es varen destinar per lluitar contra
la crisi derivada de la COVID-19.

En matèria d’investigació sempre he dit, ja des de l’any
2018, que era bàsic per a nosaltres comptar amb un sistema
d’alertes. Les denúncies òbviament si són qualificades et duen
al fet de possible corrupció concret que hem d’investigar, però
hi ha denuncies que no són exactament..., hi ha un nombre no
menyspreable de denúncies de gent que està enfadada i que
presenta denúncia entenent que com que no s’ha resolt
correctament el seu cas doncs hi ha alguna manipulació obscura
en el seu procediment. Per a això, per a nosaltres comptar amb
un sistema d’alertes és bàsic.

Hi havia el sistema SALER, que va començar el seu camí
l’any 2017-2018 a València, a la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Transparència, i era un sistema on
varen participar un munt d’organismes, entre ells l’Oficina de
Balears per fer les nostres aportacions a aquest sistema, que era
un sistema informàtic que agafava dades de contractacions, de
subvencions, de bestretes de caixa fixa, en fi, un munt
d’informació pressupostària i de contractació i d’allà feia els
algoritmes per extreure possibles actuacions de males
pràctiques.

Aquest sistema es va posar en marxa l’any 2019, a principis
de 2019, i ens varen prometre que seria un sistema extrapolable
a la resta d’administracions, però hem insistit a veure si
podríem ja tenir a disposició el SALER i no ens donen
resposta, tenen problemes d’implantació també a València i ha
quedat molt aturat. Per tant, no hem pogut fer un ús d’aquest
sistema. Clar, desenvolupar-lo a una oficina com la nostra és
caríssim perquè aquest sistema l’has de contractar amb

empreses que es dediquen a temes d’enginyeria informàtica, a
intel·ligència artificial i són caríssims. Si ho han de fer a posta
per a l’Oficina és molt car. Per tant o bé es fa una compra
conjunta o bé t’adhereixes a sistemes d’aquests.

Descartat el SALER vàrem contactar amb la Comissió
Nacional de Mercats i Competències perquè ells tenen un
sistema d’algoritmes per detectar col·lisions en la contractació
pública, que el tenen bastant avançat, però encara no el tenen
complert. Per tant, també estam en negociacions amb ells per
poder extreure la informació que ens interessa a les oficines
anticorrupció, que no és exactament el mateix perquè l’han
desenvolupat a la Comissió Nacional de Mercats i
Competències i qualque ajust s’hauria de fer, però també estam
pendents que ens donin el vistiplau.

El darrer en què ens hem ficat és el projecte DATACROSS,
és un projecte ja a nivell europeu, el du la Universitat de
Bolonya -si no record malament-, a través d’una empresa que
es diu Transcrime, on estan implicades l’Autoritat Nacional
Anticorrupció Italiana, el GRECO, la NCPA i l’Agència
Francesa Anticorrupció. És un projecte on hi participam, com
poden veure aquí en pantalla, bàsicament autoritats nacionals,
però a nosaltres ens va interessar que encara que siguem
regionals poder participar per extreure conclusions dins aquest
projecte. És un projecte que finança la Unió Europea -està
explicat a la Memòria- i el que pretén és detectar irregularitats
en la propietat d’empreses i a partir d’aquí detectar riscos de
corrupcions en sectors que podien ser d’alt risc. L’avantatge
que té és que financen els òrgans participants, a nosaltres ens
va arribar que d’acord amb la nostra estructura d’investigació,
que seria la que estudiaria aquest projecte dins Balears, ens
financen bàsicament amb 19.000 euros. El projecte s’havia de
posar en marxa el mes de juny, però encara no hem rebut
resposta per poder fer-ne ús. 

I acab amb la darrera part que és que continuam amb la
comissió no permanent del deute que es va posar en marxa
l’anterior legislatura, ens va fer un encàrrec aquesta comissió
que era posar les bases per contractar després una empresa
externa que fes una auditoria ciutadana del deute públic,
esperàvem haver tret un informe l’any passat, però bé, amb tot
el tema de la pandèmia també es va endarrerir i esperam aquest
mes de maig treure el nostre treball o el que hem entès què és
el treball de l’Oficina per donar resposta al que demanava
aquesta comissió, que és un informe social del deute públic, hi
ha moltes dades, és cert que analitzam totes les dades
d’execució pressupostària des de l’any 2007 fins l’any 2019,
però li hem volgut donar aquest enfocament més social del
deute públic perquè després un altre òrgan -pensam que
l’Observatori Ciutadà podria ser adient- pugui fer el que
s’entenia a aquella comissió no permanent com a auditoria
ciutadana del deute públic. Ja dic, esperam tenir enllestit
l’informe durant aquest mes de maig i poder presentar-lo al
Parlament. 

I amb això acab. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix la suspensió de la sessió per
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un temps de 45 minuts per tal que els grups puguin preparar la
formulació de preguntes. Per tant, deman als portaveus si volen
una suspensió o si podem continuar. Podem continuar. Per tant,
passam a la formulació de preguntes. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputades. Benvingut, Sr. Far. Benvinguda, Sra. Patrícia
Bárcenas. Gràcies per la seva assistència i les explicacions que
ens acaba de donar respecte de l’activitat que ha desenvolupat
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció que vostè
dirigeix.

Sr. Far, començaré assenyalant que el Grup Parlamentari
Popular aprecia i valora la seva formació i la seva trajectòria
professional, així com la de tots i cadascun dels funcionaris que
integren l’organigrama de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció.

Com sap, i els diputats que integren aquesta comissió
també, el meu grup parlamentari es va oposar a la creació
d’aquest òrgan per entendre que era superflu atès que
existeixen altres controls administratius i judicials suficients per
detectar, denunciar, promoure investigacions i sancionar, si cal,
aquelles conductes reprovables.

Sr. Far, la meva primera intervenció abastarà qüestions
relacionades amb aquesta estructura que vostè acaba de
presentar, aspectes relacionats amb l’àmbit més institucional i
altres amb l’àmbit més operatiu.

Al capítol de convenis, a la Memòria 2020, es detallen una
sèrie d’acords aconseguits amb institucions com la Universitat
de les Illes Balears, el Consell General del Notariat, la World
Compliance Association i no fa referència al conveni amb la
Fiscalia de les Illes Balears que sí feia a la Memòria de 2019 i
posava de manifest que estava pendent de rubricar.
Com està aquest conveni? Ens agradaria saber, si és que no
s’ha signat, quins són els motius o si està pendent de signar.

Quant a l’activitat nacional i internacional hem comprovat
que ha continuant mantenint reunions de coordinació amb altres
oficines, agències nacionals, així com ha participat en diferents
iniciatives internacionals, fòrums, conferències i newsletter,
això sí, de manera telemàtica donades les restriccions de la
pandèmia. Voldríem saber en aquest àmbit quant al projecte
europeu Hercules III que apareixia a les dues memòries
anteriors en quin estadi es troba aquest projecte i en nivell
d’implicació de la seva oficina.

Dins l’àmbit ja més operatiu, uns dels primers apartats fa
referència a la importància transcendental de la prevenció. En
aquest punt vull remarcar que el Grup Popular en el seu
moment ja va presentar setze esmenes a la Llei de creació de
l’Oficina, i una bona part estava focalitzada precisament en
aquesta funció de prevenció per donar-li més contingut, més
protagonisme, les va presentar el nostre diputat Lafuente que
fins i tot va proposar un canvi en el nom de la llei i incorporar-
hi la paraula “prevenció”. La labor de prevenció, de control,

d’assessorament a les administracions públiques per fer-les
menys vulnerables a la corrupció ha de ser una qüestió
fonamental per aquesta oficina. Tenint en compte que un dels
objectius prioritaris de l’Oficina és precisament aquesta
sensibilització i formació, ens va cridar molt l’atenció quan
vàrem analitzar les memòries del 2018 i el 2019 l’escassa
activitat en aquest àmbit. No obstant això, ens ha congratulat
comprovar que aquest any l’Oficina ha treballat en la creació
de continguts i d’instruments dirigits a estudiants d’ESO, de
batxillerat, d’FP, fins i tot alumnes universitaris com li havia
reclamat el Partit Popular en altres ocasions i també ha
desplegat diferents iniciatives focalitzades en els treballadors
públics, així com la posada en marxa d’un simulador de
conflictes.

Quant a aquesta col·laboració que apuntava amb la PIME
i el tema de la compliance, ens agradaria saber quins són els
integrants d’aquesta comissió de treball que estan elaborant
aquests programes per fer la difusió i quin model està pensant
per posar en marxa l’observatori d’aquestes qüestions.

Una altra qüestió que li volíem plantejar és sobre l’acord
que va aconseguir anys enrere amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària a través del programa d’educació
civicocontributària, com està aquest projecte?, continua
vigent?, quin és el nivell d’implicació de l’Oficina?

Qüestions ja, també dins aquest àmbit operatiu, però més
internes fan referència a aquesta feina que fa la seva oficina
amb el registre de declaracions i altres informacions rellevants
dels nostres membres del Govern i alts càrrecs de la comunitat
autònoma i també ha requerit als secretaris d’administracions
insulars i municipals els corresponents certificats de registres
de declaracions patrimonials i activitats d’aquestes
administracions. Vostè deu ser conscient que està demanant
informació que ja han reclamat altres organismes a aquests
subjectes passiu i, per tant, que consideram una duplicitat de
funcions.

Al capítol de denúncies rebudes, una de les funcions del seu
departament és precisament incentivar la població perquè
denunciï conductes censurables. Revisant la relació
d’informacions, alertes o denúncies recollides el 2020
comprovam que s’han rebut 25 informacions, alertes o
denúncies, i l’àmbit de la funció pública i de l’urbanisme són
els temes més freqüents en les denúncies i habitualment recalen
en els jutjats contenciosos administratius o a la Fiscalia. Quan
analitzam les actuacions d’aquestes investigacions concloses,
la immensa majoria són arxivades per falta de proves o per falta
de competència subjectiva o objectiva o per estar fora de
l’àmbit d’actuació de l’Oficina i es limiten a fer recomanacions,
la qual cosa la converteix en un mer ens consultiu, i creim que
aquesta no és la seva funció.

Ens podria comentar, sense entrar en els detalls, l’àmbit de
denúncies de les qualificades en funció pública? Almanco ens
podria dir si aquestes denúncies afecten alts càrrecs o quin
nivell de funcionaris... si estan relacionades amb concursos,
promocions o en quin àmbit és freqüent la denúncia en aquestes
qüestions dels empleats públics?
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Ens podria confirmar si l’Oficina fa seguiment del nivell
d’implantació de les recomanacions derivades de l’obertura
d’expedients? Per exemple, hi ha una denúncia cap a la
Fundació d’Es Baluard en temes d’adjudicació de places, i
vostès recomanen la creació “de un instrumento organizativo
de su personal”, a dia d’avui podem confirmar que s’ha posat
en marxa aquesta recomanació?

Després, un prec, Sr. Far, perquè quan hem fet la lectura
d’aquest annex, de l’annex cinquè on presenta el resum
d’actuacions d’investigació, necessitaríem que ens expliqués
quins són els criteris de catalogació dels temes. Per exemple,
expedient 6/2019, el títol anuncia: “Poder Judicial, Ministerio
Fiscal, Colegio Oficial de Abogados, tres abogadas,
Ayuntamiento de Sóller, Consell Insular de Mallorca,
Conselleria de Medio Ambiente, presidente del Tribunal
Superior de Justícia de las Islas Baleares y el presidente de la
Audiencia Provincial” tot això en un mateix expedient i quan
passam al detall hi ha qüestions que no s’aborden, encara que
estan contemplats a l’anunciat de l’expedient. O per exemple,
un altre expedient que fa referència a l’Agrupació de Voluntaris
de Protecció Civil de Calvià, aquí també es denúncia la
inscripció a un curs de Protecció Civil i al mateix expedient
parlam d’un delicte de coaccions “por el cambio de contenido
del testamento de la madre por parte del hermano
denunciante”. 

Clar, tal vegada si utilitzàssim un altre sistema de
classificació o una explicació més precisa facilitaria aquesta
funció de seguiment dels diputats.

Bé, ja avançam en qüestions relacionades amb l’enquesta
ciutadana, aquesta eina que pretén mesurar la percepció dels
ciutadans enfront o envers aquestes situacions de corrupció.
Tenim algunes qüestions pertinents a la part més tècnica de
l’enquesta, no? Ens agradaria que vostè ens ho aclarís. 

Segons recull l’informe d’explotació de les dades d’aquesta
enquesta varen obtenir 526 respostes. La nostra pregunta és: és
representativa aquesta mostra?, reflecteix amb la major precisió
possible l’opinió dels 1.188.000 habitants de les Illes? És
correcta l’estructura d’aquesta enquesta, la seva distribució per
rangs d’edat, per variables demogràfiques i per nivells
econòmics i socials? S’han detectat errors de cobertura?, i en
ser una enquesta en línia o on line, convida tota la població a
participar-hi o és una enquesta esbiaixada?

Vostè en declaracions va comentar que el 54,5% de les
respostes emeses en aquest procés d’enquesta entenen que el
nivell de corrupció és molt elevat a les Illes Balears. Jo li
deman: no li sembla que el decalatge és molt gran entre aquest
elevadíssim percentatge que manifesta que és molt elevada la
corrupció...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, hauria d’acabar.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí, vaig acabant, president, un minutet. I el nombre de casos
denunciats, hi ha un decalatge molt gros, quin és el motiu? No

pensa que pot existir un risc de crear un clima social
d’alarmisme que no correspongui a la realitat?

Bé, em reservaré per a la segona intervenció altres qüestions
que m’han quedat pendents.

Moltes gràcies, Sr. Far.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Far, i a l’equip que
l’acompanya per avui ser de nou en aquest Parlament per
explicar la seva feina o la seva memòria durant l’any 2020.
Crec que no haurà estat un any fàcil i segurament moltes de les
coses projectades que es tenien en ment, hauran estat
paralitzades a causa de la crisi de la pandèmia que encara
patim, els efectes, encara. 

Jo pens però igualment que hi ha moltes coses interessants
que s’han engegat per part de l’Oficina durant aquest any 2020,
com poden ser totes les guies de riscos de corrupció, els
simuladors de conflictes d’interessos, els tallers a les escoles,
que és cert que no s’han pogut fer tal vegada... o sigui, no s’ha
pogut anar a totes les institucions que es tenia pensat, però
pensam que a la part de tota la tasca de prevenció, és cert que
s’han fet molt més avanços respecte als anys anteriors,
possiblement també per un assentament de la institució.

El que passa és que m’agradaria comentar alguns aspectes
en què m’agradaria aprofundir o que m’han cridat un poc més
l’atenció. Al principi de la Memòria es parla que té un personal
tan qualificat com escàs. A mi m’agradaria saber si troba a
faltar mans per fer feina dins l’Oficina i en concret quines
tasques desenvoluparien.

Després també s’ha explicat que ha signat diferents
convenis i acords de col·laboració, per exemple amb la UIB,
amb el Col·legi General del Notarial, amb el World
Compliance, entre d’altres, i m’agradaria saber quina ha estat
l’experiència de col·laboració i les perspectives de treball que
es tenen amb aquestes institucions o entitats.

També hem vist que va participar a una reunió de la Xarxa
d’Agències i Oficines Anticorrupció i que un dels temes que es
va tractar, precisament és el conflicte entre la transparència i la
confidencialitat en els òrgans de control i investigació. Aquest
tema em pareix molt interessant i que té moltíssima rellevància
i precisament per posar-ho un poc en context, avui en dia
qualsevol cosa que salta a l’opinió pública, molt difícilment
després te llevaràs el sambenito que t’han posat, a pesar que
després tot acabi en un no-res, en una denúncia falsa, o que
simplement realment és que no hi havia res.

Però després sempre hi continuarà havent el moviment de
les clavegueres per enfangar més i més i he de dir que algunes
formacions polítiques, per exemple, hem estat víctimes
d’aquestes clavegueres i que, per tant, el tema de la
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comunicació externa o el tema de les filtracions que es puguin
produir envers les investigacions que es puguin estar duent a
terme, trob que és un tema molt delicat i precisament quan vaig
veure que s’havia parlat d’aquest tema, del conflicte entre la
transparència i la confidencialitat, em va semblar interessant
poder saber les conclusions que es varen treure en aquesta
reunió i sobretot tenint en compte que l’article 11 de la Llei de
la creació de l’Oficina, per exemple, és bastant clara, diria jo,
en qüestió d’aquests temes, però malauradament hem hagut de
veure algunes vegades en els mitjans de comunicació, algunes
acusacions o valoracions que pot ser fins i tot s’havien fet
abans que s’hagués una vertadera anàlisi de versemblança o
fins i tot d’haver pogut recaptar realment tota la informació que
al final això és una eina llancívola política dins aquestes quatre
parets. I, per tant, m’agradaria saber la seva opinió.

I això també em du a pensar en els criteris -vostè és ver que
hi ha passat un poc per damunt- de com es publiquen els
resultats de les investigacions, que jo trob que està molt bé
poder tenir-hi accés, una vegada que ja s’ha tancat l’expedient,
perquè això forma part de la seva tasca també i que es pugui
veure, però sí ens ha cridat l’atenció que d’un dels expedients
que es relacionen, es fa un resum, curt, és cert, fins i tot jo
també consider que, quan estava llegint, igual que la portaveu
que m’ha precedit, algunes vegades no entenia massa com
havia quedat algun tema, però després hi ha, dins aquest mateix
gruix dels expedients, n’hi ha un que concretament és el que fa
menció al cas de la contractació de material sanitari, que aquest
expedient, per exemple, o aquest informe, sí es pot consultar en
la seva totalitat. A mi m’agradaria saber un poc els criteris
utilitzats. 

Així mateix també voldria dir que és totalment cert, jo al
principi de la pandèmia vaig llegir bastants article, que dins
l’àmbit de la Unió Europea feien menció que la pandèmia ens
havia agafat sense estar preparats i que això ocasionaria una
mica tot l’enrenou que es va produir en el tema de la
contractació perquè, com és evident, les institucions públiques
havien d’aconseguir material sanitari per salvaguardar la salut
i protegir la seva ciutadania, però que això també implicava
alguns riscos i bé, sí que és cert el que vostè menciona a
l’informe de tots aquests temes que s’havien tractat.

Després, a la Memòria també comenta algunes activitats
que han quedat paralitzades i a mi m’agradaria saber si ara, en
tot el que queda de 2021 o potser l’any següent, si es té previst
reprendre aquestes activitats. Em va semblar molt interessant
tota una sèrie d’iniciatives, fins i tot una referent a la
Universitat que bé, no s’havia pogut començar un curs
d’experts, em va semblar molt interessant i m’agradaria si això
es podrà recuperar de cara al futur.

També vull comentar que quan vaig llegir la Memòria, vaig
sentir com una mica de desil·lusió -no sé com dir-ho- respecte
de l’auditoria del deute, perquè a la nostra formació ho
esperàvem i sobretot perquè a la darrera presentació de les
memòria, el setembre de 2020, ens va deixar com la mel als
llavis quan va dir “la setmana que ve o la següent ja faré
públics els resultats”; a mi m’agradaria saber si ha passat
alguna cosa més concreta, de ja tenir els resultats o de no tenir-
los. Així mateix, quan vegem les informacions, després podrem
determinar si aquesta era la petició que s’havia fet des del

Parlament, perquè és cert que ara s’ha creat un observatori
ciutadà, però en aquell moment aquesta entitat no existia i crec
que no era, tal vegada, el que s’havia dit en aquesta seu
parlamentària, però, en tot cas, ja en tenir-ho, en aquesta
comissió -entenc- ja s’analitzarà i es podran treure les
conclusions o, fins i tot, fer-los arribar les consideracions
oportunes, però sí que és ver que tenia ganes de tenir-ho a les
mans.

I, bé, en tot cas en el següent torn ja faré alguna valoració
més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup parlamentari Ciudadanos, té
la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Como no me he presentado antes,
sustituyo -como ven- a Patricia Guasp, soy muy un sustituto, en
el sentido, Sr. Far i Sra. Bárcenas, de que soy muy un profano
en cuanto a los temas que tratan ustedes, esta -digamos-
metapolítica, este más allá de la política o la política
contemplándose a sí misma y requiriéndose a sí misma, con lo
que, de todas maneras, tal vez tenga el interés, precisamente, de
como un profano o un ciudadano, si es que hoy sigue existiendo
este concepto, participa precisamente de sus actividades y de la
presentación de sus actividades.

En primer lugar, enhorabuena, porque la verdad es que lo
primero que se plantea uno es cómo se dimensiona, cómo se
piensa y cómo formula su actividad una oficina anticorrupción
¿no?, y los veo creciendo en estas tres memorias, explicando
perfectamente y de manera muy convincente -eso a un
ciudadano normal, a un profano, a un lego, probablemente
estos señores tengan unos juicios más útiles y más claros que
los míos, pero bueno... se va haciendo lo que se puede y en esto
entonces pues nos congratulamos de esta rendición de cuentas
que vemos tremendamente transparente y tremendamente clara,
ya les digo en algo que creo que ha de ser formulación difícil,
nos preguntamos un poco, en la percepción de la corrupción. O
sea, una de las cuestiones que entendemos que ustedes
enfrentan es cómo percibe la sociedad la corrupción y además
cómo la percibe en sus diversos estamentos, cómo la percibe la
propia clase política, cómo la percibe, digamos que tenemos un
punto desde una especie de indulgencia exagerada por parte de
algunos que dicen, bueno, esto es connatural  pues ya a Craso
hubo que meterle oro en la boca de lo indulgente que era con
la corrupción hace 2.000 años a una exageración moral, un
romperse la camisa ante el más mínimo atisbo de que un euro
ha rodado en una dirección inadecuada. Es decir, tienen ustedes
un ámbito, un espacio muy grande que atender de percepciones
muy personales, además.

Entonces creo que ustedes lo dimensionan bien o lo
dimensionan de una forma comprensible y de agradecer  para
un ciudadano medio en esto.

Vamos a ver, en los apartados, cuando hemos llegado, lo
educativo, me ha sorprendido mucha o sea los..., permítame
decirles que los veo muy creativos, espero que este ámbito en
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lo educativo de cómo dan los cursos, cómo hacen ... esto que
ha venido como a sugerir de los ejemplos a través de un equipo
de fútbol y de esto y entonces yo sé que verdaderamente...,
bueno, me ha sorprendido porque pensaba, ¿y yo cómo haría,
cómo educaría contra la corrupción? Bien, los veo en eso
muy..., muy bien puestos. Lógicamente los cursos de
funcionarios, esta fundación de auditorías del sector público y
estas posibilidades con la Universidad nos han sorprendido
también muy bien. 

La encuesta ciudadana me interesaría bastante más porque
es un poco como el tema de las denuncias, o sea, el focalizar de
dónde venimos o lo que nos permitiría saber qué espera la
ciudadanía de nosotros y de qué nos informa, creo que
transmitiría muy muy bien exactamente cuál es su
preocupación. Con un sentido también a diferenciar muy claro,
nuestra función es tranquilizar, ejercer un papel tranquilizador,
de esto ya se está vigilando, ya tenemos una..., en el sentido
aquel de Napoleón de cuando quiero que algo no suceda creo
una comisión y, bueno, pues ya hay una comisión en marcha,
no se preocupen que es una tentación que les propondrá
continuamente el propio poder público y la dimensión normal
de eso, que tampoco proveernos de la Santa Inquisición para
vigilarnos ..., quiero decir, ese sentido del equilibrio entre las
dos cosas, entre una función teatral y una función inquisitorial,
pues entiendo que les es difícil, que es un papel grave como de
alcanzar.

En los convenios firmados con ayuntamientos me sorprende
la poca cantidad de ayuntamientos. Tienen ustedes once
ayuntamientos, están por firmar con otros dos o tres, entiendo
que tenemos en torno a los 80, 90, me parece un poco bastante
bajo para haberlo conseguido. ¿Hay alguna especie de
rechazo?, mi pregunta es ¿existe por parte de las instituciones
alguna especie de rechazo a firmar convenios con ustedes?

En cuanto a las gestiones del registro de cuadrar números
y esto no tenemos problema. 

El plan de transparencia, el grado de cumplimiento me
sugería, pero... vamos a ver, cuando hablamos de las denuncias
con respecto a la transparencia lo que ustedes nos comunican,
éstas están creciendo. El que están creciendo puede deberse
lógicamente a dos motivos: está creciendo la corrupción,
motivo uno, fácil; el motivo dos, está creciendo su
implantación en la sociedad su confiabilidad -digamos- o las
ganas de participar o de conocimiento de que ustedes existen y
de que se puede hacer. Me gustaría saber cómo lo valoran, cuál
de las dos cosas, ¿tenemos según su percepción un crecimiento
de la corrupción o es que tenemos un crecimiento del
conocimiento que tienen ustedes?

En cuanto a su informe razonado de la investigación y
compra pública por el estado de emergencia, me gustaría saber
muchísimo más, creo que produce una curiosidad en todos los
sentidos. Entonces, no he acabado de entender bien, perdone,
si ya se ha presentado, si no se ha presentado. Soy yo el que
estoy fuera de onda, ¿eh?, lo manifestaba al principio, yo vengo
muy fuera de onda, mucho, pero me ha sorprendido sobre todo
de ello que hay mucha empresa dedicada y, como ustedes han
planteado además que en general nuestra contratación o la
contratación institucional de este archipiélago, se realiza con

PIME más que con grandes empresas, ¿eso caracteriza de
alguna forma una corrupción? Porque tiende uno a suponer que
el pago es distinto cuando uno habla con grandes empresas de
ingenierías de caminos la forma de un corrupto de percibir su
recompensa es francamente distinta que cuando uno habla con
su primo, porque uno va el domingo al campito del primo o uno
habla con Madrid en grandes..., ¿no? Entonces, tanto la
percepción digamos de la recompensa del corrupto, hablémoslo
francamente, porque un corrupto percibe algún tipo de
recompensa, ¿se diferencia mucho ..., se hace más difícil de
localizar cuando se está en un grado de familiaridad?, ¿es esa
familiaridad sospechosa?, ¿es esa familiaridad evitable? Porque
a fin de cuentas, como somos un sitio pequeño, todos nos
conocemos y esto también nos haría muy sospechosos unos a
otros. En esto que le estoy pidiendo de un equilibrio entre las
dos partes, entre la Inquisición y la liberalidad excesiva.

Entonces, cuando ustedes hablan -perdone, el siguiente
punto-, de los sistemas de alerta, bueno, me ha sorprendido,
claro, y me ha resultado muy interesante lo de la posible
manipulación, estamos otra vez en este..., o sea, como Tribunal
del Santo Oficio hay que tener mucho cuidado y además
estamos en una deriva social de aceptar la denuncia. Es decir,
España sorprendentemente era el país antidenuncias
probablemente como consecuencia del franquismo, salimos
todos que no se contaba nada a las autoridades porque las
autoridades eran el enemigo y se ha hecho una grandísima
campaña hasta en los aeropuertos de denuncia, denuncia,
denuncia, con lo que hemos cambiado como ciudadanos.
Éramos el ciudadano de: al Estado no se le cuenta nada, el
vecino hace no sé qué, él sabrá;  ahora somos de: no, el vecino,
qué está haciendo el vecino. Hemos tenido un cambio moral.

Entonces, claro, esa percepción social me gustaría saber un
poco cómo la enfocan y cómo afecta y básicamente entonces
este proceso de sensibilización, es decir, en lo que sí que se
supone que estamos todos sin las exageraciones moralistas, es
que yo soy muy contrario, ese partirse la camisa me parece
incluso siempre sospechoso y un poco hipócrita, no me acaba
de gustar, tal vez yo soy de la generación que se educó contra
el franquismo, pero esa percepción social, entonces ese grado
de percepción social, y ese grado de participación si se debe a
una mayor indignación o, al contrario, a una mayor difusión me
parece que es un punto que sería muy interesante que me
aclarara. Entiendo que de esto no pueden darme una respuesta
numérica, pero un poco que me trasladaran su percepción sobre
el asunto.

Con esto, señores, yo en mi curiosidad, aunque sigue siendo
infinita con respecto a su actividad, por el momento he
acabado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un temps
de deu minuts.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Far i part de l’equip,
molt benvinguts i molt agraït per aquestes explicacions que ens
ha donat avui, per aquesta presentació d’aquesta memòria.
Permeti’m un to en certa manera un poc reivindicatiu de dir, bé,
això comença a ser ja una memòria així com toca. Ho dic
perquè a mi em va impactar molt quan vostè ens va explicar
quan va entrar, quan el varen contractar, quan vostè va ser
nomenat per ser el director va fer el jurament o la promesa aquí
baix, li varen donar un portàtil i, au!, arregla’t!, no és veritat?
Per tant, des d’aquest moment que vostè pren possessió fins a
dia d’avui han passat moltes coses i s’ha vist una progressió
important respecte de..., per exemple, hi havia una xifra que
vostè posava, bé, quantes hores han dedicat a investigar
enguany i quantes hores varen dedicar a investigar l’any passat
i evidentment ja hi ha una millora que és important i que és
substancial i qui diu en això diu en la resta.

Per tant, jo crec que, en certa manera i a grans trets, podem
parlar d’aquest procés de consolidació de l’Oficina, jo crec que
això és importantíssim. Perquè evidentment les coses, i
especialment dins la cosa pública, no són fàcils, i sobretot mai
no són ràpides, i evidentment qualsevol procés que es vulgui
dur a terme du el seu temps i especialment, com deia abans,
això amb el temps de vegades suposa que un no fa la via que tal
vegada li agradaria fer en moltes qüestions, i això ho sabem
totes quantes persones hem passat per la gestió pública.

Però nosaltres som d’un dels partits que en vàrem fer
bandera d’aquesta oficina, precisament fruit del moment que
vivíem quan es crea l’oficina, però també del moment que
seguim vivint a dia d’avui, on la immensa majoria de ciutadans
perceben o relacionen d’una manera molt directa la corrupció
amb la política. Tots anam per enmig, tots tenim família i a tots
ens han fet aquella típica broma, en castellà diuen ¿qué hay de
lo mio?

I crec que el tema de la corrupció, que, a més, la nostra
comunitat autònoma n’ha estat perseguida i massa sovint ha
estat capdavantera precisament en temes de corrupció, vull
recordar que tenim presidents de la comunitat autònoma que
són o han passat per la presó, altres que no hi han passat perquè
el delicte havia prescrit, precisament també fins i tot una
presidenta d’aquesta mateixa institució i, per tant, que era
necessari fer un abans i un després.

Podríem tornar entrar a l’àmbit competencial, si realment és
competència de l’oficina o hi ha altres estaments que són
competents. Bé, evidentment, hi ha altres estaments que també
tenen una competència, que evidentment tenen una
responsabilitat, amb els quals s’ha de fer una feina estretament
lligada, és a dir, una feina de corresponsabilitat, i crec que en
aquest sentit vostè parlava d’una sèrie de relacions que s’han
dut a terme amb altres institucions, fins i tot a través de
l’establiment de convenis de col·laboració, crec que això és
importantíssim i és fonamental, també amb aquells que en tenen
competències, precisament per evitar que es produeixi aquesta
dualitat de competències.

A aquesta gent que tal vegada en fan bandera, dir, bé, és
que ja hi ha entitats que són competents, dir-los que, bé, també

ja hi eren quan es produïa una dinàmica sistemàtica de
corrupció en aquesta comunitat autònoma a diferents
institucions, ja hi eren aquestes institucions. I què feren
respecte d’això?

En tot cas, crec que, i tornant al tema, diríem, de la
corrupció com a tal, hi ha una de les seves competències que
per a mi són cabdals i són fonamentals que és la prevenció.
Quan parlam de corrupció de què parlam? Perquè no només
parlam de posar la mà a la caixa i d’utilitzar un càrrec per a un
enriquiment personal, crec que la corrupció avui en dia es pot
entendre o s’ha d’entendre dins un concepte molt més ample i,
per tant, crec que és una d’aquestes qüestions que hem
d’esborrar i hem de fer aquesta feina per tornar dignificar la
classe política. I crec que això és molt important i és molt
important especialment a un moment del ressorgiment de
l’extrema dreta, a un moment de crisi de valors, a un moment,
diríem, on les administracions públiques es miren amb lupa i
fins i tot es qüestiona l’existència de la mateixa administració
pública, on, en fi, crec que hi ha moltes qüestions que una de
les quals evidentment ha de ser treballar en aquesta.

I treballar no només suposa deixar passar el temps i que no
es produeixen episodis de corrupció, entesa, com deia abans o
que s’ha d’entendre en un sentit el més ample possible de la
paraula. A Mallorca tenim una expressió que crec que
representa la corrupció en la seva essència, que és “tenir bo”,
antigament, quan es feia la mili, que era obligatòria, si “tenies
bo” volia dir que coneixies qualque comandament militar i que,
per tant, si tenies la sort que no t’enviaven a Ceuta o a Melilla
o no t’enviaven a la península, com que “tenies bo” no estaves
molt malament, això era “tenir bo”. I “tenir bo” vol dir conèixer
el batle i, per tant, vas a veure el batle; “tenir bo” vol dir
conèixer un funcionari i per tant aquest funcionari pot fer..., és
a dir, crec que en aquest sentit són moltes aquestes qüestions
que hem de treballar i que evidentment impliquen, com vostè
diu o com ha explicat gairebé en els seus cinc primers minuts,
quan parlava de quins objectius té l’oficina, d’aquests, de fer
aquest canvi de criteri, aquest canvi de consciència a nivell
social, que segurament serà el que més feina durà, perquè,
evidentment, això són processos que no es canvien d’un dia per
l’altre, entenent el fet de dir: bé, escolta, això ja forma part del
passat, això del “tenir bo”, vostè és un ciutadà, vivim dins una
democràcia i, per tant, una democràcia vol dir que hi ha un
principi bàsic que és el d’igualtat d’oportunitats, si vostè “té
bo” perquè coneix qualcú i jo no conec ningú, això evidentment
no és democràcia ni es produeix aquest principi d’igualtat del
qual parlàvem abans.

Per tant, en aquest sentit valoram molt totes aquestes
iniciatives que van orientades a aquest canvi de paradigma, a
aquest canvi d’estructura, que, al cap i a la fi també són
aquelles que ens faran aprofundir més en què vol dir ser a una
democràcia i al cap i a la fi tenir una democràcia consolidada.

És cert que hem patit molts casos, però és cert també que
veníem de quaranta anys de dictadura, d’un sistema que era
corrupte per ell mateix, on hi havia una sèrie de gent que havia
guanyat una guerra que es pensava que el país era seu i, per
tant, podien fer el que els donàs la realíssima gana. I
evidentment aquest xip va seguir durant la transició, aquest
poder de l’oligarquia i segueix a dia d’avui.
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Per tant, al cap i a la fi es tracta d’això, evidentment, de
perseguir el frau a través de tota una sèrie de protocols els quals
evidentment han d’estar molt definits, que, evidentment, dins
aquest caminar suposa un procés constant de revisió d’aquests
mateixos protocols, d’aquests mateixos instruments, que suposa
una col·laboració estreta amb altres institucions i veig que
aquest és el camí.

Hi ha una qüestió que així mateix m’agradaria comentar-li,
des d’una perspectiva totalment constructiva, ho dic sobretot a
efectes de comunicació, i crec que un dels esforços que ha de
fer l’oficina és saber a quin moment o a quin tracte s’ha de
situar respecte de la comunicació, i ho dic perquè l’altre dia,
fent zàping a ca nostra, vaig tenir la possibilitat de veure una
entrevista que li feren a un programa de televisió, que jo no sé
si vostè ha tengut l’oportunitat de veure tant l’entrevista com
tot el context on li feien l’entrevista, on jo francament vaig
quedar un tant esborronat, esborronat perquè entenc que vostè
no és un càrrec polític. Nosaltres sí, nosaltres estam sotmesos
a haver de passar per les urnes cada quatre anys i, per tant,
vivim d’allò que diem i d’allò que fem i especialment d’allò
que els ciutadans veuen de nosaltres, però vostè no, vostè no ho
necessita, en aquest sentit.

Per tant, no ha de davallar o no ha de comportar, o no ha de
comportar que el situïn a un nivell que és més propi de
programes sensacionalistes, que tal volta poden arribar fins i tot
a desvirtuar tota aquesta feinada que fan i que vostè avui ens ha
expressat aquí. Ho dic perquè és fàcil de vegades caure en
determinades qüestions, en determinades...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, hauria d’acabar.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... -vaig acabant-, però, ja li dic, moltes vegades un paga les
quintades en determinades qüestions moltes vegades per
desconeixement dels mateixos mitjans.

Però, bé, crec que en aquest sentit sí que s’hauria de fer un
esforç en definir i dir: bé, l’oficina quina estratègia de
comunicació, és a dir, tant l’oficina, com la mateixa gent que hi
feu feina, evidentment, ha de tenir? Sobretot per això, per no
caure dins determinades qüestions.

Res més, moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara té la paraula el Grup VOX, que
no hi és. Per tant, passem al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Far,
benvingut vostè i la persona que l’acompanya a part del seu
equip.

Ja li vaig dir fa quinze dies, quan va venir, que nosaltres
donàrem suport a la creació de l’oficina, però ja vàrem
presentar en aquell moment una sèrie d’esmenes a la llei perquè
consideràvem que no es feia de la millor manera possible.
Pensam que l’oficina hi ha una part que les accions que pugui
fer pot suposar una duplicitat, que té un cost prou elevat i que
pot no ser l’eficient que s’esperaria.

Vostè ha dit que era una oficina austera, que hi havia 11
persones. M’agradaria saber, ja també li han demanat, què li fa
falta perquè consideri que és una oficina suficient?

No vaig ser a la memòria que va presentar del 2019, però sí
que he llegit una part d’aquesta a la comissió on hi va haver el
debat. Hi ha hagut moltes preguntes que li anava a formular que
ja les hi han fetes i, per tant, no reiteraré.

M’agradaria saber si de totes les declaracions de béns que
es presenten, que és un dels temes que pensam que és una feina
que es duplica, perquè, per exemple, els diputats a la casa ja
presenten la declaració de béns al Parlament; als ajuntaments
es presenta la declaració de béns; i m’agradaria saber si totes
aquestes declaracions de béns que se us entreguen són
analitzades per part de l’oficina. Perquè, com també s’ha
comentat, si no és així i hi ha qualque dubte en qualsevol
moment es poden fer les premisses i les peticions adients.

També ha parlat de l’elaboració d’uns esquemes de riscs per
aplicar als ajuntaments, on hi ha unes 170 accions o 170
propostes a diferents àrees, m’agradaria saber si ens pot posar
alguns exemples, perquè, en tot cas, si no sembla que pot ser
una tasca també duplicada amb la que es fa des de la
Sindicatura de Comptes a l’hora de controlar en aquest cas les
administracions municipals.

Ha parlat de xerrades adreçades a joves. Jo em deman o
pensam, i ja li he dit que s’haurien d’especificar més les
funcions de l’oficina perquè, en definitiva, el que vol és
combatre la corrupció, i, per tant, em deman si aquestes
xerrades, aquestes anades a les escoles no n’hi hauria prou que
es preparàs un material i fossin els docents de les diferents
àrees, ètica, filosofia, les diferents que hi pugui haver dins les
escoles, fossin els mateixos docents que donassin les
explicacions, perquè si no es pot tenir aquesta sensació, que
també s’ha comentat i que desgraciadament molta societat té,
que tots els polítics són uns corruptes que hem de combatre,
quan després, realment, uns pocs han fet molt de mal però la
majoria fan feina per una societat millor i, en general, per a tots
i millorar el nostre estat de benestar.

També ha parlat que es feia amb les PIME una sèrie
d’accions o que es preparaven unes jornades, unes
documentacions. M’agradaria saber en base a què es preparen,
perquè, si no vaig malament, l’Oficina anticorrupció, segons
l’objecte de la llei, a l’article 2, és per combatre i fer feina amb
les administracions públiques i tots els ens públics que tenim a
la nostra comunitat, per tant, en aquest cas es faria feina amb
empreses privades i m’agradaria saber en base a què.

També, i s’ha comentat, però, en general, s’han fet moltes
denúncies allà on la competència no és de l’oficina, en alguns
casos es tramet als competents, o si és una conselleria, si és...
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no he vist que es pugui trametre a la Fiscalia, m’agradaria saber
per què en alguns casos sí que es trameten als competents i en
alguns casos, malgrat hi hagi indicis, no es tramet a l’òrgan
competent per poder resoldre.

I per acabar, també vostè ens parla que es resumeixen les
denúncies, que s’ha d’analitzar a veure si es podrien exposar de
manera més explícita eliminant-ne els noms, que ho tenia parlat
no sé si amb València, o, bé, m’ha semblat que ho ha dit, però
m’agradaria saber si no va en contra de la mateixa llei, de
l’article 13, perquè és que en alguns casos, a part que se sap
fàcilment qui és, sí que hem vist que en alguns casos hi ha el
nom explícit i d’un conseller, però l’article 13 diu que no s’hi
poden incloure les dades personals que permetin la
identificació de les persones afectades, tret que aquestes siguin
públiques com a conseqüència d’una sentència ferma.

Per tant, no només aquesta memòria arriba al Parlament i es
pot debatre en aquesta comissió, sinó que és una memòria que
es troba penjada a la pàgina web de l’oficina, és una memòria
pública, on tothom hi té accés i aposta també no sé si va en
contra de la mateixa llei.

En principi en aquest torn hauré acabat. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Jaume Far,
per la seva presentació i per la seva exposició.

Primer una valoració global, jo crec que aquesta memòria
és un testimoni de la consolidació de l’oficina i de la
congruència del treball que vostès fan respecte dels encàrrecs
que se li van fer, per tant, jo crec que no queda més remei que
fer-ne una valoració positiva, dic que no queda més remei i
sembla que és que em sàpiga greu, vull dir que, per les crítiques
que s’han fet darrerament a la gestió de l’oficina crec que
tothom haurà de reconèixer doncs que el 2019 era un any de
creixement, de posar les bases, i el 2020 ja és un any doncs que
es comencen a veure objectius, i jo ja des del primer moment
vaig demanar comprensió pel fet que evidentment doncs una
oficina en construcció té unes dinàmiques de treball i una
oficina que es troba en consolidació en té unes altres, i jo crec
que aquesta memòria és un testimoni d’això i, per tant, doncs
la meva enhorabona i el meu agraïment per la feina que fan.

Abans d’entrar en qüestions concretes, volia fer èmfasi en
un punt que crec que no queda recollit a la memòria que a mi
m’ha sobtat, potser pel fet que el meu partit té la dimensió
insular i, per tant, és una lectura que sempre fem, que és la
insularització, diguem, de la seva activitat. A mi m’ha fet la
impressió, sobretot veient les actuacions concloses el 2020, que
és on ha estat més fàcil identificar a quina illa o sobre temes de
quina illa corresponien les actuacions fetes, que hi ha una gran
mallorquinització de la feina que vostès fan. És a dir, tinc la
impressió que bàsicament els arriben temes que afecten
ajuntaments mallorquins, el Consell Insular de Mallorca, el

Govern de les Illes Balears per temes que afecten Mallorca...
Segurament no és al cent per cent dels casos, però aquesta és
una percepció que tinc i m’agradaria saber si vostè també la
comparteix i a què ho atribueix, si és que l’Oficina pel fet
d’estar ubicada físicament a Mallorca se la coneix més o se la
veu amb més proximitat i les altres illes... doncs, per aquest
mateix efecte la veuen amb major distància, i si això és així
veure com ho podríem fer per pal·liar això i que per tant,... jo
al principi parteixo de la idea que els problemes de corrupció
són iguals en totes i cadascuna de les Illes, tal vegada arribem
a la conclusió que no. Per tant, aquest és un element que a mi
m’ha cridat l’atenció i l’hi volia comentar.

Després volia fer-li... qüestions sobre cinc temes concrets
que vostè ha contingut  a la Memòria. Primer sobre les
activitats de formació, que com ja han dit altres portaveus ens
semblen molt interessants. Vostè ja ha dit que és voluntari
perquè de fet quan ha presentat els centres a mi m’ha semblat
que quan vostè ha dit: “és voluntari” i era una forma de
justificar d’alguna manera que hi hagi una concentració molt
gran en instituts de Palma, llavors... bé, és clar, és voluntari,
però crec que hauríem d’intentar que evidentment aquesta
activitat també pogués arribar a totes les illes. 

Per tant, a banda que sigui voluntari, jo li volia demanar si
vostès tenen uns objectius fixats sobre a quants centres preveu
arribar almenys durant 2021 aquesta activitat educativa que em
sembla molt important, no? És a dir, ho dic perquè si ho
deixem simplement a mans que els centres tenguin la iniciativa
tal vegada tot aquest esforç que han fet de generar tots aquests
materials tal vegada quedarà infrautilitzat i, per tant, valdria la
pena fixar-se uns objectius i evidentment desenvolupar les
estratègies adequades per assolir-los.

També en aquesta línia li volia demanar si té previst que
durant el 2021 es pugui desenvolupar el projecte educatiu
adreçat als estudiants universitaris, juntament amb la Facultat
de Dret de la UIB, que ja entenc que per les circumstàncies del
2020 doncs això s’ha trobat amb objeccions.

Una segona qüestió sobre l’enquesta ciutadana, sobre les
percepcions i actituds de la ciutadania, volia demanar-li si
tenen previst fer-la de forma periòdica i amb quina periodicitat.

Sobre la documentació que han de presentar els alts càrrecs,
alts càrrecs i assimilats, és clar, evidentment l’existència de
convenis amb les administracions locals és una eina molt útil
per evitar les duplicitats que vostè ha comentat. També aquí li
deman si tenen objectius d’arribar a un nombre ics de convenis
amb entitats locals per tal de simplificar, perquè jo pens que tot
aquest excés de burocràcia és un element que sempre dificulta
la feina que vostès fan de recuperar totes aquestes dades i, per
tant, en la mesura en què un màxim d’entitats locals entressin
en convenis amb vostès doncs simplificaríem la recollida de
tota aquesta documentació.

També sobre el sistema d’alertes no m’ha quedat clar si
durant el 2021 vostè preveu fer efectiva la implantació d’un
sistema d’alertes. És a dir, he entès les dificultats que hi havia
amb alguns dels models que havien explorat, però no m’ha
quedat clar si preveien durant el 2021 dotar-se d’una manera o
altra d’un sistema d’alertes.
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I, per últim, sobre l’auditoria del deute a les Illes Balears,
bé, com vostè ha esmentat això va sorgir d’una comissió no
permanent sobre l’auditoria del deute. Jo sempre que parlem
d’aquesta auditoria que es va posar en marxa la legislatura
passada penso en els diputats que varen estar més implicats a
tirar endavant això, especialment l’enyorada diputada Laura
Camargo que va ser la persona que va estar... més insistint que
es fes aquesta auditoria, que va aportar a la comissió la
proposta que s’encomanés a l’Oficina anticorrupció que fes
aquesta auditoria i la veritat és que tots teníem la sensació, la
Sra. Sans hi ha fet referència també, que l’Oficina faria una
auditoria. Havíem parlat fins i tot, com a un dels objectius
d’aquest treball, de dirimir responsabilitats en el procés
d’endeutament que, com vostè sap, és una llosa a les finances
de la comunitat autònoma i per tant, en les polítiques d’aquesta
comunitat autònoma. I al seu informe se’ns diu que tenia
previst durant el primer semestre de 2021 lliurar el resultat
d’aquest treball, i avui -pel que he entès jo- ens ha vingut a dir
que això seran unes bases per a l’auditoria i que vostè troba que
qui hauria de fer aquesta auditoria és l’Observatori Ciutadà del
Deute. Jo li volia demanar d’alguna manera el perquè
d’aquesta... disminució de les expectatives, és a dir, nosaltres
havíem pensat que realment des de l’Oficina es podria fer
aquesta auditoria. A mi m’agradaria que ens expliqués el
perquè han passat aquestes bases per una auditoria i quin
avantatges vostè considera que pot aportar a l’objectiu que es
va marcar aquesta comissió de pal·liar els efectes del deute
excessiu acumulat per aquesta comunitat autònoma.

I això és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Far i acompanyant. Una
altra vegada ens trobam aquí debatent temes, en aquest cas la
Memòria de 2020 i, bé, nosaltres també en fem una valoració
positiva, en el sentit que ja és una memòria que aprofundeix en
temes, ja hi ha un annex amb prou investigacions, i nosaltres,
en el sentit aquest que sempre hem dit, que vam fer un vot
favorable de l’Oficina, però volem que funcioni bé, el millor
possible, faré unes preguntes referents a l’anàlisi d’aquesta
memòria i al compliment que marca la Llei de l’Oficina i el
Reglament.

En primer lloc, a l’article 13 de la llei que regula la
presentació d’aquesta memòria que avui debatem, es diu que
han de constar “el nombre d’actuacions, tipus d’actuacions amb
la indicació expressa dels expedients iniciats, la dedicació, el
temps i els recursos utilitzat, el resultat de les investigacions
practicades i amb especificació de les recomanacions i els
requeriments cursats a les administracions i als ens públics, així
com les seves al·legacions”. Si anam a l’annex 5, que és on
vostè presenta les 25 investigacions -crec que són- hi ha un
apartat anterior a la Memòria on sí que ralla del temps, però
parla del temps en hores, i, clar, si tenim en compte l’article 14
que parla concretament del temps que es pot dedicar a cada
actuació, que diu que han de ser sis mesos, la nostra pregunta

li faríem en referència a si les actuacions que vostè relaciona a
l’annex 5 han complert amb el termini que marca la llei, si
considera que hauria d’especificar, segons com marca la llei,
dins cada expedient els recursos emprats i el temps també
emprat, que crec que és així ... bé, jo ho interpret així de la llei. 

També tenim un dubte que crec que el Partit Popular, la
Sra. García, també hi ha fet referència, quant a la nomenclatura
dels expedients. En principi, sembla que és un nombre i l’any
de referència, voldríem saber si aquest any fa referència a
l’acord d’inici de l’expedient o fa referència a la finalització, a
veure a quin moment de l’expedient fan referència el nombre
i l’any aquests.

També si hi ha diferències entre el que és un expedient de
contractació i un expedient d’investigació, si el nombre de
l’expedient fa referència a un expedient investigat per una
denúncia anònima o d’ofici, per exemple, a veure quina
nomenclatura té específica, perquè creim que açò és important
per tenir clar el funcionament de l’Oficina.

També un tema important, jo repassava les notes de l’any
passat, de la Memòria de 2019 que van presentar l’any passat,
i és a veure quins criteris segueix per tractar l’ordre dels
expedients, a veure si hi ha prevalença d’alguns respecte d’uns
altres i quina prevalença hi ha; açò pel que fa referència als
expedients que es relacionen a l’annex 5 de la Memòria.

Després, dins el que són expedients d’investigació hi ha
diferents administracions. N’hi ha algunes que no són de les
Illes Balears, que vostè diu que ho arxiva perquè no hi té
competència, vull dir, és curiós, eh?, és curiós, que no n’hi hagi
cap de Menorca -com deia el Sr. Castells- i que n’hi hagi un de
per Albacete o no sé de per on és, però bé. En referència a
l’article 12 de la llei sobre garanties de procediment, en el punt
4, ralla que si les investigacions de l’Oficina afecten
personalment alts càrrecs, funcionaris, directius o empleats
públics o privats, s’informarà la persona responsable de la
institució de l’òrgan o centre d’on depenguin o prestin serveis,
excepte -posa una excepció de casos- que sigui un absolut
secret o alguna cosa així, no? Però bé, atès que hi ha diferents
expedients i diferents administracions afectades, fins i tot
voluntaris de Protecció Civil, li feim la pregunta concreta de si
l’Oficina fa aquesta informació als càrrecs responsables i en
quin moment es fa del procediment i per quina via ho fa. 

No abundaré en un tema que ens preocupa, que és el tema
de la confidencialitat, perquè quasi tots els grups ho han
manifestat. Sí que consideram que és important, és important
tenir en compte que la confidencialitat versus la transparència
és un tema a tractar i -com bé ha dit la meva companya
d’Unidas Podem- a la cinquena o a la sisena reunió de la xarxa
d’oficines es va rallar concretament d’aquest tema, vull dir que
és perquè deu ser un tema de debat, perquè creim que el que és
l’exposició pública de l’Oficina, en segons quins moments de
la investigació, pot ser contraproduent. I creim que açò, també
ja ho vam comentar a la passada memòria, no?, creim que una
exposició excessiva - i també ho ha comentat el company de
MÉS per Mallorca- en uns moments on estava en un procés
d’investigació -que no està conclòs- i encara que estigui
conclòs, a vegades pot afegir dubtes en un sentit contrari del
que cercam amb la posada en marxa de l’Oficina. Per tant
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creim que hem de ser molt, però molt prudents amb el tema de
la confidencialitat. I ser prudents amb tot el procés
d’investigació. 

Temes ja menors, com el tema de la pàgina web, hi ha un
apartat de contractació que s’hi comprova..., i hi ha un quadre
Excel, que relaciona tots els contractes, que no està actualitzat,
perquè si ho comproves amb la Memòria ..., vostè fa un resum
dels contractes de la memòria, hi ha expedients que són a la
Memòria i no hi són en el quadre de la pàgina web, bé, aquí hi
ha algunes disfuncions que ens agradaria que ens expliqués o
que es corregissin. 

I després també apareix un sol informe d’investigació, que
és concretament -a açò també hi ha fet referència la meva
companya d’Unidas Podem- que és aquest que fa referència a
la compra de material sanitari, que també és un tema que es va
parlar a la xarxa d’oficines anticorrupció. Es veu que sí que hi
havia una dinàmica internacional que hi havia una preocupació
que no se’n poguessin aprofitar, algunes empreses, no?, perquè
eren moments de molta pressió i de molts de nervis i amb vides
humanes per enmig i tots els governs estaven en aquesta
situació extrema, però sí que és cert que és l’únic informe que
apareix a la pàgina web i també li volem demanar per què és
l’únic que apareix a la pàgina web i per què no n’hi ha d’altres. 

També hi ha el tema de la resolució d’Hisenda, ja li vam
demanar fa quinze dies, quan vam parlar del tema de la
Sindicatura de Comptes, dia 9 de març de 2021 es va aprovar
una resolució de la Comissió d’Hisenda en referència a unes
coses, a uns temes a millorar en referència a la contractació...,
sap de què li parl, no? Sí. Bé, és una resolució aprovada en
Comissió d’Hisenda, que vostè va rebre, em va dir que sí, em
va contestar que ho havia rebut i bé, hi havia un termini per
contestar. Ens agradaria saber a veure quines passes s’han fet. 

I, ja per acabar,... A veure, l’Oficina -també un poc per
conèixer la dinàmica- hi ha unes directrius generals d’actuació
de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció per a
l’any 2020, no?, és a dir, cada any, previ a l’any -entenc-
s’aproven aquestes directrius generals, no?, i dins aquestes
directrius generals, es pot veure un poc les projeccions o les
propostes que es fan per l’any i després, fent una comparativa
amb la memòria, algunes coses que hi són, que no hi són...,
però bé, açò es pot entendre perquè de vegades un no pot
complir tots els objectius; però sobre aquest document ens
agradaria demanar què hi ha dins les actuacions en ètica
pública, en el punt 2.2 -en matèria de gestió de riscs- hi ha la
proposta de la creació d’un banc de dades de bones pràctiques
en matèria de transparència en la contractació pública...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Carbonero, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí, ja acab, ja acab. A veure si s’ha fet alguna cosa en
aquest sentit. 

I respecte del punt 4.2, d’actuacions transversals, a veure si
s’ha fet l’establiment d’un pla d’objectius susceptibles de

mesurament de les actuacions de l’Oficina, que açò tampoc no
es menciona dins la Memòria. 

I ja per acabar, el darrer, la llei diu que la liquidació ha
d’aparèixer a la Memòria -del pressupost anterior- i nosaltres
no la hi hem trobada, per tant no sé si és que no hi és o que no
la tenen...

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. Ara té la paraula el Sr. Far per respondre a les
preguntes realitzades. 

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

Molt bé, moltes gràcies per les preguntes i pas a contestar-
les per ordre. 

Respecte del conveni amb la Fiscalia, el primer contacte
que jo vaig tenir a l’any 2018 va ser precisament amb el fiscal
superior, li vaig proposar la conveniència de signar un conveni
tal com l’havia signat l’Oficina Antifrau de Catalunya, tampoc
no era..., vull dir, al final, el conveni que vàrem signar el va
engegar el director de l’Oficina d’Antifrau de Catalunya que
era fiscal abans a Catalunya i trobàvem que era un conveni que
estava bé per intercanviar bàsicament informació. Li vaig fer
arribar l’esborrany de conveni, al cap d’uns mesos en no
obtenir resposta vaig insistir, el fiscal superior em va dir que
des de la Fiscalia Anticorrupció -a Madrid- li havien demanat
rectificar dos paràgrafs, el mateix matí es varen rectificar i bé,
hi hem insistit un parell de vegades més, però no tenim resposta
de la Fiscalia. Aprofit la pregunta per tornar a insistir perquè
no..., està damunt la seva teulada però no tenim resposta. 

Sí que des del Consello de Contas de Galícia han signat un
convenis precisament amb la fiscalia gallega per engegar temes
de col·laboració en la prevenció de la corrupció dins els
organismes públics, no per temes d’investigació perquè el
Consello de Contas no en duen, però sí per promoure un poc tot
el tema de la prevenció de la corrupció. 

Hi tornarem insistir. 

El projecte Hèrcules III té unes perspectives quan inicia una
aventura com aquesta i em va semblar que el Programa
Hèrcules III que promociona l’OLAF europea, era un programa
on es donava suport a institucions estatals o regionals d’altres
països tant per la part de formació com per la part de
finançament de projectes que volguessin dur endavant. 

L’Oficina Antifrau de Catalunya va proposar fa tres o
quatre anys un projecte, varen obtenir finançament, i varen
trobar que seria bo també fer-ho a través d’ells. Què passa?
Que en els projectes Hèrcules III els has de trametre
exactament què vols, quins objectius vols treure amb aquest
projecte i ells et donen finançament, perquè per a la part de
formació és una formació que està més enfocada a policia, més
que a òrgans administratius, i no vàrem trobar que la part de
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formació fos el millor per a nosaltres, però es farien temes de
blanqueig de capitals, en fi no engegaven molt bé els objectius
i la forma de funcionar de l’oficina.

I per la part del finançament dels projectes, doncs els havies
de dur un projecte, normalment d’anàlisi de dades, perquè és el
que en aquests darrers anys està de moda; és clar, això implica
tenir un equip que faci una proposta per dur a Brussel·les, per
això el projecte Hèrcules III el vàrem deixar de banda i ens
hem ficat en altres projectes com el SALER, com el de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o com el
projecte DATACROSS, la qual cosa no vol dir que si a qualque
moment tenim l’oportunitat de presentar qualque projecte
d’aquest tipus a l’OLAF, ho puguem fer.

De la Comissió de la World Compliance  Association i de
la PIMEM per engegar totes aquestes cinc funcions que els he
comentat, la comissió està integrada per membres de la World
Compliance Association, són, si no vaig malament, tres
persones, una de les quals que té molta experiència en matèria
de prevenció de la corrupció dins les empreses que han fet feina
a la Xina; per la nostra part hi ha tot l’equip de prevenció; i per
la part de la PIMEM doncs dues persones les quals
s’encarreguen d’això.

El més complicat de tot el que volem fer dins aquest
projecte és la guia d’autodiagnòstic, tenim uns esborranys, però
els hem de perfilar perquè també n’hi ha molts arreu del món,
i, bé, hem de veure quin és el que millor s’adapta o quin podem
adaptar millor o completar amb la particularitat que pot tenir
l’àmbit de la prevenció i de la corrupció a les PIME de Balears.
I funciona a través d’un grup de treball, són un grup de treball,
amb aquestes persones que he comentat on exposam, ara, de
fet, divendres tenim jo crec que és ja la quarta reunió on
tendrem ja l’esborrany definitiu de la guia del diagnòstic, on
posarem de manifest la resta de projectes que composen la
comissió que tenim.

Del Programa d’Educació Civicotributària amb l’Agència
Tributària, precisament el projecte educatiu que va engegar
l’oficina l’any passat és la passa següent a aquest Programa
d’Educació Civicotributària. Quan jo vaig començar a fer feina
a l’oficina vaig trobar adient poder participar adjunt amb
l’Agència Tributària quan ells fan les seves xerrades a les
escoles i donar una pinzellada del control de la despesa pública
i parlar un poc del frau des del punt de vista de la despesa
pública, del que seria la corrupció. El problema és que
l’Agència Tributària convida les escoles a principi d’any, les
escoles que estan interessades que hi vagin els funcionaris a fer
les xerrades doncs envien un correu electrònic i ells hi van.

A l’any 2018 em sembla que en vàrem fer quatre i a l’any
2019, perdó, a l’any 2019 en vàrem quatre i a l’any 2020 no
ens consta que n’haguéssim feta cap. El problema és que estan
molt enfocades les seves xerrades al tema tributari, els
expliquen què és l’Agència Tributària de l’Estat, com està
organitzada, com està dividida, de què s’encarrega la Inspecció,
la Recaptació, la Gestió, les duanes. Tenen una part de
formació professional on expliquen els models de retenció, el
model 347, està molt enfocada a la part tributària. És una hora
o una hora i mitja de xerrada tributària i nosaltres tenim cinc
minuts, però no és exactament el que volíem transmetre als

joves sobre els temes d’integritat i honestedat. Per això vàrem
deixar de banda el Projecte d’Educació Civicotributària i vàrem
engegar el nostre.

De fet la delegació de l’Agència Tributària ens va dir:
escolta, quan vosaltres aneu a fer les vostres xerrades, si ens ho
dieu doncs també tal vegada podem mirar, depenent d’on aneu,
doncs podem participar juntament amb vosaltres.

La duplicitat d’informació que contenen les declaracions
patrimonials d’activitats i d’interessos sobre les declaracions
d’IRPF, és cert que hi pot haver alguna informació que sí que
estigui duplicada, el que passa és que la declaració d’IRPF és
una declaració tributària bàsicament de rendes, dels treballs,
d’activitats econòmiques, de guanys patrimonials, però no és
una declaració de patrimoni, per exemple, participacions en
entitats no venen a la declaració de renda si no és perquè hi
hagi hagut qualque tipus de compravenda o qualque tipus de
donació o herència que hagi generat renda. Per això, és cert que
la declaració de renda sí que ens pot donar informació molt
valuosa però no és la declaració patrimonial que demana la llei.

Es podria haver fet d’una manera? Doncs, no ho sé, no ho
sé perquè sí que és cert que hi ha la possibilitat de fer convenis
amb l’Agència Tributària perquè, amb el consentiment de
l’interessat, es doni informació a l’òrgan que la demana, el
tema de les escoles o d’habitatge funciona així, però, bé, ha
d’estar previst a la llei i s’han de fer els convenis pertinents
perquè si no l’Agència Tributària és molt gelosa i no dona
informació. Per això entenem que són necessàries totes dues
declaracions.

Si tothom fes la declaració tributària de patrimoni ja
pràcticament estaria, però no tothom la fa perquè hi ha una
exempció molt elevada.

Les investigacions acaben en recomanacions quan... no
tenim potestat executiva, igual que no la té la Sindicatura de
Comptes quan conclou les seves investigacions; fins i tot quan
anam a la Fiscalia anam amb una proposta a la Fiscalia però no
podem... té la seva denúncia però ens ha succeït que ells no
aprecien indicis de delicte, per tant, ens tornen l’expedient.

Som òrgan consultiu, bé, és cert, en aquest sentit sí que és
cert, el que passa és que des dels delictes o partint dels òrgans
de control, intervenció i sindicatures, en el tema delictiu aquí
hi ha un camí molt ample de possibilitats que té l’oficina
d’actuar que ells no actuen. Pos, per exemple, el tema de les
indemnitzacions dels alts càrrecs, els 22.000 euros famosos;
aquí la Fiscalia no ho hagués tocat, perquè no li havia delicte,
i la sindicatura no crec... tal vegada ho programa dins les seves
auditories anuals però al final m’imagín que la sindicatura
doncs hagués fet: escolti, què ha de menester vostè per cobrar
això? Doncs que estigui empadronat fora, que ho hagi presentat
i ja està i que no estigui empadronat a Mallorca, però no hagués
tampoc més enllà.

I al final nosaltres amb el que acaba és que tal vegada hi ha
una possible infracció, però de què? Doncs d’un codi ètic,
perquè la norma així com estava tampoc no estava infringida.
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O com el tema de les vacunes, també la Fiscalia ha dit que
no hi ha delicte i jo dubt molt que qualque òrgan de control
extern hagués investigat això. Vull dir, hi ha un espai
d’actuació per part d’un òrgan com és l’oficina que no es duia
a terme per cap òrgan, però sí, nosaltres acabam amb
recomanacions, tampoc no podem anar a més, d’acord amb el
que diu la llei.

M’ha demanat investigacions que tenguessin rellevància o
que tenguessin relació amb la funció pública. Així de memòria
no li sé dir, però en temes d’urbanisme i temes de funció
pública o contractació són els més nombrosos, contràriament al
que pensàvem que seria el tema de contractació o de
subvencions.

Fem seguiment de les recomanacions, la llei estableix que
en un període de tres mesos l’òrgan que ha rebut l’informe
raonat ha de contestar a l’oficina què és el que han fet, si no ho
han fet, bé, nosaltres sempre ho posam al final, a la informació
addicional, si no ho han fet el requerim, sí.

S’ha demanat també els criteris de catalogació dels
expedients que venen a l’annex. Agaf la idea i ho millorarem
per a la propera memòria, és cert que era la primera memòria
on posàvem de manifest informes que havíem acabat i tal
vegada no vàrem ser el més acurats possible en retre la
informació. L’exemple que posa vostè, és que, és clar, la
denúncia és que era a todo lo que pillo, i per això ho vàrem
posar així, encara que al final el que es denunciava realment era
una cosa molt concreta. Però, sí, del tema que s’ha plantejat
quant a la referència als expedients mirarem si som un poc més
ordenats per a la propera memòria i ho fem millor.

I respecte de l’enquesta ciutadana, hi havia dos models per
fer l’enquesta ciutadana: o bé fer una enquesta tal com Déu
mana, que és agafar una empresa d’anàlisi de dades, fer les
visites presencials o telefòniques, que és com ho fa l’Oficina
Antifrau de Catalunya, que són enquestes molt llarges, la fan
cada dos, la darrera varen fer 900 enquestes, on són més
preguntes que a les nostres i amb més detall. Són enquestes
molt cares, són enquestes molt cares, jo crec que els va costar
la darrera 60.000 euros; s’ha de fer tot un procés de
contractació i és molt car per al nostre pressupost, pràcticament
tot s’ho endur el tema de personal, però són molt cares.

Hi havia una altra opció, que era la que va engegar
l’Aliança Anticorrupció de Xile que és una enquesta com
aquesta, és a dir, jo la col·loc a la pàgina web, deman a la gent,
bé, doncs faig publicitat perquè la gent entri i la contesti,
encara que no tengui interès, perquè, és clar, al final qui
contesta aquestes enquestes, com que són autoseleccionades
doncs és gent que té qualque tipus de motivació a favor o en
contra per contestar l’enquesta, però no és una enquesta en
aquest sentit. El que volíem amb aquesta enquesta és, per tant,
agafar... bé, de què partim?

Representativa no ho és, ja ho va explicar el professor
Andreu Sansó, que no és una enquesta en la qual es puguin
extrapolar les dades cap a tota la població, però sí que permet
tenir un punt de partida. L’estructura la vàrem dissenyar
juntament amb el professor Sansó, vàrem agafar part de
l’enquesta xilena i part de l’enquesta catalana i la vàrem

estructurar talment com ens va dir el professor Sansó, perquè
les dades poguessin tenir qualque sentit quant a la seva anàlisi.
I errors de cobertura, per tant, n’hi pot haver; és clar, al final
l’Oficina arriba o no arriba, no tenim uns mitjans de difusió
extraordinaris per donar-la a conèixer i al final, doncs bé, la
vàrem publicar a la pàgina web, vàrem emetre una nota de
premsa i vàrem fer la publicitat que podem fer els funcionaris
que treballam a l’oficina. Per això supòs que més o manco la
meitat dels enquestats o que varen contestar l’enquesta eren
funcionaris, però sí que es convidava tothom a participar, vull
dir que aquesta era a la plana web i era lliure i, a més, era
anònima.

Ens vàrem plantejar limitar les IP des dels ordinadors o
mòbils que es feia l’enquesta, però els informàtics ens varen
comentar que hi ha empreses que presten serveis de telefonia en
què les IP són dinàmiques i tal vegada una persona que té un
mòbil i viu sempre a Balears doncs la IP és de Galícia i limitar
les IP no era del tot convenient.

I jo estic també d’acord que la percepció de la corrupció no
es correspon amb la realitat, però això ho diuen tots els
organismes que fan enquestes. Transparència Internacional
cada any, quan treu la seva enquesta de percepció de la
corrupció als 180 països del món, serveis per saber si es millora
o no quant a la puntuació de l’any anterior, però no és una
anàlisi real de la corrupció que hi pugui haver en els distints
països que ells analitzen. És que és molt difícil arribar a
determinar quin nivell de corrupció hi ha a un país, hi ha una
anàlisi del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional,
que, bé, mitjançant índexs de transparència, d’independència de
la judicatura, aconsegueixen apurar un poc més, però és molt
difícil, perquè, és clar, és un delito a la sombra com se’n diu i
és molt difícil de determinar.

Jo crec que els mitjans de comunicació, crec que també en
parlaré un poc pel tema de la comunicació de l’oficina, són
molt proclius a donar grans titulars sensacionalistes i això
impacta en la ciutadania, i tal vegada surt una notícia qualsevol
sobre temes de corrupció i, bé, doncs ja tots els polítics són
corruptes, i jo crec que és una llàstima; com deia el
representant de MÉS per Mallorca, hem de mirar si d’alguna
forma es dignifica la funció política perquè és una funció molt
important, el sector públic és molt important dins una societat
i, per tant, això s’ha de corregir d’alguna forma. Però jo estic
segur que la percepció que tenen els ciutadans, sobretot quan
contestes una enquesta anònima, doncs, bé, en fi, et deixes dur
per la pressió o no mediàtica que hi pugui haver.

D’Unides Podem m’han demanat si necessitam més gent, he
respost la pregunta.

Jo sé el que costa pagar els imposts i per tant treure els
doblers de forma coactiva a la gent pels serveis públics, per a
vosaltres sou conscients que tenim serveis públics i els hem de
fer funcionar, però, és clar, això és a costa de gent que amb el
seu esforç doncs contribueix de forma coactiva. Per tant, jo
som un convençut que l’oficina ha de ser austera, el mínim
indispensable per poder funcionar, el que sí veig és que queden
enrera denúncies que no hem començat encara i algunes són del
2019.
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Amb l’anàlisi de les hores que dedicam a les investigacions,
doncs he posat un poc de manifest el nombre d’hores que hem
invertit, tenint en compte que de les quatre persones que es
troben a investigació, una d’elles es va incorporar a mitjan
gener, una altra a mitjan febrer i una altra, la cap d’Equip de
Prevenció, va cessar i vàrem trigar uns dos mesos, dos mesos
i mig a tornar agafar una altra persona. Però jo crec que sí que
necessitarem almanco dues persones més a investigació, de
nivell tècnic, de nivell més baix, del grup, sots-grup A2, però
bé, jo això..., no ho sé, parlaré amb els grups que m’ho diguin
i la Direcció General de Pressuposts de la comunitat autònoma
doncs ens ha de dir: escolta, temes d’increment de personal,
zero; només tema de sanitat, només temes urgents, policia o
coses d’aquestes, perquè és que quan l’organisme públic té
personal, l’ha de seguir pagant d’aquí fins que es jubili, no puc
dir: doncs bé, d’aquí dos anys faré una reducció de personal,
perquè ja el tens.

I és clar, el tema pressupostari de la comunitat autònoma,
segons em va informar, vendrà una davallada a l’any 2022, que
és quan es faci el tema de decalatge de dos anys per al
finançament autonòmic. Per tant, increment de personal zero.

Tenim un romanent de crèdit que jo miraré a veure si
d’alguna forma ens podria permetre el pagament d’aquestes
dues persones més a l’any 2022 i a l’any 2023, però bé, això ho
he de parlar.

Perquè és clar només s’han dedicat a les denúncies, les
directrius generals de l’àrea d’investigació, a part dels sistemes
d’alertes, que hi siguin els explotarem, més el que surt aquí; a
part, fem una anàlisi de tots els informes de la Sindicatura de
Comptes, menys del Tribunal de Comptes perquè la Sindicatura
pràcticament fa tota la labor de control extern a la comunitat
autònoma, n’hi pot haver alguns que faci el Tribunal de
Comptes sobre ajuntaments, però són escassos, on es posen de
manifest fets que s’haurien d’investigar per part de l’oficina;
ells fan l’informe sobre doncs, jo què sé, fraccionament de
contractes menors, no?, bé, en això s’ha veure per què hi ha
hagut un fraccionament de contractes menors, tal vegada és
perquè no hi havia una altra solució i l’òrgan ho ha fet així,
però tal vegada és no, i d’aquí podem treure molta informació
rellevant que ve d’un òrgan expert, com és la Sindicatura de
Comptes, i que ha fet un treball en aquest sentit, per tant, es
tractaria pràcticament de finalitzar la investigació.

Per això jo crec que dues persones almanco a l’àrea
d’investigació sí que necessitaríem.

S’ha demanat també l’experiència que tenim de
col·laboració després de la signatura dels convenis. És cert que
hi ha convenis que queden un poc més sense funcionar, vàrem
signar a l’any 2019 un conveni amb l’Autoritat Nacional
d’Anticorrupció italiana, que era bàsicament un conveni per a
intercanvi d’experiències i de formació, que s’hi va afegir
també la Universitat Sapienza de Roma; bé, va arribar la
pandèmia i també ha quedat un poc despenjat, no hem tornat a
posar-nos en contacte.

També la NAC té la seva problemàtica i allà també té
problemes amb els objectius i la seva posició institucional a

Itàlia, i bé, per una cosa o una altra doncs no hem arribat a
donar-li continuïtat.

De la resta de convenis jo crec que sí, de fet l’anàlisi de
l’enquesta que vàrem fer amb el professor Andreu Sansó deriva
del conveni que tenim amb la Universitat i jo esper que
enguany, hi tornarem insistir, puguem fer el curs d’expert
universitari, juntament amb la Facultat de Dret.

Sobre el conflicte entre transparència i confidencialitat, jo
no puc estar més d’acord amb el que s’ha dit aquí. A mi em
preocupa enormement, no?, perquè des del moment en què surt
una notícia sobre la possible..., ja està! Ja està, ja no hi ha res
a fer. Per això, quan a la Xarxa d'Agències i Oficines
anticorrupció es va plantejar l’estratègia de l’Agència
valenciana, que és “jo faré públics els meus informes raonats”
en part, perquè el Síndic de Greuges de València ha rebut
queixes dels ciutadans o institucions que l’Agència valenciana
no publica els informes, la Sindicatura de Greuges d’allà -que
té una part de transparència- diu, escolta, has de publicar. I has
de publicar perquè la normativa de transparència obliga a les
administracions a ser transparents. 

Bé, es va iniciar aquest debat. L’Oficina Antifrau de
Catalunya tampoc..., bé, igual que nosaltres, no hi està d’acord,
publiquen simplement un resum i ha de ser un resum..., perquè
clar, si..., hem investigat el batle d’un ajuntament. Bé, ja no fa
falta que en diguis el nom, ja se sap qui és, no? És un tema que
a nosaltres també ens preocupa molt i, per tant, encara que
rebem l’informe de l’Agència de Protecció de Dades dient,
escolti, no hi ha problema que vostè publiqui els informes sense
identificació... No ho tenim clar, aquest tema no el tenim clar.
Per tant en principi nosaltres seguirem com ho hem fet,
millorarem l’esquema de la informació que donam a l’annex,
amb la informació que diu la Llei de la creació de l’Oficina. 

L’informe de compra de material sanitari el vàrem fer
públic perquè era un informe on les dades personals que surten
són públiques, bàsicament són tots els contractistes que han fet
contractes d’emergència amb la comunitat autònoma i estan
publicats a la Plataforma de contractació del sector públic.
Nosaltres hem tret la informació d’allà, igual que contractes
amb intermediaris; i els que no hem tret d’allà són a la base
nacional de subvencions, per tant són públiques, o estaven
publicats en els mitjans de comunicació, que va ser també una
de les fonts d’informació que vàrem utilitzar per aquest
informe. I nosaltres vàrem entendre que era un informe on
donàvem resposta a aquesta alerta, a aquest “anau en compte”,
que estaven emetent organismes internacionals. I no s’ha fet -
que jo tengui constància- no se n’ha fet cap d’altre, d’informes
d’aquests. I era un informe per posar de manifest, perquè en el
final si es llegeixen les recomanacions..., bé, a part de la
transparència i del possible abús de contractació d’emergència,
quan estam parlant de la vida de les persones, i és un tema molt
sensible, nosaltres, les conclusions bàsiques és que el Servei de
Salut de les Illes Balears ho ha fet bastant bé, ho ha fet bastant
bé.

És a dir, encara que hi hagués empreses xineses que
s’estaven dedicant a salmó fumat -com ens ha arribat- que
s’haguessin posat a vendre mascaretes a la resta de països del
món... Tal volta era així, les mascaretes, em sembla que una
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partida va resultar defectuosa, però els preus estaven més o
manco, estaven més o manco, i és cert que n’hi havia algun que
ja se n’anava un poc més envant perquè ja duia inclòs l’acord
del transport, però no hem trobat que la davallada de controls
de contractació o pressupostaris que es va produir per atendre
les necessitats de la població hagués dut com a conseqüència un
aprofitament dels recursos públics de la comunitat autònoma a
favor d’empreses pirates del món. 

I ho vàrem publicar en aquest sentit. Als altres no els
publicam pel que comentam, és a dir, són informes on
identifiques ja a una persona concreta que ha estat investigada.
Aquí no investigàvem realment cap càrrec públic o cap
institució de les Balears, investigàvem un poc si havia passat
aquí el que es veia que passava a la resta del món, perquè és
cert que de COVID-19 i corrupció hi ha molta informació, però
informes concrets sobre si és cert o no, jo no n’he vist cap. 

De les activitats que tenim paralitzades com per exemple la
del curs d’expert universitari sí que tenim intenció d’engegar-
los, quan puguem. 

Sobre l’auditoria del deute -que a mi també m’hagués
agradat treure-ho un poc abans- nosaltres hem fet una anàlisi,
bé, ho veuran perquè és el gruix de l’informe, una anàlisi de la
pressupostació i de l’execució pressupostària de la comunitat
autònoma des del punt de vista de l’estructura econòmica, per
programes tant de despesa com d’ingrés, que això són molts
fulls de càlcul, has de comparar l’executat front al pressupostat,
has de fer l’anàlisi de sèries temporals i per no fer-ho molt
pesat, vàrem demanar a una empresa que ens ajudés en la part
gràfica, i això ho ha endarrerit moltíssim. Després el que
volíem era donar un enfocament més social a l’informe del
deute de la Sindicatura. Nosaltres havíem de partir de l’informe
de la Sindicatura de l’any 2016, que és un informe molt tècnic,
molt financer, on analitzaven la sostenibilitat del deute, el
pagament del deute en un únic termini en lloc de diversos
terminis, i sobre l’infrafinançament que té la comunitat
autònoma enfront d’altres comunitats autònomes pel sistema de
finançament autonòmic, i era molt tècnic, molt precís; però jo
crec que el que es va desprendre de la Comissió no permanent
del Deute era donar-li un enfocament més social. 

El que sí -bé, ho tenc aquí, de la presentació de l’any 2019-
es va encarregar a l’Oficina -si no ho record malament- va ser
la contractació d’una empresa externa per fer l’auditoria del
deute. Clar, en aquell moment es va tancar la legislatura, no
vàrem poder continuar molt més i ni sabem gaire bé què és una
auditoria ciutadana, encara que l’Ajuntament de Madrid té unes
guies per fer auditories ciutadanes, que és el que es podrà
agafar com a referència perquè totes venien del tema grec, no?,
del deute públic de Grècia i les retallades que havien sofert els
ciutadans grecs com a conseqüència de la crisi financera, i si hi
havia deute legítim o deute il·legítim..., però, clar, preparar un
contracte perquè el faci una empresa externa, primer li he de dir
a l’empresa externa què és el que s’ha de fer i tampoc no sabem
quines empreses externes..., bé, podríem fer la licitació però
volíem tenir clar què és el que s’havia de fer. 

Hem agafat l’encàrrec de la Comissió no permanent del
Deute i dels set punts -em sembla que són set punts que
s’havien de posar de manifest- nosaltres farem la part que

podem fer, la part política la deixarem per després però aquesta
part sí que la farem i la farem des del punt de vista més social
que puguem. I jo esper que sigui un informe interessant -perquè
ho és- i, clar, parlar del deute públic al final és parlar de la
despesa pública i de la tributació, no?, i al final estam tots
implicats en això. Jo em compromet abans que acabi aquest
mes de maig a tenir l’informe. 

Bé, després, des del partit de Ciutadans s’ha parlat de la
percepció de la corrupció. Ho he dit abans, jo crec que la
percepció està molt condicionada pels mitjans de comunicació.
Gran corrupció, com hem vist a altres èpoques i a altres parts
del territori, no sé si n’hi ha, no em consta. Petits actes
fraudulents sempre n’hi haurà. Boris Johnson ara està si ha
reformat la seva casa..., miri, sempre n’hi haurà. Gent que s’ha
botat confinament també hi ha al Regne Unit, perquè el
ministre no-sé-què que se’n va anar a 400 quilòmetres a veure
la seva parella... Vull dir, aquestes coses sempre, sempre hi
són. Ara, jo crec que la percepció és més alta que la corrupció
real. I a tota la literatura sobre la corrupció sempre conclou el
mateix. 

El projecte educatiu està fet, pensat per als joves, per tant
havia de ser creatiu. Hem inventat una part però en una altra
part ens hem basat en un projecte que té Àustria, l’Oficina
federal anticorrupció austríaca, que fins i tot té una aplicació
mòbil per als joves i un joc de taula. Era un poc complicat per
posar-lo..., perquè fos atractiu per als joves. Tots vàrem fer un
poc aquesta composició del projecte educatiu adreçat als joves
perquè entenem que la corrupció és una particularitat de la
deshonestedat, de la falta d’integritat, i això parteix de l’ésser
humà i cadascú ha de ser íntegre, no? I, al final, d’aquí als
propers anys seran els joves que ara estudien els que dirigeixin
les institucions públiques. 

Convenis amb ajuntaments, supòs que passa igual que amb
els convenis, vull dir, al final..., home, convenis em referesc
amb altres institucions, ens posam d’acord, fem un conveni,
volem fer moltes coses però cadascú té les seves
problemàtiques diàries i potser el tema del conveni queda un
poc endarrerit. Amb tots els secretaris que hem parlat -que són
pràcticament tots- estan convençuts que han d’anar per aquí,
però això requereix una modificació del reglament orgànic i de
funcionament de cada ajuntament, que ho ha d’aprovar el ple,
i a partir d’aquí després s’ha de signar el conveni, és un
conveni estàndard, no té..., anam al mateix amb cada
ajuntament, però rebuig jo no crec que n’hi hagi, tot al contrari,
potser que no hàgim signat més convenis amb altres
ajuntaments té a veure amb això, que tenen altres
preocupacions més importants en el dia a dia que la signatura
del conveni, però estan pràcticament tots d’acord que ajudarà
els càrrecs electes a facilitar el que és la declaració patrimonial
d’interessos i activitats. 

Pel que fa a les denúncies, jo crec que creixen perquè
l’Oficina es coneix més, no perquè hi hagi més corrupció.
També és cert que, clar, bé com que hi ha una oficina que es
dedica a això idò hi ha gent de fora d’aquí que..., hi ha un bar
davall ca meva que aquí no duen mascareta i els de Ferrol,
Albacete, de Tenerife o de Sevilla... Bé, aquestes són molt
fàcils de tramitar, aquestes investigacions. Però jo crec que sí,
jo crec que, de fet, ahir va venir un denunciant i em va dir és
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que, clar, jo no sabia que existíeu. Supòs que conforme es va
coneixent l’Oficina idò anirem rebent més denúncies, el cap
d’investigació m’ha dit escolta no donis a conèixer més
l’Oficina perquè ens inundaran... Però clar, nosaltres tenim
aquesta part social, aquesta part cívica, aquesta part de
fomentar la integritat, l’honestedat, la (...), que l’hem de
continuar fent i clar, com que tenim la part d’investigació
imagín que les denúncies creixeran per aquesta banda. 

Sobre la corrupció a les petites i mitjanes empreses, la
corrupció sí que és diferent de la que es pot produir a les grans
empreses, perquè tractam d’un tracte molt més proper entre
l’òrgan que fa el contracte i la petita empresa, sobretot a
institucions més petites, a ajuntaments més petits, i perquè -i ho
dic des del punt de vista gestor- quan trobes una empresa amb
la que contractes i t’ho fa bé, vols continuar contractant amb
ella. No és realment un tracte de favor, és que vaig contactar
amb una que... Mare de Déu!, i ara en tenc una que m’arregla
el problema..., escolta, em pots fer aquesta altra cosa també?,
però sí que és ver que el frau és diferent, supòs que una gran
empresa de construcció que fa projectes per al Ministeri de
Foment si hi ha corrupció serà diferent a la que hi pugui haver
entre un càrrec electe, un batle d’un ajuntament i el seu cosí. 

Després, a MÉS per Mallorca s’ha insistit en el tema de
canvi de paradigma, de canvi de cultura, de posar l’èmfasi en
la dignitat de la classe política. Hi estic d’acord, no..., no...
Totalment, totalment perquè..., i encara que jo sigui funcionari
i els funcionaris potser tenim una percepció de corrupció més
baixa, vull dir aquí no es paguen suborns, quan t’agafa la
policia no li dones el carnet d’identitat amb un bitllet de
cinquanta com passa a altres països, no?, però formam part del
sector públic i per tant la corrupció que hi pugui haver en el
sector públic ens afecta també com a funcionaris i hem de
canviar aquesta imatge. Per això, com a director de l’Oficina a
mi m’agrada parlar no tant de corrupció, que és una paraula
bastant lletja, sinó de la part positiva, de la honestedat, de la
integritat, perquè al final quan una persona no és íntegra potser
que no ho sigui quan fa una contractació pública o quan sigui
responsable d’una institució pública sinó que estam parlant
també que una persona que no és íntegra idò no paga els seus
imposts i al final és la mateixa moneda amb diferent..., la cara
i creu de la mateixa moneda.

La gent és molt crítica amb el sector públic quan es tracta
de corrupció però jo els demanaria bé, i vostè paga realment el
que ha de pagar?, vull dir, no ha ocultat res mai? I això és una
pregunta que ens hem de fer tots perquè al final parlam de
recursos públics i tant és frau el que se’n va on no se n’ha
d’anar, com el que no arriba quan hauria d’arribar. 

Això de tenir bo, l’expressió de “tenir bo”, bé idò és un
reflex dels conflictes d’interès. Tots tenim interessos personals,
tots. Tots ens movem per interessos personals. El tema és que
quan una persona arriba a un càrrec de responsabilitat pública
ha de saber gestionar aquests conflictes que segur que es
produiran. Per tant ha de ser conscient que la seva decisió
pública no pot estar contaminada per l’interès personal que
pugui tenir.

Per tant, això de tenir bo encara segueix, jo crec que, bé,
molta gent m’ha dit tu no coneixes algú a no sé on que em

pugui... Potser les administracions haurien de tenir també
canals de comunicació més fàcils per als ciutadans, no ho sé,
però sí que és molt important la gestió dels conflictes d’interès
dins el sector públic i aquesta és una de les unitats que nosaltres
explicam dins el curs de lideratge ètic que donam als
funcionaris o als directius públics a l’EBAP. 

 I quant als efectes de comunicació, també agaf el missatge,
som conscient que potser he pogut cometre errades de
comunicació davant els mitjans de comunicació perquè tenim
aquesta doble funció: la de prevenció i per tant fer difusió de
l’honestedat, de la integritat pública, fer observatoris ciutadans,
fer participar la gent en aquest concepte d’ètica; i per l’altra
banda tenim la part d’investigació, clar, quan tu fas una roda de
premsa o parles amb un mitjà de comunicació on vols parlar de
l’observatori ciutadà idò et demanen coses que no tenen a veure
perquè els és més rendible des del seu mitjà de comunicació
donar informació sobre les investigacions. Tractarem de
calibrar molt més el que deim als mitjans de comunicació pel
que fa a les investigacions. 

El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes ha parlat
de duplicitats amb altres organismes. Ja he comentat que les
funcions que tenen els òrgans de control intern i extern i les
funcions de la Fiscalia, hi ha un àmbit molt ample per fer feina,
de fet el Consello de Contas de Galícia i la Cambra de Comptes
de Canàries han assumit, han creat, han modificat la seva llei
per incorporar la prevenció de la corrupció. Al Consello de
Contas de Galícia són cinc persones i no han fet tanta feina com
hem fet nosaltres amb tres..., però també han estat conscients
que hi havia una part que era la prevenció de la corrupció que
no s’estava fent per ningú. Ells l’han atribuïda a la sindicatura
de comptes gallega o canària. Però jo crec que els falta la part
d’investigació sobretot perquè si ara, d’acord amb la
transposició de la directiva comunitària, hem d’establir canals
de denúncia, algú haurà d’analitzar les denúncies i algú haurà
de fer la protecció dels denunciants.

I aquí tampoc hi ha una forma clara de com fer-ho, i la
directiva comunitària obliga ens públics i obliga també
empreses privades, tothom ha de tenir un canal de denúncies,
intern, extern..., sobre la gestió no es fica, la directiva. Però
clar, el Consello de Contas de Galícia sempre ens ha dit
“nosaltres de denúncies no volem saber res, perquè no ens
dedicam a això, a nosaltres ens han encarregat la prevenció de
la corrupció i la farem, però de denúncies i d’investigacions no,
perquè no és la nostra funció d’auditoria”. Per tant algú l’haurà
de fer. Per tant, duplicitat de funcions, jo crec que no n’hi ha,
nosaltres no feim auditories al uso, com fa la Sindicatura de
Comptes. 

Sobre la comprovació de les declaracions de béns, es
comproven, de fet no tendria sentit gestionar el registre de
declaracions patrimonials, interessos i béns i activitats si no
duim una comprovació del que es declara. De fet, quan el
Parlament va fer arribar a l’Oficina les declaracions de
legislatures anteriors, moltes estaven en un sobre tancat que no
s’havia obert mai. Obligar una persona que faci una declaració
perquè estigui dins un sobre, dins un calaix i no es vegi mai,
idò és una obligació que no té gaire sentit. 
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Per tant nosaltres tenim les declaracions, les tenim totes, les
tenim a una base de dades estructurada perquè es presenten de
forma telemàtica i feim comprovacions i sí, és clar que en feim.

Parlant sobre la duplicitat pel que fa la Sindicatura, ens han
demanat exemples de riscos en els ajuntaments, els riscos els
hem d’entendre com a riscos que en un moment determinat es
poden convertir en una mala pràctica, no tant quant a la gestió
econòmicofinancera, que d’això sí que s’encarrega la
Sindicatura, ara és difícil recordar els 70 riscos, però estan
penjats a la pàgina web, a la part de prevenció, riscos en els
organismes públics, estan penjats, però per exemple: la
prescripció de sancions o la prescripció de tributs, un
ajuntament ha de fer la gestió receptadora dels seus tributs, bé,
hi ha un tribut que no es paga, s’inicia la via executiva i al final
això prescriu perquè passen quatre anys i no s’ha cobrat.

La Sindicatura el que farà serà un informe de “mira, és que
t’han prescrit dos, tres, cinc, vint milions d’euros”. Això és un
defecte de funcionament, has d’explicar o has de tenir cura del
que hi ha, però no investigarà si aquesta prescripció es deu a un
tracte de favor cap al contribuent, d’acord, això és un dels
riscos que hi ha en aquesta matriu. És una matriu bastant
complexa perquè s’han de valorar els riscos, s’ha de veure si hi
ha mitjans de controls per minimitzar aquests riscos, això et
dóna una puntuació i al final, idò s’han de posar uns controls o
unes eines per tenir-los controlats.

Sobre les xerrades que feim a les escoles s’ha dit que
bastaria preparar els materials per als professors, de fet és el
que hem fet, hi ha quatre mòduls destinats exclusivament al
professorat, però sí que els agrada com a oficina externa, i crec
que als professors i als alumnes també, que vingui una altra
persona de fora de l’escola a fer la petita xerrada, però el
material està preparat per les escoles, no per nosaltres...
Nosaltres explicam el vídeo i donam un poc d’èmfasi al tema
dels dilemes per fer-ho un poc més atractiu, però està preparat
per les escoles.

Quant a la col·laboració amb la PIME i la World
Compliance Association sobre que no és àmbit de la nostra
actuació i per què ho hem fet, la raó és bàsicament perquè a
l’àmbit empresarial d’ençà que en el Codi Penal es va establir
la responsabilitat penal de les persones jurídiques l’any 2010 i
es va potenciar l’any 2015 pràcticament -pràcticament- totes les
empreses de mitjà i gran grandària han incorporat mecanismes
de compliance, de compliment normatiu, dins les seves
estructures. Ara es parla molt del Chief Compliance Officer i
de la gent que es dedica a garantir el compliment normatiu a les
empreses. I això es fa per evitar delictes, entre d’altres els
delictes de corrupció perquè, és clar, quan parlam de corrupció
en l’àmbit penal hi ha la part pública, però també hi ha la part
privada.

Hi ha moltes empreses petites i mitjanes que són
contractistes de l’administració des de les que subministren
mobles fins les que fan reparacions immobiliàries, les que fan
carreteres, les que fan les comparses per al dia de reis,... Vull
dir, hi ha moltes petites i mitjanes empreses que fan feina per
a l’administració. El que volem és que aquestes petites i
mitjanes empreses que no tenen aquesta infraestructura per
compliance, idò donar-los una pinzellada, una guia de... escolti,

quan fa feina per a l’administració tengui en compte que ha
d’extremar la integritat per evitar que aquestes males pràctiques
es puguin dur a terme.

Al final el que volem és implantar el que la PIME també vol
perquè estam també molt conscienciats en aquesta matèria,
però des del punt de vista de la corrupció. És clar, quan això ho
fas tu tot sol, idò tens més impacte que quan ho fan amb altres
institucions com són aquestes que he comentat.

També s’ha demanat respecte de la publicació dels informes
raonats si no van en contra de l’article 13, la representant del
PSIB-PSOE ha llegit l’article 13 i ho hem de posar, a la
Memòria ho hem de posar, no..., publicar els resums dels
informes sobre el que diu l’article 13 és precisament el que hem
intentat fer. Per tant, entenem que no va en contra de l’article
13.

Des del Grup Mixt se’ns ha demanat si només feim feina a
Mallorca. És una preocupació també del director de l’Oficina
estendre les actuacions a Eivissa i a Menorca. El projecte
educatiu ... la Conselleria d’Educació ens va donar el suport en
fer publicitat a totes les escoles de totes les illes, no va tenir
molta incidència, vàrem demanar els correus i ara som nosaltres
els que ens adreçam a les escoles, d’Eivissa ens varen
respondre positivament dos instituts, de Santa Eulàlia i
d’Eivissa capital, hi farem la xerrada la setmana que ve, i a
Menorca farem el mateix perquè sí que ens volem estendre a
totes les illes.

Des del punt de vista de les denúncies, bé, supòs que perquè
hi ha més ajuntaments i més població a Mallorca ens n’arriben
més de Mallorca, però també ens n’arriben de Menorca, però
sí que tenim en ment que aquí som quatre illes i que hem
d’estar a totes amb la màxima presència possible.

Si tenim objectius d’arribar a un percentatge de centres, bé,
jo li diria que al cent per cent, és complicat. Nosaltres el
projecte educatiu el vàrem tenir engegat al setembre, octubre de
l’any 2020, és cert que li vàrem donar publicitat al desembre,
però és clar les escoles són bastant reticents en aquests
moments a dir: “és que... jo tenc la meitat de classe presencial,
l’altre meitat és per internet, tu vendràs...”, estan bastant
temeroses que nosaltres anem a fer les xerrades, però encara
així, bé, n’hem fet 24 que crec que amb les circumstàncies que
hi ha està bé, però el nostre objectiu és arribar al cent per cent.

De fet, l’Observatori Ciutadà participa amb l’Associació de
Filòsofs de les Illes Balears que és una associació de professors
d’institut que es dedica al tema d’ètica i volem també aprofitar
aquesta presència de l’AFIB a l’Observatori per també donar
un poc d’impuls a parlar un poc d’aquests temes que, ja dic,
parteixen de la corrupció, però parlam als al·lots de temes
quotidians. Hi ha un dilema que és: quan tu estàs jugant un
partit de futbol, ets el davanter, estàs dins l’àrea i et posen la
cama davant, et tires o no et tires?, tots els al·lots, masculins,:
“home, és clar que em tir” i, és clar, idò dius: “home, a
veure...”, però sí, volem arribar que comprenguin que... si no
som honestos al nostre dia a dia això no anirà bé, però volem
arribar al cent per cent, a veure si ho aconseguim en un termini
breu de temps.
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El curs d’expert universitari intentarem convocar-lo per a
l’any 2021. Em pareix que s’havia parlat que durés dos mesos
perquè no és un curs d’especialista ni de màster que ja són més
llargs de dos mesos. Crec que es podrà convocar per a enguany.

L’enquesta, la intenció que tenim és de fer-la
periòdicament. Vàrem començar amb aquesta... bé, aquesta
presa de contacte amb aquesta que vàrem fer i mirarem si la
sofisticam un poc amb el professor Andreu Sansó i la fem... no
sé, d’una altra forma que no sigui molt costosa, però sí, la idea
és fer-la anualment. A Catalunya, com que són enquestes
potents, són pesades les fan cada dos anys. També sobre els
convenis amb els ajuntaments tenim intenció de signar amb tots
ells perquè creiem que amb una única declaració resols els dos
problemes.

Si els sistemes d’alerta els tendrem el 2021, jo crec que el
projecte de DATACROSS sí. És un projecte que està en la fase
final, el que volen ara és fer l’avaluació per part d’una sèrie
d’institucions, entre elles la nostra, de si funciona o no funciona
i si és útil o no és útil. Les proves que han fet ells a Itàlia els
han donat resultat positiu i es tracta de veure si es pot estendre
a la resta d’organismes públics.

Ens interessa quasi, quasi més el de la Comissió Nacional
de Mercats i la Competència, jo vaig tenir una reunió presencial
allà, vaig parlar amb l’anterior director, però hi ha hagut un
canvi ara de direcció amb una altra línia estratègica i haurem de
veure si ens poden ajudar un poc.

En qualsevol cas amb la resta d’oficines, tant la de
Catalunya com la de València que també hi estan interessades,
idò mirarem si aconseguim tenir-ho llest enguany.

Sobre l’auditoria del deute, ja dic, l’encàrrec em pareix que
no era que la féssim nosaltres, en part perquè tampoc no sabem
molt bé com fer-la. Nosaltres preparem el que consideram que
és la informació bàsica perquè després es pugui fer l’auditoria
ciutadana.

Sobre l’article 13 de la llei, si hem complit el termini màxim
de sis mesos que estableix, crec que sí en tots els casos perquè
el termini de sis mesos comença quan iniciam la fase
d’investigació, que -com he explicat abans- nosaltres feim
primer una anàlisi prèvia de versemblança o un requeriment de
documentació i és un període de temps que no ens compta dins
els sis mesos que tenim per acabar la investigació. Per tant
entenem que sí, que en tots els casos que finalitzam complim el
termini de sis mesos. Per a l’any que ve, per a la memòria de
l’any que ve, posarem quin termini hem trigat a finalitzar la
investigació.

Sobre la identificació dels expedients. És l’any en què s’ha
presentat la denúncia i el número que ve davant és el número de
denúncia. Quasi tots comencen amb una DE, de “denúncia” i
van per ordre cronològic. Vull dir la primera és la denúncia 1
del 2021, és expedient 1/2021. N’hi ha unes altres que són les
que iniciam d’ofici, que comencen per una NO, de “notícia”,
però d’aquestes jo crec que l’única que vàrem fer va ser la de
la compra de material sanitari. La resta són per ordre
cronològic i l’any és l’any en què s’ha presentat la denúncia.

Sobre la priorització dels expedients, la regla és fer-ho per
ordre cronològic, la primera que entra és la primera que hem
d’analitzar. Però sí que tenim una instrucció, la 5/2019, on
establim quins casos arxivarem perquè no són competents, no
tenen rellevància o no s’acrediten mínimament els indicis de
frau o corrupció; i en aquesta mateixa instrucció establim quins
condicionants poden dur a l’Oficina a alterar l’ordre d’anàlisi
o d’investigació, que és bàsicament per repercussió de fons
públics que hi pugui haver, per això vàrem avançar la de
compra de material sanitari, o per impacte mediàtic. Jo crec que
són aquestes dues. Està penjada la instrucció també a la pàgina
web. Però si no és per a una cosa d’aquestes, nosaltres feim la
investigació per ordre cronològic.

Sobre les garanties de l’article 12, que estableix l’obligació
de notificar als responsables de l’òrgan quan afecta a un càrrec
públic determinat, ho feim en tots els casos. Sempre que
identificam una persona a la qual ens dirigim, dient-li “escolti,
estam iniciant o estam fent una investigació sobre vostè”, ho
comunicam immediatament al superior, sí... Al mateix moment,
sí, sí, al mateix moment. El que sí és cert és que aquesta
comunicació a la persona investigada la fem quan tenim raons
de pes, perquè ens va succeir al principi una denúncia contra
una persona, iniciam la investigació contra tu i diu, vull veure
l’expedient i clar, encara no tenc res. Vull dir que aquesta
comunicació la feim quan tenim indicis que hi pot haver alguna
infracció de qualsevol tipus. No la feim al principi perquè això
tal vegada acaba en arxivament i no té sentit comunicar res a
ningú.

Actualitzarem l’Excel de la pàgina web sobre els contractes.
Tal vegada estigui desactualitzada, tal vegada. Sí que crec que
està actualitzada la publicació que fem a la plataforma de
contractació del sector públic, ja estan tots publicats.

Sobre que a la pàgina web només hi ha l’informe
d’investigació de les mascaretes, és per aquest motiu que he
comentat. És un informe que no era un informe d’investigació
a l’ús, investigant un poc tot allò que havia passat davant la
resposta a la crisi sanitària i tots els noms que hi apareixen són
públics.

Sobre les recomanacions de la Sindicatura, n’hi ha algunes,
que si la signatura està feta d’aquella forma, no la podem
canviar, vull dir ja està signat, aquesta no és possible. N’hi ha
d’altres que òbviament les assumim, hem fet ls publicacions al
BOIB que faltaven per fer. Els informes dels serveis jurídics es
faran. Vull dir que n’hi ha unes altres que ja vaig explicar que
... també tornar enrere, vull dir que obrir tràmit d’audiència al
personal per pagar les ajudes socials, en aquest moment tampoc
no té molt de sentit, quan ja hem fet a finals de l’any 2020, la
convocatòria d’eleccions sindicals, tenim delegat de personal
i s’ha negociat tant la carrera professional com les ajudes
socials.

Sobre les directrius generals, hi ha un punt de creació d’un
banc de dades en matèria de contractació o de bones pràctiques
en matèria de contractació, no l’hem fet nosaltres a l’Oficina
com a oficina, però sí que estam en contacte amb l’OIRESCON
i les oficines de Catalunya i de València, per arribar a tenir un
banc de dades com aquest.
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I sobre els objectius mesurables, és una intenció que jo tenc
des del principi, però és un poc complicat, sí. N’hi ha alguns
que tal vegada sí que es podrien establir, com és el tema de
xerrades a les escoles, o de convenis amb ajuntaments. I
d’altres que, quants de recursos públics s’han estalviat com a
conseqüència...?, és que és un poc complicat d’establir, ho
tenim pendent encara.

I la liquidació del pressupost és cert que no està a la
memòria. Bé, jo faig una explicació un poc del que són el
pressupost d’ingressos, el pressupost de despesa, el romanent
de crèdit i la liquidació com a tal forma part dels comptes
anuals que estan penjats a la part d’informació econòmica. De
2021 hi ha de ser, ... no? També és cert que estam esperant
l’informe definitiu de l’auditoria que ens està fent l’auditoria
financera dels comptes anuals, que encara no ens ha passat el
resultat definitiu i tal vegada esperant l’informe de l’auditoria,
no l’hem publicat, però si no, el publicarem avui mateix. Hi ha
els comptes, el balanç de situació, el compte de pèrdues i
guanys, memòria, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de
fluxos d’efectiu i l’estat de canvis en el patrimoni net. Hi són
tots, si no estan publicats els publicarem avui.

I crec que ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passem als torns de rèplica. Té la paraula el Partit
Popular per un temps de cinc minuts. Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Moltíssimes gràcies, Sr. Far, per les
seves extenses explicacions. A mi me quedava un tema que no
he tengut temps d’abordar a la meva primera intervenció i era
precisament referent a aquesta auditoria de deute. Nosaltres
teníem entès que vostè tenia un mandat d’aquest parlament per
contractar una empresa externa per dur a terme aquesta
avaluació de la qualitat de l’endeutament de la comunitat
autònoma. Però després de les seves explicacions he entès que
aquesta anàlisi l’està fent la seva oficina a partir d’un informe
de la Sindicatura de 2016 i han contractat una empresa perquè
faci la part gràfica, és correcte això? Ho he entès... no? A,
d’acord, després vostè m’ho explicarà, perquè nosaltres vàrem
manifestar la nostra postura contrària que contractàs una
empresa externa, perquè consideram que ja existeixen molts
d’organismes que vigilen aquesta política econòmicofinancera
amb l’administració pública, des de la Sindicatura de Comptes,
la Intervenció General, la Intervenció Junta d’Auditories, el
Tribunal de Comptes i l’autoritat independent de
responsabilitat fiscal.

I avui no m’ha quedat gens clar aquest nou concepte que
vostè ha introduït sobre aquesta dimensió social de la qualitat
del deute. Per tant, li agrairia que ens doni les explicacions, o
a través que diu que ens remetrà, ho podrem comprendre.

Sr. Far, vostè sap i em sap greu repetir-li, que el Partit
Popular quan tengui majoria parlamentària suficient, proposarà
dissoldre aquesta oficina, més enllà dels seus esforços i la seva
dedicació, que ens consta. Però mentre estigui al front

d’aquesta oficina, el Partit Popular l’encoratja que faci la seva
feina de la manera independent i amb el rigor necessari.

I acabaré dient que no hi ha pitjor corrupció que no resoldre
els problemes dels ciutadans i no hi ha pitjor corrupció que els
polítics no realitzin la seva feina que tenen encomanada per als
ciutadans amb rigor i dedicació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem ara al Grup Parlamentari Podemos.
Té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA SANS I REGIS:

Sí gràcies, president. Molt breument. El nostre grup
parlamentari esperarà a veure l’informe sobre l’auditoria del
deute i llavors a partir d’aquí -com ja he dit a la meva primera
intervenció- ja entrarem a valorar si això era el contingut que
es va sol·licitar des del Parlament a la passada legislatura i res
pus, però bé, si ara es respon la pregunta que ha formulat la
Sra. García perfecte perquè així obtindrem més informació.

He de dir que estic contenta quan ha dit que calibraria
millor les comunicacions que es faran cap als mitjans de
comunicació principalment perquè el nostre grup parlamentari
considera que en termes de comunicació externa des de
l’Oficina hi ha bastant tasca per fer, perquè una cosa és voler
difondre la prevenció i l’altra és que per tal vegada voler fer
algunes valoracions o voler posar alguns exemples, al final es
posa com una lupa damunt unes persones o unes institucions,
i això evidentment, bé..., avui en dia vivim amb el Clickpoint
de... bé, qui obté més clics a un enllaç i és una eina perillosa
que trob que si s’ha de mantenir una postura neutral com es
desprèn dels principis de l’Oficina trob que s’ha d’anar més en
compte perquè a vegades es pot tergiversar la pregunta o la
intenció. Trob que en això s’ha d’anar, com dic, molt en
compte, i ho diu una formació política que -ja ho he dit en la
primera intervenció- ha estat víctima de multitud d’atacs que
després han quedat en no-res i ningú no s’ha fet ressò que allà
no hi havia absolutament res. Per això, jo aquest tema... per a
mi era, per a mi i per a la nostra formació és important el
compliment d’aquest article 11 i de l’article... ara crec que és
el 2 o el 3, que fa referència als principis que ha de tenir
l’Oficina. Trob que és important posar-hi esment. I estic
contenta que vostè ja hagi valorat abans que és important
sobretot perquè, agafant un poc el que deia el Sr. Ensenyat
abans, cal dignificar la tasca que es fa des de les institucions i
més venint d’aquí, o sigui, en aquesta comunitat autònoma que
sempre, moltes vegades, s’ha qualificat com el paradís de la
corrupció per tots aquells anys anteriors que hi ha hagut i trob
que és necessari calibrar segons quins missatges es volen
atorgar.

Evidentment, persecució de la corrupció, aquí no hi ha cap
tipus de dubte; evidentment una vegada finalitzat un expedient,
nosaltres trobam que és molt interessant poder consultar el
resultat de la mateixa forma que es comunica des d’altres
institucions que també fan investigació i evidentment tota la
prevenció a cometre actes corruptes o impropis o poc ètics, i en
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això la nostra formació està complement d’acord i, de fet, jo li
vull avançar el contrari d’allò de la Sra. García comentava
respecte que acabaria amb l’Oficina anticorrupció, la nostra
formació si continua formant part del Govern mantindrà
l’Oficina anticorrupció perquè pensam que és necessària i que
el simple fet de la seva existència ja contribueix a la prevenció
de la corrupció i per tant, amb nosaltres l’Oficina està a salvo,
diríem.

Res, vull agrair-li totes les explicacions que ens ha donat i
esperam durant aquest mes poder tenir accés a l’informe de
l’auditoria del deute perquè és cert que la nostra formació, el
nostre grup parlamentari té molt interès a poder veure les
conclusions i tota la tasca que s’ha fet envers aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara tindria la paraula Ciudadanos, però no
hi és. Passem a MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, no en farem ús.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspondria la paraula a VOX-Actua
Baleares, que no hi és present; El Pi tampoc, s’ha excusat
perquè ha hagut de partir, per la qual cosa té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo no en faré ús perquè m’acabo
d’incorporar a la comissió per substituir el Sr. Josep Castells
que ha hagut d’anar a la Junta de Portaveus, però gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies, president. Sr. Far, moltes gràcies per les
respostes. Hem fet moltes preguntes tots els grups i a vegades
és fàcil que li queda alguna cosa al tinter.

Per part nostra consideram que hi ha algunes respostes que
valoram molt positivament com el tema de corregir el tema de
l’ordenament a la propera memòria dels expedients, el tema
també del nom de l’expedient. Vostè ens diu que té unes lletres
davant si s’ha obert d’ofici o si ha estat denúncia, a l’annex 5
no apareixen aquestes lletres, vull dir, només parlen
d’expedient 47/2019, no hi són, vull dir..., ens agradaria poder
entendre bé com ordena l’Oficina tot el tema dels expedients.
Consideram que és un tema important i esperem que a la
pròxima memòria, idò, estigui corregit.

També és important la precisió que ha fet del tema mediàtic
que vostè diu que és un tema en el qual s’ha d’anar amb molta

precaució. Creim que és un tema difícil perquè aquí tothom fa
la seva feina, els mitjans de comunicació -amb tot el respecte-
nosaltres consideram que fan la seva feina, vostè intenta fer la
seva, però també és cert -com han dit els altres companys
d’Unidas Podemos i el Sr. Ensenyat en el seu moment- que de
vegades els titulars són els que són i vostè ha... i aquí tenim la
prova molt concreta que de vegades va contrari als objectius de
la mateixa Oficina. En el cas de l’informe de la compra de
salut. Vostè mateix aquí ha dit en seu parlamentària -ho acaba
de dir en la primera intervenció- que les conclusions és que
Salut ho va fer bé, però jo, mentre vostè rallava, he fet una
cerca per internet i tots els titulars són negatius. Vull dir que
sembla que ho han fet fatal. M’entén?, és un exemple clar de la
derivació d’aquesta excessiva exposició pública, que pot ser
contrària als mateixos objectius. Per tant, aplaudim que vostè
en sigui conscient i consideri que és un tema a tractar i a
corregir. 

Referent a l’article 13, vostè diu que considera que es
compleix, jo li he de dir que hi ha el tema del temps que no
apareix, i l’article 13 ho diu. Creim que és important. És
important per analitzar el tema de l’eficiència i l’eficàcia que
diu l’article 3, crec que és, o 4, de la mateixa llei i la Memòria
crec que ho especifica així per arribar a aquests objectius. Per
tant, no sabem què duren els expedients i creim que és una dada
que ha d’aparèixer.

Quan diu que “crec que sí”, vostè m’ha contestat: “crec que
sí que complim amb el termini”, ens agradaria que fos un sí o
un no, crec que així queda un poc... un poc dubtós, no?, perquè
s’han de complir, si no es compleixen s’ha de demanar una
proposta per fer una pròrroga. És així. Així ho diu la llei. Per
tant, voldríem saber si sí o si no, si n’hi ha alguns que no, idò
saber quins són, perquè les dates com que nosaltres no les
podem conèixer, aquí no hi són...

Referent al tema dels expedients, és clar, jo faré referència
a un expedient que ha fet la Sra. García, per exemple, perquè
és ver que va in crescendo la feina de l’Oficina i creim que ha
de ser així i açò és bona senyal, però de vegades també els
esforços s’han de posar on fan falta. És una pregunta així
genèrica i retòrica tal vegada per parlar-ne més endavant, però
a veure si... quan diuen “necessitam més efectius”, bé, idò...
facem una anàlisi a veure si realment es posen els esforços on
requereix. Per exemple, les escoles, qui va a les escoles a fer
les classes i les exposicions?, demanam, no? Hi poden anar les
persones que hi van, no tenc un coneixement, no?, vostè ja em
contestarà a veure qui és que hi va. Però ho pot fer una altra
persona? 

Pel que fa a si hi ha expedients, per exemple, que poden ser
arxivats més ràpidament, és una altra pregunta. Per açò també
li demanàvem aquest punt 4.2 de les actuacions transversals,
que van amb aquests objectius, no?, que l’Oficina sigui eficaç. 

I després, respecte de la publicació de l’estudi de la compra
de Salut, el criteri de per què ha penjat aquest i altres no, idò no
ens convenç. Perquè vostè ens diu que com que no hi ha dates
i tal, idò hem considerat que aquest es penja. A altres
expedients podria ser que també les dades fossin públiques
perquè siguin contractacions o per exemple que siguin, que no
facin referència..., per exemple, als ajuntaments d’Algaida,
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Llucmajor i Marratxí, conclou que no hi va haver cap tipus
d’infracció. Bé, idò sense treure noms tal volta es podria
penjar. Després també hi ha d’altres...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Carbonero, hauria d’acabar, per favor. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí. L’Ajuntament d’Estellencs també té un expedient que,
bé, que tal volta no hi ha cap dada personal, també podria ser
penjat... Vull dir, és un criteri que és un poc..., o lax o no
convenç prou perquè creim que dins els expedients n’hi podria
haver d’altres que també podrien ser penjats. 

I bé, res més. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la rèplica el Sr. Far. 

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

Moltes gràcies. Bé, sí, ara surt. D’acord. L’encàrrec que va
arribar a l’Oficina sobre el tema de l’auditoria del deute va ser
aquest. Encarregar, o sigui, “instar l’Oficina anticorrupció a
encarregar una auditoria del deute que destaqui les qüestions
detallades abans”. I les qüestions eren bàsicament aquestes set.
Vàrem entendre que el que es volia és que l’Oficina encarregàs
a un tercer el deute, però és que tampoc no sabíem molt bé
exactament què és el que es volia perquè aquí també hi ha
dades que les podem treure de la informació que està publicada
per part de la Intervenció de la comunitat autònoma però n’hi
ha d’altres, clar,  a què no som capaços d’arribar. 

Aquí el que es deia també és que l’informe relatiu a
determinats aspectes de l’endeutament a 31 de desembre de
2016 de la Sindicatura de Comptes, seria l’informe del qual
aquesta altra auditoria ciutadana seria complementària... No és
que partíssim d’aquell informe, però partim del que ja s’havia
fet per part de la Sindicatura per saber exactament què és el que
ja s’havia auditat.

Amb tot això hem entès que nosaltres primer farem el
treball de les dades d’execució pressupostària, per saber
exactament aquest deute del 2007 al 2019 per què s’ha
incrementat. On ha estat la possible disfunció en la
pressupostació o la possible disfunció en l’execució, tant a la
part d’ingressos com a la part de despesa. I a partir d’aquí idò
l’informe es posarà en coneixement d’aquesta comissió perquè
ens diguin si hem de continuar encarregant nosaltres o una
empresa o un tercer que faci alguna cosa més o no, o ho feim
a través d’una auditoria ciutadana, a través de l’observatori o
d’un altre tipus d’ens. Per això, la resposta que li puc donar és
aquesta, no puc anar a més. 

Sí que vàrem entendre que el que es volia no era un informe
o una anàlisi del deute des d’un punt de vista financer -que ja
s’havia fet- o sobre la sostenibilitat que, a més de la

Sindicatura, l’AIReF està..., bé, cada mes fa públic el tema de
la sostenibilitat del deute públic, tant estatal com autonòmic,
sinó que el que es volia era fer un enfocament més social o així
ho vàrem entendre. 

Intentam ser el màxim d’independents possibles? Bé, ho
puc assegurar. Som totalment independents. 

I en relació amb la comunicació, intentarem ser més
escrupolosos en dir la informació que surt de l’Oficina. 

Ha comentat que el simple fet que existeixi l’Oficina ja
influeix en la prevenció de la corrupció. Hem tengut tres casos
de denunciants que ens han dit que només amb els requeriments
que hem fet, ja han deixat de fer el que feien. Per tant, sí que la
presència d’un òrgan que fa aquest tipus d’investigacions alerta
un poc, no? I també ens ha arribat que bé, és que hi ha gent que
diu: escolta, no, que després vendran els d’anticorrupció. Vull
dir alguna cosa està canviant, encara que sigui a passes petites. 

Respecte a la numeració dels expedients, no recordava que
no havíem posat davant la “D” o la “NO”, sinó que simplement
havíem posat el número. Quasi tots -excepte el de la compra de
material sanitari- són denúncies, per tant és una “DE47/2019",
dels que vostè ha comentat. Ja dic, investigacions d’ofici no
n’iniciam perquè no tenim tampoc gaires recursos per fer altres
investigacions. 

Posarem el temps dedicat a cada expedient, d’acord, així ho
farem.

Complim amb el termini de sis mesos? Sí. Sí perquè és un
tema el de la caducitat que ens preocupa. Per tant la resposta és
sí. 

A les escoles només hi va Toni Oliver que és un auditor de
la Sindicatura que fa feina amb nosaltres i és el que ha fet més
feina en tot aquest tema de les escoles, s’ha encarregat de fer el
vídeo divulgatiu, de preparar els mòduls i de preparar els
dilemes i és qui va a fer les xerrades a les escoles. Són xerrades
d’una hora, vull dir que potser queda a l’escola a les nou i a les
deu surt, excepte que hi hagi un tercer d’ESO, un quart d’ESO
i batxillerat que potser hi està des de les nou a la una, però no
és gaire més. Tampoc no volem llevar el protagonisme als
professors, nosaltres anam allà com un òrgan extern que sempre
és més atractiu, no?, per als joves i feim la xerrada, explicar el
vídeo, quatre dilemes, ho feim un poc dinàmic perquè
entenguin que no estam parlant de coses que no tenen gaire a
veure amb ells, sinó que parlam de les triquiñuelas que puguin
fer a la seva vida quotidiana. 

I sobre la publicació de l’informe de la compra de material
sanitari, tampoc no li puc dir una altra raó. Sé que
l’OIRESCON, l’Oficina de Regulació i Supervisió de la
contractació, ja des del principi estava també molt pendent
d’aquest informe perquè es publicaven tot el que eren els
contractes d’emergència i fèiem l’anàlisi sobre la transparència
i la contractació a través d’aquest règim i també ho havíem
comentat amb les oficines de València i de Catalunya, perquè
ells s’estaven plantejant si feien quelcom així o si rebien alguna
denúncia o no, i per això ho vàrem publicar, perquè no era un
informe d’investigació a cap càrrec públic que havia fet
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quelcom malament, sinó que era un poc l’anàlisi global de com
la comunitat autònoma havia fet front a la crisi sanitària a
través de la contractació. Aquest és el motiu.

I res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, li donem les gràcies per la seva presència.

Acabat el debat volem agrair la presència del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, Sr. Far i Jiménez, i anunciar que s’obre un termini de
seixanta minuts per tal que els grups parlamentaris presentin
propostes de resolució. 

(Remor de veus)

Sí... Seixanta minuts...

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reiniciam la sessió i passam al
debat de les propostes de resolució presentades a la Memòria
anual de l’Oficina de Prevenció de Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears corresponent a l’any 2020.

Els grups parlamentaris podran defensar les propostes
admeses per un temps de deu minuts. S’han admès dos blocs de
propostes, que és un primer bloc de propostes presentat per
MÉS per Mallorca i un altre bloc de propostes de MÉS per
Menorca i l’altre bloc presentades per PSIB, Unidas Podem i
MÉS per Mallorca.

Per tant, passem a la intervenció. En primer lloc té la
paraula la Sra. García, per un temps de deu minuts. Perdó,
perdó.

Per tant, ara li tocaria intervenir a MÉS per Menorca, MÉS
Menorca. Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Està segur? Bé, nosaltres hem
presentat aquestes cinc propostes de resolució, que són molt
bones de resumir, perquè a les tres primeres el que fem és
valorar positivament la tasca desenvolupada per l’Oficina de
Prevenció de Lluita contra la Corrupció en l’àmbit de
l’elaboració de projectes educatius, en l’àmbit també de
l’enquesta ciutadana sobre les percepcions i actituds de la
ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a les Illes
Balears i en la difusió dels programes de compliment normatiu
amb les PIME. En tots aquests tres punts també instam aquesta
oficina a seguir desenvolupant aquestes tasques.

Al quart punt demanam que durant l’any 21 s’enllesteixi la
implantació del sistema d’alertes per a la prevenció de males
pràctiques en l’administració pública.

I al cinquè i darrer punt demanam que l’auditoria del deute
públic estigui enllestida i que es faci públic durant el primer
semestre de 2021 aquest informe sobre l’auditoria del deute de
les Illes Balears que es va demanar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem a la segona proposta. I per tant,
té la paraula el Grup Parlamentari Unidas Podem per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Hem presentat cinc propostes de
resolució conjuntament amb PSIB-PSOE, Més per Mallorca i
Unidas Podemos. Crec que no cal que m’estengui massa en el
debat, crec que recullen un poc les diverses intervencions que
hem fet durant la compareixença del Sr. Far. Nosaltres
consideram que, tot i que podem estar també d’acord amb les
propostes que ha presentat MÉS per Menorca, reconeixent la
tasca que s’ha fet, consideram que havíem d’anar més cap
aquelles coses que consideràvem que es podien perfilar o instar
l’Oficina a millorar en algunes qüestions.

Així doncs hem presentat cinc propostes -com deia-:
fomentar sinèrgies de comunicació entre totes les
administracions públiques per tal de millorar els protocols de
col·laboració; continuar consolidant el servei que dóna
l’Oficina per tal de continuar assolint els diversos objectius que
tenen fixats; complir i donar compliment a la Llei de creació,
al Reglament de funcionament i a les diverses instruccions
internes; i, especialment, a la part que fa referència a la
presentació de memòries i les tramitacions dels procediments,
que pensam que és simplement anar consolidant tota la tasca
que estan fent. 

A més, també d’aprovar un pla d’objectius, que incorpori
un protocol d’actuació, que determini la metodologia i la
prelació d’actuació de l’Oficina i que permeti determinar el
cost de les investigacions i de l’estalvi dels recursos públics
que també és un poc el que també el Sr. Far comentava, que
l’Oficina havia de ser un ens auster i que havia de donar
cobertura a les seves tasques amb la màxima austeritat possible
i amb els mitjans que comptin.

I després finalment el tema referent a donar un compliment,
tant a l’article 11 com a l’article 2 de la Llei de creació de
l’Oficina anticorrupció, que també el mateix Sr. Far ha dit que
revisarien tota aquesta part de política de comunicació externa,
que, per tant, seria un poc donar compliment a aquests dos
articles que nosaltres hem recollit aquí.

Simplement trobam que s’ajusten bastant al debat previ que
acabam de tenir de tots els grups aquí presents.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup MÉS per Mallorca
per defensar les propostes.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, li correspon la paraula al Grup
Parlamentari PSIB-PSOE. Té la paraula la Sra. Carbonero per
un temps de cinc minuts..., de deu minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies, Sr. President. No m’estendré massa, perquè la
companya d’Unides Podem ha estat explícita, ha explicat molt
bé els cinc punts que presentam. Crec que són el resum del
debat que s’ha fet i que el mateix Sr. Far ens ha donat la raó,
tant en el tema de l’article 13, com del primer, el dels objectius
i bé, que ell mateix s’ha compromès a millorar a la memòria del
2021.

I després hi ha un punt també que el mateix Sr. Far ha dit
que apareixia a les directrius d’actuació de l’Oficina per a
2020, que no s’ha pogut complir. És un punt d’aquesta proposta
de resolució i que el Sr. Far també ha dit que és difícil però que
ho intentaré fer.

Per tant, anam en la línia... Consideram i feim una valoració
positiva d’aquestes propostes de resolució perquè creim que
van totalment en la línia del debat, en les preocupacions dels
diferents grups parlamentaris, fins i tot en les respostes que ha
fet el Sr. Far.

Per tant, esperem que l’any que ve tinguem una millor
memòria.

Referent a les altres, a les propostes de MÉS per Menorca
que són molt concretes, en línies concretes, farem un vot
favorable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions
pels grups parlamentaris. Per tant, té la paraula el Partit
Popular. Sra. García per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Vostès ja coneixen la postura de
la meva formació política envers aquesta oficina. Tot i així,
hem pogut comprovar amb la nostra implicació en el tema de
la intervenció, amb l’anàlisi acurada d’aquesta memòria, per
tant, hem intentar fer aquestes proposicions en positiu, per
millorar aquesta oficina mentre existeixi i que volem que d’una
forma eficaç i eficient utilitzi els recursos que té per fer feina
en aquest camp de prevenció especialment, però no donarem
suport a les iniciatives que presenten per un costat el Partit
Socialista, MÉS per Mallorca i Podemos, ni a les de MÉS per
Menorca, perquè consideram que no estan dins la línia que
sempre ha defensat el Partit Popular. 

També m’agradaria lamentar l’absència de portaveus
d’altres formacions polítiques, davant d’un debat tan interessant
com és el que fa referència a l’activitat que està desenvolupant
una oficina com és l’Oficina de Prevenció i anticorrupció,
organisme que depèn d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. No hi ha més grups parlamentaris present,
per tant, passaríem a la votació de les propostes. Les propostes
es votaran en funció de l’ordre de presentació. 

Per tant, passam a la votació de les propostes presentades
pel Grup MÉS per Menorca.

Vots a favor? 7 a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció ..., 2 abstencions.

En conseqüència queden aprovades aquestes propostes.

Passem al segon bloc de propostes, presentades per PSIB-
PSOE, Unidas Podem i MÉS per Mallorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Deman, si puc fer una pregunta, si la votació ha de ser
conjunta o pot ser separada? Els punts per separat.

(Pausa)

Sí, jo deman votació separada si és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Passem al segon bloc. Entenc que demana votació separada
i jo demanaria si estan d’acord en fer votació separada? Ningú
no s’hi oposa?

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, cap problema en fer votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Si ningú no s’hi oposa. Per tant, passarem a votació una per
una...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Podem agrupar si volen. Per facilitar la tasca de votació,
podem fer dos grups, per una banda serà el punt primer i segon
i per una altra banda el tercer, quart i cinquè.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, si li sembla bé a tothom i ningú no s’hi oposa
votarem aquesta proposta en dos bloc.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 52 / 5 de maig de 2021 995

Primer bloc, punt 1 i 2 de la proposta de resolució.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? Cap vot en contra.

Abstencions? 2 abstencions.

(Remor de veus)

Tornam repetir.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Deman perdó.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, passem a votar els punts 1 i 2 de la proposta de
resolució presentada conjuntament.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queden aprovades per 7 vots a favor i 2
abstencions.

Ara passem a votar els punts 3, 4 i 5 de les propostes de
resolució.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? Cap vot en contra.

Abstencions? 3 abstencions.

En conseqüència, queden aprovats els punts 3, 4 i 5 per 6
vots a favor i 3 abstencions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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