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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començam la

sessió d’avui. En primer lloc els  demanaria si hi ha

substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sra. Presidenta, en lloc de Pilar Costa, Jordi Marí, gràcies.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Presidenta, Pilar Carbonero substitueix Maria Antònia

Truyols.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Sra. Presidenta, Miquel Vidal substitueix Sebastià

Sagreras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. 

Escrit RGE núm. 1734/21 , presentat per la S indicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant el  qual  tramet

l’Informe 185/21, sobre el compliment de legalitat de l’Oficina

de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2019, en compliment de la resolució

derivada de l’aprovació de la Proposició no de  llei RGE núm.

4261/20, aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts.

Passem doncs a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 1734/21, presentat

per la Sindicatura de Comptes de les  Illes Balears, mitjançant el

qual tramet l’Informe 185/21, sobre el compliment de legalitat de

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

Balears corresponent a l’exercici 2019, en compliment de la

resolució derivada de l’aprovació de la Proposició no de llei

RGE núm. 4261/20 aprovada per la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts.

Assisteix a la sess ió l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga,

síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

acomp anyat de l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, síndic, i el Sr.

Fernando Toll-Messía i Gil, síndic.

En primer lloc té la paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i

Villalonga per tal de fer l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seny ores i senyors

dip utats, l’Informe 185/2021, del compliment de legalitat de

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

Balears va ser aprovat de forma definitiva al Consell de la

Sindicatura el passat 10 de febrer de 2021, d’aquest mateix any,

i tot seguit es va trametre al Parlament i a la mateixa oficina.

L’informe s’ha fet a petició d’aquesta comissió d’Hisenda

i Pressuposts, segons l’acord de dia 3 de juny de 2020. 

Abans de començar voldria fer esment a la dificultat per fer

aquesta presentació, a diferència de totes les que hem fet

durant aquests cinc anys i mig darrers, no?, primer, perquè no

és gens agradable presentar un informe que a tots ens ha

sorprès pel tipus d’organisme de què t ract a, però des de la

Sindicatura de Comptes mai no hem defugit de la nos t ra

responsabilitat.

En segon lloc, perquè ens temem que una inexistent

polèmica entre dues institucions pugui cobrir amb un vel la

rellevància de les incidències que conté l’informe. Jo els

demanaria durant aques t a presentació i en la lectura de

l’informe que no mirin qui ha fet l’informe i sobre qui, sinó el

contingut i els seus fonaments.

I, finalment, perquè aquesta presentació romp o trenca amb

un dels principis de la Sindicatura de Comptes que és intentar

no ser focus d’atenció p er fer feina amb discreció i sense

pressions.

Entrant al contingut  de l’informe hem d’assenyalar que

aquest consta de tres parts. A la primera part es recull l’abast

de la fiscalització, les conclusions, les principals incidències i

les recomanacions. La segona part recull els principals resultats

de la fiscalització pel que fa a l’activitat de contractació de

l’Oficina. Finalment, la tercera part recull els resultats de la

fiscalització de determinades actuacions en matèria de gestió de

recursos humans. 

Per qüestió de temps en aquesta presentació només

desenvoluparé la primera part, que és  la de conclusions, perquè

serveix de resum dels resultats de la fiscalització, però en el torn

d’intervencions respondré qualsevol pregunta que tengui a

veure amb expedients o incidències específiques que vulguin

comentar els diputats.

D’aquesta primera part, voldria fer referència que l’abast de

la fiscalització són tots els contractes adjudicat s  per l’Oficina

durant l’exercici 2019, es revisa de forma global la integritat de

la documentació que ha de cons t ar en tots els expedients i es

fiscalitza de forma detallada una mostra de cinc dels catorze

contractes de què se’ns ha informat. Així mateix, també formen

part de l’abast de l’informe les actuacions en matèria de gestió

de recursos humans com són la revisió de l'RLT, els processos

de selecció de personal i actuacions en matèria de retribucions

tan bàsiques com complementàries. 

Això vol dir que aquí és el que definim què és el que

nosaltres ens hem mirat en aquest informe i ja ho diu l’informe,

però només remarcar que en cap cas no hem fiscalitzat la

legalitat de les actuacions que són pròp ies  de l’Oficina, només

aquelles que tenen matèria de gestió econòmica pressupostària.

Pel que fa a la conclusió, que és  el resum de tot, l’informe

conclou que donades les limitacions a l’abast i la rellevància de

les incidències recollides a l’informe, a les quals després em

referiré, ni l’activitat de contractació ni l’activitat de gestió dels
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recursos humans  s’han realitzat observant el compliment de la

normativa vigent. El fonament d’aquesta conclusió, és a dir, les

principals incidències sobre les quals se sus tenta la conclusió

serien les següents, i les presentaré per separat, en mat èria de

contractació i en matèria de gestió de recursos humans.

Pel que fa a actuacions en matèria de contractació, cal

destacar la limitació a l’abast derivada que l’Oficina no ha

tramès els documents originals de quinze document s que

afecten vuit  exp edient s de contractació. Els documents

aportats no tenen validesa p er no correspondre ni a una

signatura manuscrit a ni a una signatura electrònica vàlida.

Sense aquesta validesa no es pot garantir la integritat dels

documents, és a dir, no es pot garantir que els  documents no

s’hagin modificat. Tampoc no es pot garantir que els

documents no s’hagin signat amb posterioritat a l’adjudicació

dels contractes, de fet, en algunes de les al·legacions es

reconeix que els documents existien, però no es taven signats,

cosa que és insòlita en un expedient administratiu.

Segon, en tres dels tres contractes no menors hi ha set

documents, com són les memòries justificatives i els informes

de l’adequació a preus de mercat  i fins i tot la resolució

d’adjudicació d’un cont ract e que han es t at signats

electrònicament amb posterioritat a l’adjudicació. Cal fer

constar que tot i que la data de signatura s’ha volgut fer

invis ible sobre el paper, aquesta consta a les propietats del

certificat de signatura electrònica. Per t ant , hi ha una evidència

clara d’aquesta incidència.

També es destaquen un seguit de petites incidències que

per si mateixes no durien a la conclusió a què arriba l’informe,

però sí que t enen prou entitat per aparèixer a aquest apartat de

l’informe.

T ot  p legat, i com a resum per a aquesta apartat de

contractació, voldríem fer notar que la Sindicatura de Comptes

no manifesta en cap cas que amb les mancances observades

s’hagi pretès manipular cap procés de cont ractació o s’hagi

intentat beneficiar algun licitador, però sí que posa de manifest

que de forma reiterada el procés de contractació omet tràmits

essencials prevists legalment.

Cal recordar que sense la documentació vàlida no es pot

garantir si el procediment s’ha realitzat correctament  o no i, per

tant, t amp oc no es pot garantir a partir de quin moment tenen

eficàcia jurídica les seves disposicions. Per tant, no es tracta en

cap cas de qüestions merament formals. 

Pel que fa a les  actuacions en matèria de recursos humans

també destacaré, em sembla que són tres punts. El primer punt

seria aquell referit a les retribucions  de personal. En aquest cas

s’ha detectat que en el cas d’aquelles ret ribucions associades

a la carrera professional i als ajuts socials les resolucions sobre

les quals es basen presenten indicis de nul·litat. Això és així

perquè no han estat objecte de negociació amb els treballadors

en els òrgans pertinents tal i com es t ableix la llei,

addicionalment es troben indicis de nul·litat  en algunes de les

actuacions  que desenvolupen els acords, que ja he dit abans

que presenten indicis de nul·litat.

És a dir, tant l’aplicació de l’acord de carrera profess ional com

el d'acció social,  que ja hem dit que contenen indicis de

nul·litat, s’ha fet sense garantir el compliment del que establien

aques t s  acords, en particular s’han abonat  concep t es

retributius abans que els acords fossin vigents. 

No s’ha seguit  el procedit establert per a l’aplicació de la

carrera professional, no s’ha publicat la resolució de la

convocatòria, no hi ha hagut procés de sol·licitud ni s’ha

garantit el termini del tràmit d’al·legacions, tal i com estableix

l’acord de carrera professional que ha assumit  l’Oficina que és

el mateix, suposadament, que el de la comunitat autònoma.

En tercer lloc, hi ha dubtes raonables  sobre la validesa de la

resolució que es t ableix l’enquadrament inicial de la carrera

professional perquè no s’ha aport at  un document original amb

signatura vàlida. Per tant, no es pot garantir a partir de quina

data aquesta resolució, que ja he dit que era nul·la per no

haver-se negociat, generava efectes ni si s’havia signat  en el

moment d’haver-se tramitat els pagaments. De fet, en les

respostes  de la mateixa oficina es reconeix que aquesta

resolució no la firmar el director de l’Oficina, com era precedent,

sinó que la firmar la seva secretària perquè ell es trobava de

viatge igual que la resta de caps d’àrea de l’Oficina.

Pel que fa a les  qües t ions que afecten el procés de selecció

de personal, de personal assimilat a alts càrrecs, s’ha constatat

un incompliment de l’article 22.2 de la llei que crea l’Oficina, que

és un indici de nul·litat del procediment de selecció de

personal. No consta que s ’hagi constituït la Comissió de

Valoració que apreciï que el procés  s ’ha desenvolupat segons

els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat.

Finalment, menció a part mereixen les incidències

observades  en la relació de llocs de treball. Cal fer notar que la

relació de llocs  de treball va ser aprovada pel Parlament a

iniciativa de l’Oficina. Per tant el Parlament sent conscient o no

va aprovar una sèrie de qües t ions que a l’RLT no s’ajustaven

al que estableix la Llei i el Reglament de l’Oficina i que haurien

de ser corregides.

En aquest sent it la fiscalització ha posat de manifest, en

primer lloc, l'RLT estableix que els caps d’àrea de l’Oficina

tendran la consideració d’ass imilats a alts càrrecs, en canvi,

tant la Llei com el Reglament de l’Oficina els considera com a

funcionaris. Cal t enir en compte a més que el Parlament va

eliminar aquesta consideració a l’hora d’aprovar el Reglament

de voler que es mantengui aquesta situació com a alt s  càrrecs

o assimilats a alts càrrecs no s ’ha de fer per via de l’RLT perquè

aquesta té una naturalesa d’acte administratiu i, per tant, no és

la via adequada per introduir modificacions a una llei o a un

reglament. 

Al mateix temps l’RLT també recull que el personal de

l’Oficina percebrà el complement de carrera professional amb

les mateixes  condicions que les establertes per als funcionaris

de la comunitat autònoma. Un altre cop, si bé l’RLT pot recollir

que els funcionaris rebran el complement de carrera, no pot

recollir en quines condicions donat que han de ser objecte de

negociació en els òrgans pertinents. A més la referència no cal
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p erquè aquesta possibilitat, de cobrament  de carrera

professional, ja ve recollida a la Llei de funció pública.

Cal t enir en compte a més que la incidència ve reforçada pel

fet que l’Oficina en alguna de les al·legacions interpreta la

referència específica continguda a l’RLT sobre la carrera

professional com un mandat, cosa que no pot ser. 

Per tant la fiscalització ha aportat evidència suficient que de

forma reiterada s’han omès tràmits essencials que permeten

concloure que hi ha molts actes que tenen indicis de nul·litat i

en altres, tot i no ser nuls, sí són aparentment anul·lables. 

Finalment cal esmentar que l’informe recull 17

recomanacions, algunes essencials per donar validesa als actes

en qüestió. Alguns dels  procediments no seran senzills i en

d’altres hi haurà d’intervenir el mateix Parlament. Sense voler

entrar a detallar totes les recomanacions, sí ens  ha semblat

oportú com a mínim recollir les que es refereixen a la gestió dels

recursos humans. 

En primer lloc, assenyalar que davant  la constatació de

l’incompliment de les normes de procediment en l’elaboració

d’act es i disposicions administratives de l’Oficina s’ha de fer

una p rimera recomanació perquè es duguin a terme les

actuacions necessàries per ajustar en endavant a aquests actes

i disposicions els requisits establerts en les normes aplicables

a l’Oficina. 

Analitzar, en segon lloc, i si escau iniciar els procediments

de revisió d’ofici als efectes de declarar nuls els  act es o les

disposicions normatives que pertoquin.

En qualsevol cas ateses les incidències detectades es

recomana l’adopció de les mesures següents. En primer lloc,

constituir la mesa de negociació per tractar-hi les qüestions

establertes a l’art icle 37 de l’EBEP, és a dir les que fan

referència a l’acció social i a l’acord provisional sobre el model

de carrera horitzontal. En segon lloc, publicar en el BOIB, un

cop negociat  en els òrgans pertinents, l’acord sobre el sistema

de carrera professional horitzontal de l’Oficina. En tercer lloc,

retrotreure els pagaments realitzats en concepte de carrera

profess ional i ajudes socials fins a l’aprovació de les actes i les

disposicions conforme a la legalitat. En tercer lloc, elaborar i

p ublicar en el BOIB una nova convocatòria per a

l’enquadrament inicial en el sistema de carrera horitzontal.

Seguidament, proposar al Parlament de les Illes Balears la

modificació de l’RLT resp ect e del lloc de secretari/secretària

personal i incloure-hi el mèrit de reconeixements d’aplicacions

informàtiques , arxiu i documentació, que és una de les altres

incidències que es van detectar. Seguidament, constituir la

comissió a la qual es refereix l’article 22.2 de la Llei 16/2016 de

l’Oficina, per garantir en els procediments de selecció i provisió

el comp liment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat,

publicitat i idoneït at .  F inalment , elaborar una nova

convocatòria per a la provisió dels llocs de lliure designació

que constati la conformitat de la comissió prevista a l’article

22.2 de la Llei 16/2016.

No voldria acabar aquesta referència a l’informe sense

esmentar que aquest ha estat comunicat a l’Oficina per fer les

al·legacions  que es considerin pertinents. En aquest sentit

s’han atès totes aquelles  al·legacions que han aportat

argument s  jurídics suficients com per modificar les conclusions

de la Sindicatura de Comptes, però no s’han considerat totes

aquelles que no aportaven aquest tipus d’arguments o eren

inversemblants , que no tenien res a veure amb la incidència o

que només cercaven desacreditar la tasca de la Sindicatura de

Comptes. De fet, cal dir que moltes de les al·legacions

confirmen les incidències tot i que pretenen contradir-les. 

Finalment per acabar amb aquesta intervenció i donat el

resultat de l’informe i algunes interpretacions que es puguin

fer, m’agradaria fer un parell d’aclariments. En primer lloc,

atenent el que hem pogut llegir als mitjans puc garantir que no

hi ha cap conflicte entre ins t itucions. L’informe deriva de la

funció de la Sindicatura de Comptes, que no és sinó fiscalitzar

les actuacions de les altres institucions. Per tant cada informe

que feim sobre la comunitat autònoma, els consells o els

municipis es podria cons iderar com un conflicte que podria

derivar en un conflicte instit ucional, cosa que no ha estat mai

així. A més cal tenir en compte que la Sindicatura de Comptes

hem presentat informes sobre altres institucions on s’han posat

de manifest incidències igualment rellevants i mai no s’ha

interpretat com un conflicte simplement perquè, com he dit

abans, és la funció de la Sindicatura de Comptes. 

En segon lloc, esmentar que la Sindicatura de Comp tes mai

no ha opinat ni valorat sobre l’oportunitat de crear una oficina

anticorrupció. Aquesta consideram que és la voluntat del

legislador i per tant la Sindicatura de Comptes no té res a

opinar. Igualment, cal esmentar que la Sindicatura de Comptes

sempre ha col·laborat  en el que se li ha demanat per garantir el

funcionament de l’Oficina; al cont rari,  des de la Sindicatura de

Comptes sempre ens hem mostrat  disp osats a col·laborar amb

l’Oficina per tal d’evitar ineficiències en aquelles actuacions on

hi pugui haver superposició de funcions tal i com exigeix la

pròpia llei de l’Oficina. Altra cosa és que no se’ns hagi demanat

aquesta col·laboració.

Finalment, cal fer referència que l’informe no és fruit  de cap

acte de resposta a cap  actuació que l’Oficina hagi iniciat contra

membres de la Sindicat ura -en aquest cas jo mateix- per açò

caldria tenir en compte que l’informe no és a iniciativa pròpia de

la Sindicatura sinó del Parlament, que si l’Oficina ha iniciat cap

investigació sobre cap membre de la Sindicatura -jo mateix- ha

estat en exercici de les seves funcions, en base a una denúncia

anònima i és sobre un membre de la Sindicatura però mai sobre

la institució. Per alt ra banda, la Sindicatura de Comptes mai no

ha entrat a valorar o a qüestionar aquella actuació. 

En relació amb aquest punt cal emfatitzar que a l’informe hi

han participat dos auditors de la Sindicatura de Comptes, s’ha

revisat pel servei jurídic i per la res t a de membres del Consell de

la Sindicatura, composat pels t res  s índics aquí presents i per la

secretària general, que l’han aprovat per unanimitat. Per tant,

insinuar que es deu a una venjança orquestrada p er mi mateix

és menysprear la p rofessionalitat i la independència de totes les
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persones que hi han part icip at. A part, açò sonaria a una

acusació encoberta de prevaricació. 

Per tal de preveure cap  problema en aquest sentit es va

demanar al servei jurídic un informe sobre la necessitat o no

que el síndic major -que som jo, que he estat el responsable de

l’informe, a qui corresponia l’informe segons la dis t ribució

actual de les tasques- s’hagués d’abstenir. L’informe concloïa,

sens cap dubte, que no procedia aquesta abstenció. 

Amb açò acabaria aquesta presentació i ara, si a les

int ervencions els diputats volen entrar en cap detall o en els

detalls de cada un de les incidències que s’hi presenten,

estarem encantats de contestar. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga. Ara començarem

el torn de p reguntes o observacions dels diferents grups

parlamentaris. Abans li he de demanar al síndic major s i vol

contestar individualment o globalment. Globalment? Moltes

gràcies. 

En primer lloc, passarem la paraula al portaveu del Grup

Parlamentari Popular el Sr. Antoni Costa, per un temps màxim

de quinze minuts.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. En p rimer lloc, gràcies als síndics

per venir-nos a present ar aquest informe en el dia d’avui. I la

veritat és que no és fàcil comentar un informe d’aquestes

característiques, no?

En primer lloc, el Part it  Popular sempre ha estat clar quant al

que es  refereix a la necessitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita

contra la Corrupció a les Illes Balears. Sempre hem dit  que era

un ens perfectament prescindible, no tenim cap t ip us de

problema a tornar-ho a dir.  Creim que hi ha duplicitats en

aquest sentit. Hi ha altres òrgans de fiscalització en aquest cas

la Intervenció General de la mateixa comunitat autònoma, altres

òrgans de fiscalització externa en aquest cas la Sindicatura de

Comp t es  i la Fiscalia que fan les funcions. Per tant no creim que

sigui en absolut necessari aquest òrgan de l’Oficina de

Prevenció.

No obstant això, he de dir també que el que no ens

esperàvem en cap cas és que el mateix òrgan que ha de verificar

que altres òrgans compleixin la legalitat vigent i, per t ant, hauria

de ser absolutament escrupolós , d'una pulcritud absoluta a

l’hora d’aplicar les normes des d’un punt de vista intern; i ara

resulta que una anàlisi de tota la part de contract ació, la part de

gestió de personal, posa de manifes t  unes conclusions que

realment són d’una contundència que jo crec que tots els que

hem llegit l’informe, ningú no pot dubtar que són d’una

contundència preocupant, una contundència molt preocupant. 

En primer lloc p el que es refereix als temes contractuals i de

compliment de legalitat, sorprèn realment que un òrgan com

l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció tingui

aquestes limitacions a l’abast, és a dir, bé, els  originals dels

expedients no hi són, en fi, jo crec que l’expressió que un pugui

tenir, ja es posa de manifest que home!, en fi, és molt

p reocupant que un òrgan, una administració pública, perquè és

una administració pública, no tengui els originals per poder

aportar a l’òrgan de fiscalització extern. Per tant, això és

francament preocupant i també són preocupants, a part de les

incidències que es posen de manifes t , algunes poden ser de

caire no tan important, de caire menor, però que se s ignin

expedients en posterioritat a haver estat adjudicats ..., home!,

és francament preocupant. Jo he estat director general de

Pressuposts d’aquesta comunitat autònoma i li he de reconèixer

que això jo no ho he vist, no he vist  que se signin els

documents posteriorment a adjudicar els contractes.

Per tant, en fi,  la conclusió pel que fa a la matèria de

contractació de la Sindicatura és clara. Les limit acions de

l’abast i els incompliments  descrits en els punts indiquen que

l’act ivitat contractual de l’Oficina, no és de conformitat amb la

normativa legal aplicable, i això, en fi, és francament molt

preocupant, molt preocupant.

I p el que fa a la matèria de personal, gestió de recursos

humans, els  incompliments també són flagrants. Quant a

limitacions a l’abast, no s’ha tramès el document  amb la

signatura electrònica vàlida d’una resolució en aquest cas de

27 de juny. Pareix ser que l’Oficina té certes dificultats, certes

no, bastants dificultats a l’hora de signar la documentació. No

s’ha tramès una còpia de les sol·licituds que s’han formulat

quant a quatre funcionaris per accedir a la carrera p rofessional,

en relació amb l’enquadrament inicial.  No s’ha tramès el detall

de les modalitats d’ajuts socials. Manca de negociació i de

l’adopció de resolucions i acords adoptats. Per tant, la manca

de..., en fi, no negociar i prendre de forma unilateral per part de

la direcció certes decisions, ens resulta francament preocupant.

La manca de publicació oficial que no produeix, és cert, la

nul·litat dels actes i disposicions , però que privaria d’eficàcia

i d’efectes jurídics, la configuració del personal directiu com a

assimilat a un alt càrrec, que això ho hauríem de..., en fi ... O

sigui, tota la contractació de personal es fa a personal directiu?

Són tots alts càrrecs?

En fi, un realment queda sorprès de la contundència de

l’informe. No podia donar lloc més que a la contundència de

l’exposició que hem sentit i,  per tant, les conclusions que la

gestió de recursos humans tampoc no és conforme amb la

normativa aplicable. En fi, des del Partit Popular les preguntes

que ens  feim és quines són les conseqüències d’un informe

d’aquestes característiques? Aques ta és una de les primeres

preguntes, Si resulta que part substancial dels complements

que s’han pagat són nuls, quines són les conclusions d’això?

És evident que l’Oficina de Prevenció i Lluita contra el frau té

dret donar les explicacions pert inent s, i ho farà, no en tenc cap

dubte ni una, en aquesta cambra, perquè puguin t enir dret a la

legítima defensa i per poder posar en coneixement d’aquest

parlament què és el que ha succeït aquí. El que sí és evident és

que el que ha succeït, en fi, té una gravetat important.
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Per tant, jo aprofitaré el segon t orn per fer algunes

preguntes addicionals, però la pregunta principal és quines són

les  conseqüències d’uns fets que es constaten en aquest

informe quant a contractació, vostè ja ens ha dit, Sr. Rosselló,

que existeix la possibilitat de -entre cometes, col·loquilament

parlant- arreglar algunes qüestions, però d’altres no sé si es

p oden arreglar. Per tant, m’agradaria saber l’opinió de la

Sindicatura en aquest sentit. I en el futur quin és el camí que

tendrà aquest informe.

Moltes gràcies. I esperaré el segon torn per fer algunes

afirmacions addicionals. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passam ara el torn de paraula a la

portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra.

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc vull donar la benvinguda

als síndics. I efectivament, coincidesc amb el portaveu que

m’ha precedit, que estam davant d’un informe preocupant, que

des  d’Unides Podem consideram també sorprenent i colpidor. 

Efectivament, a les àrees que s’han analitzat, perquè té a

veure amb la cont ractació pública i l’àrea de recursos humans,

es destaca en aquest informe i esp ecialment a les conclusions,

una qüestió que a nosaltres ens ha semblat molt  imp ortant i és

que no es tracta de fets puntuals, segons l’anàlisi presentada

-insistesc-, sinó d’incompliments reiterats i es parla d’aquesta

qüestió i s’utilitza aquest terme, “reiteració” en la qüestió,

perquè una errada p er ventura es podria entendre, però aquí

s’està parlant d’una cosa -sembla- bastant diferent.

La veritat és que des de Podem defensam i defensarem

sempre no només la creació d’aquesta Oficina de Prevenció i

Lluita contra la Corrup ció, s inó la necessitat que existeixi i que

funcioni. Nosaltres, a diferència d’altres grups, no consideram

que hi hagi una duplicitat, és efectivament una voluntat del

legislador i nosaltres vàrem tenir consideram un rol important

en la posada en marxa i en la creació d'aquesta oficina que -

insistesc- per a nosaltres és imprescindible.

Efectivament, com bé ha explicat el síndic major, aquest

informe ve d’una encomana que va fer aquest parlament i crec

que no s’ha de cercar més fonament que aquest. Vostè ha

parlat de confrontacions, venjances, . . .  t ot a una sèrie de

qüestions que nosaltres ens pareix que no tenen a veure amb

aquesta qües tió, sinó amb una anàlisi que s’ha fet per part de

la Sindicatura -insistesc- de manera detallada, exhaustiva i que

treu tota una sèrie de conclusions que vostè ha explicat,  que

estan incloses, que el portaveu del Partit Popular també ha

anomenat i que a nosaltres ens semblen de pes , preocupants -

insistesc- i que mereixen més explicacions i ap rofundir sobre

aquesta situació.

Per la nostra part és fonamental que es pugin complir les

set z e recomanacions que hi ha a l’informe, ens semblen no

només sensates, sinó d’acord amb la legalitat, hi ha tota una

sèrie de qüestions, el t ema de signatures, el tema de la

negociació dels llocs de feina, ... tot, tot el que està inclòs ens

sembla imprescindible i fonamental. 

I sobretot reiterar com ha estat de desagradable la lectura de

l’informe, no per la feina que han fet vostès, sinó per tot el que

s'hi conté i la veritat és que no ens queden dubt es , p erò sí que

pensam que és interessant que hi pogués haver aquesta

explicació davant el Parlament , a la comissió corresponent, del

director de l’Oficina perquè, a p art de les al·legacions, pensam

que s’hauria de tenir de viva veu l’exp licació del que ha passat,

per què ha passat i poder aprofundir més en tota aquesta

qüestió que per a nosaltres -insistesc- és preocupant.

L’informe és exhaust iu, és bastant bo d’entendre, vull dir no

tenim pregunt es més enllà, pensam que sí que hi hauria

preguntes a fer al director de l’oficina perquè ens pogués

exp licar exactament en quines circumstàncies s’ha produït

aquesta situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem ara el torn al portaveu

del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. També agrair la paciència als síndics de

comptes avui i agrair també la confecció d’aquest informe, un

informe que evidentment ens ha sorprès i ens ha preocupat. 

El Grup Parlamentari Ciutadans estam absolutament a favor

de l’existència de l’Oficina de Prevenció i Lluita cont ra la

Corrupció, de fet, a comunitats autònomes on no n’hi ha

demanam als nostres programes electorals que se’n creï una i

a comunitat on governam hem imposat entre la negociació la

seva creació, per exemple a Andalusia; per tant, consideram

que és una eina molt  important per garantir la transparència

dintre del procés polític, però clar, quan vostès  p resenten

aquest informe amb totes aquestes dades i recomanacions de

coses que no estan tramitades de la manera que s’haurien de

tramitar, ens preocupa.

Pràcticament i entre els dos portaveus ant eriors ja han

comentat els princip als  p unts en recursos humans, en

fiscalització. Jo sí que, a més  de les preguntes que ja li han fet

sobre les conseqüències  i sobre el futur d’aquest informe, sí

que estaria interessat a saber si les al·legacions que vos tè ha

comentat que no han arribat a solucionar molts de problemes,

si les al·legacions que es varen fer al seu moment  varen arreglar

alguna cosa, si, diguéssim, l’informe era més contundent abans

de les al·legacions.

Bé, també em sumo al que es diu que és necessària la

compareixença del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita

contra la Corrup ció p erquè doni explicacions d’aquest

funcionament no ajustat a dret, de com funcionaven les

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 58 / 9 de març de 2021 1511

contractacions i com funcionaven sobre el tema de les

signatures i s’han d’aclarir moltes coses perquè la institució ha

de seguir, és una institució important  i ha de tenir tots els seus

processos i tota la seva gestió ha de ser transparent i

immaculada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la p ortaveu

del Grup Parlamentari M ÉS per Mallorca, la Sra. Joana Aina

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Gràcies per haver vengut als síndics de Comp t es .

Intentaré no reiterar el que s’ha dit abans pels companys, crec

que bàsicament tothom està en la mateixa sintonia. Almanco

des de M ÉS p er M allorca sí que vàrem donar suport a la creació

d’aquesta oficina, amb la voluntat i amb l’expectativa que fos

exemplar i que realment fos un model d’ètica pública, que és el

que proclama la llei de la seva creació, que s i ha de qüestionar

altres ha de ser també en principi un model. Per tant, una

decepció de cara a aquest informe que, evidentment , p rovoca

desconfiança i provoca preocupació.

També voldria dir que fins i tot m’agradaria saber, anant a

coses més concretes perquè jo ent enc que el que s’ha fet..., a

veure, l’Oficina supòs que des de la seva creació i p osada en

marxa imagín que ha tengut p roblemes de recursos humans, no

de recursos financers, perquè crec que els pressuposts que

s’han aprovat han estat suficients; però bé, de cara a totes les

qüestions contractuals que s’han posat en evidència, jo entenc

que aquí -si ho he entès bé de l’informe-, parlam d’un volum de

300.000 euros, menys de 300.000 euros de volum total de

pressupost de tots aquests contractes, o jo ho he entès. Vull

dir, que si ho comparam amb moltes administracions públiques

o altres entitats que s’han valorat o que s’ha mirat el seu

funcionament evidentment hi ha una diferència enorme. Hi ha

vuit contract es de serveis, he entès, i cinc de subministrament.

M’agradaria saber si realment dins l’Oficina hi ha -com diu

la Llei de contract ació- una persona encarregada de la

contractació, si hi ha un responsable de contractació com

demana la Llei de contractes de les administracions públiques,

perquè, clar, també això crec que és important saber-ho. El

responsable de contractació, o la funció de fiscalització o la

funció d’intervenció, no ho sé, m’imagín que..., no sé si està tot

junt o si està separat, però bé, seria important saber-ho.

També hem vist un poc quin és l’organigrama de l’Oficina,

hi ha una àrea d’Ètica Pública i de Prevenció i d’Integritat a

veure si amb aquestes qüestions que parlam si ha tengut

qualque..., si té qualque funció i qualque responsabilitat,

p erquè jo crec que, clar, hem d’anar més enllà, hem de veure p er

què aquestes disfuncions han estat així.

Amb el tema de recursos humans, evidentment totes

aquestes qüest ions que s’han posat sobre la taula de la carrera

professional, que no s’han complert les convocatòries, que no

s’ha..., he entès que s’havia fet com una assimilació del que

est ava ap rovat a una altra administració i donar per suposat

que això es podia aplicar directament a l’Oficina, però que no

havia estat així, sinó que també havia de fer el procés  de

negociació propi. He entès de l’informe que és així, em sembla

correcte.

I dins les recomanacions, bé, hi ha aquesta nul·litat, instar

a la nul·lit at d’aquest procés de la carrera professionals,

d’aquestes ajudes socials , p erquè hi ha hagut aquestes

mancances. Després també a un moment donat es parla que

aquests llocs que s’han adjudicat com a alts càrrecs, que fins

i tot  el s índic ens ha fet el resum, però que tant la llei com el

reglament no ho estableix que hi pugui haver llocs dins

l’Oficina, a part dels de direcció, que tenguin el condicionant

d’alts càrrecs. 

Per tant, a mi m’agradaria saber quins  llocs de feina s’han

adjudicat com a alts càrrecs sense poder-ho ser, per dir-ho de

qualque manera, d’acord amb la llei i què passa amb això, si

també s’ha d’iniciar una revisió d’ofici d’aquestes places,

tornar enrere aquestes adjudicacions. En aquest sentit no he

vist cap recomanació, p er ventura hi és i jo no l’he..., perquè és

veritat que és un informe molt complet i és difícil trobar-ho tot.

Per això ho deman, no dic que no hi sigui, però s í que

m’agradaria en aquest moment, tal vegada m’ha passat per alt,

p erò en aquest sentit sí que ens preocupa ..., perquè no sé

quantes places són, però no són molt es les places que crec que

en aquest moment estan cobert es  dins l’Oficina, i sí que

almanco ens agradaria saber quantes d’aquestes places  s’han

adjudicat per un procés incorrecte, en aques t  sentit eh?,

d’adjudicar-los com alts càrrecs quan no haurien de ser alts

càrrecs sinó que haurien d’haver seguit  un procés

d’adjudicació de places de funcionari,  p er dir-ho de qualque

manera. Això jo entenc de l’informe, per tant, un poc en aquest

sentit.

Després evidentment coincidesc amb els meus companys

que, després de conèixer aquest informe i de conèixer un poc

t ot es aquestes incidències que ens han sobtat a tots i que no

esperàvem i que evidentment ens cons t a, també és cert..., volia

dir que estam una mica acos t umat s  quan feim revisions..., que

la Sindicatura ha fet revisions d’altres administracions sempre

hi ha incidències en contractes menors, vull dir, tampoc no ens

ve de nou, però sí que és cert que no esperàvem que a una

entitat com l’Oficina hi hagués aquests tipus d’incidències.

Amb això estic d’acord amb els meus companys.

Estic d’acord que hem de donar veu a l’Oficina, supòs que

al director de l’Oficina, perquè comparegui en aquest p arlament

i pugui donar les explicacions i se li puguin demanar totes les

qüestions que facin falta a l’hora de valorar, com ha dit el

company Sr. Costa, quines conseqüències pot tenir aquest

informe sobre el funcionament o sobre l’existència de l’Oficina,

més enllà d’això.

  Per tot això... a part d’això, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Es el turno ahora del

portavoz del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sr.

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias a los síndicos por estar

aquí hoy exp licando este informe. Entiendo que ustedes

respaldan lo que aquí viene reflejado y  ent resacando

simplemente algunas  frases de lo que aquí han reflejado nos

encontramos con, por ejemplo: “es una práctica recurrente de

la Oficina ant icorrup ción omitir los trámites esenciales

p revis tos legalmente”, en varias ocasiones habla de “nulidad

de p leno derecho”, “privación de eficacia y de efectos

jurídicos”, pone también que “en la actividad de gestión de los

recursos humanos y gastos de personal de la Oficina no se han

desarrollado los aspectos más significativos de conformidad a

la norma legal aplicable”; igualmente pone “se han constatado

diversas irregularidades en la gestión que comprometen la

conformidad a la legalidad de los actos de la Oficina”.

Creo que este informe en sí mismo y entendiendo que

atiende a la verdad de lo que ustedes  han podido trabajar, es

demoledor. No le podemos pedir a usted que se manifieste con

respecto a lo que se debería hacer porque creo que no es a

usted a quien corresponde, sino que ustedes han emitido el

informe y han informado a este parlamento del que depende la

Oficina anticorrupción de que esto es lo que hay.

A diferencia de la mayoría de grupos de esta cámara somos

los únicos que siempre hemos defendido que esa oficina no

tenía ninguna razón de ser en esta comunidad autónoma. Lo

definimos con esa palabra que se ha hecho tan popular de

"chiringuitos", pero creo que nos hemos equivocado porque

no es un chiringuito. Esto nos viene a demostrar que lo que

tenemos enquistado en esta comunidad autónoma no es un

chiringuito, es un rancho, un cortijo donde el Sr. Far hace,

deshace y hace lo que le da la gana.

Yo creo y considero que a quién tendremos que citar en

este p arlamento es al Sr. Far para que dé las correspondientes

y oportunas explicaciones porque vista la densidad, la

comp lejidad y lo exhaustivo de este informe no creo que haya

más pie a preguntarle nada más a los síndicos de Cuent as . Creo

que aquí está toda la información que necesitamos y visto este

informe lo que deberíamos hacer es llamar a este señor para que

nos explique si lo que aquí está se corresponde a la verdad y,

si lo que aquí está se corresp onde a la verdad, lo que tiene que

hacer este señor es irse a su casa y por nues tra cuenta,

evidentemente, no importa que nombramos a otro.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passam el torn...

correspondria al Grup El P i Prop osta, però no hi ha cap

representant. Passem el torn al portaveu del Grup Parlamentari

Mixt, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom,

bones tardes, senyors síndics, i gràcies , Sr. Rosselló, per les

seves explicacions. 

La veritat és que realment l’informe, ja ho han dit  els

companys que m’han precedit, és molt insòlit,  no?, perquè

moltes vegades, bé, tot sovint analitzem els informes que

vostès ens trameten i normalment.. .  hem de gratar bastant per

ent endre ben bé què ens volen dir als informes i en canvi en

aques t  no hem de gratar gens, vull dir, està molt clar, vull dir.. .

M oltes vegades... jo he tingut la sensació que els síndics,

que crec que és normal i jo en el seu lloc faria el mateix, quan

ens exposen els fets ho fan amb moltes cauteles : jo exposo

aquests fets en coneixement, però jo no dic res, no?, la

valoració la fan vos t ès; i en canvi en aquest, sincerament crec

que és molt més explícit i no cal grat ar gens , vull dir és

comprensible per a qualsevol llec en la matèria. Jo els he de dir

que aquest canvi de registre m’ha sobtat.

Després, també li volia demanar, Sr. Rosselló,. . .  és  a dir, jo

he llegit les..., vista la contundència de l’informe he volgut

llegir, no ho he pogut fer en t ot es  perquè malauradament sent

un grup...  concretament un grup polític on només som dos

diputats, doncs costa arribar a tot, però algunes de les

al·legacions sobretot dels aspectes més cridaners  de la part de

l’informe i bé, d’alguna manera, per intentar entendre com pot

ser que hi hagi un òrgan de l’administració de la comunitat

autònoma que generi una act ivitat que sigui mereixedora d’un

informe t an contundent, i veig que d’alguna manera el director

de l’Oficina ve a apel·lar l’estat  fundacional d’aquesta oficina.

En algun moment diu: “escolti, quan va p assar això era jo i un

ordinador que em deixava el Parlament”; després en alguns

casos quan vostès li retreuen que a l'RLT no hagi alguns

complements que s’haurien d’haver negociat amb la mesa del

personal, diu “bé, és que al personal eren sis persones,

d’aquestes  s is persones quatre ja tenien el complement”, i

llavors el mateix director cita una sentència del Tribunal... no

recordo de quin organisme, del Tribunal Suprem on diu: “bé, és

que quan hi ha tan pocs treballadors es pot excusar la

p ossibilitat que hi hagi aquesta negociació col·lectiva”. És  a

dir, realment... 

On vull anar a parar? Vull anar a parar que és  p robable que

hi hagi molts de requisits que estan previstos per les

administracions  i la llei està pensada per a una administració

que està perfectament, diguem, equipada, que té els seus

serveis jurídics, que té els serveis de contract ació -com deia la

Sra. Campomar-, que té els seus serveis de comptabilitat...

Llavors a mi m’agradaria demanar-li sincerament la seva opinió

de si en un cas que en una oficina que està amb aquest caràcter

fundacional algunes d’aquestes mancances  que vostès han

detectat i que evidentment són igual de reprovables que si es

donessin en una administració amb tots els seus equips tècnics

perfectament proveïts, si des d’un punt de vista de racionalitat
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es pot entendre que tal vegada en alguns procediments no se

sigui tan escrupolós com s i es  disposàs de tots aquests mitjans

per dur a terme totes aquestes contractacions amb tot s  els

requisits burocràtics que fan falta, etc.

Insistesc, no estic justificant, estic int entant trobar una

explicació i, evidentment, fent una presumpció que tots  els

treballadors d’aquesta comunitat autònoma actuen de la millor

manera possible, de la millor manera que saben, i també tenint

en compte el currículum i la traject òria del Sr. Far que em fa

pensar que tal vegada algunes de les errades que han trobat en

la gestió d’aquesta oficina poden ser degudes a aquesta

p recarietat de mitjans pròpia d’una oficina que està en

construcció. A més estam p arlant de l’any 2019, per tant, parlam

d’una fase molt prematura de la creació d’aquesta oficina.

En resum, volia saber, si el fet d’aquest caràcter d’oficina en

construcció vostè troba, al marge -ja dic- que legalment

evident ment tot s’ha de complir des del minut u, però podria

explicar alguna d’aquestes incidències.

Gràcies, Sra. Presidenta.

 LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells . Passem per últim el torn al

portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyors diputats, vull agrair

als síndics  la seva presència i les seves explicacions de

l’informe, un informe que crec que -com ja han dit molts de

diputats- és un informe que no pot deixar ningú indiferent. Crec

que no ens hi ha deixat a ningú. 

Els síndics ja han manifestat les seves dificultats per

elaborar-lo. Ha hagut de córrer, m’ha donat la sensació avui el

Sr. Rosselló simplement per explicar-lo, comparat amb altres

explicacions d’informes que han vengut a fer. És un informe

que du una contundència clara als fets que es manifesten. 

Per tant, el Grup Socialista...  nosaltres consideram acreditat

p ràcticament un tipus d’actuació reiterada, diguéssim, és a dir,

no és tant p er la qüestió que hi hagi certs incompliments lleus,

sinó p er la continuïtat, per la reiteració d’aquesta manca de

fidelitat pels procediments administratius i legals.

Per tant, nosaltres lament am i rebutjam tota aquesta gestió

que s’ha fet i que queda plasmada a l’informe..., perquè, és clar,

nosaltres pensam: quina és la fidelitat i el respecte al

procediment s  legals en assimilar treballadors a alts càrrecs en

un document que no serveix per a això, com l’RLT ?, això és

una..., vaja nosaltres ho veim com a una clara extralimitació.

I quin és la fidelitat... i resp ect e del procediment

administratiu en seleccionar i cont ractar personal fora del

procediment, o sense completar el procediment definit a l’article

22 de la seva mateixa llei de l’Oficina? Això torna ser, ho

consideram una extralimitació i d’alguna manera salt ar-se els

procediments marcats. I quina és la fidelitat i el respecte als

procediments administratius i legals, en pagar complements de

carrera abans de la seva aprovació? Bé, nosaltres pensam que

cap ni una i que torna ser una extralimitació dels  p rocediments.

A més , justificant aquests pagaments en dir que..., el que passa

és que s’aproven amb caràcter retroactiu, si no he entès

malament del mateix informe. Però, és clar, efecte retroactiu no

vol dir pagar-los per avançat, efecte retroactiu vol dir, bé, ho

aprovarem el febrer amb efectes de gener, i quan arribi febrer

pagarem el febrer i el gener, però no vol dir que paguem abans

de reconèixer el complement.

I jo dic, s’imaginen la resta de diputats si fem aquest mateix

ús de la retroactivitat amb els projectes de llei i les propostes

que aprovam en aquesta cambra? Direm, no, els hotels que

augmentin un 15% la seva superfície, que ho facin aquest mes

i si no ja el mes que ve o l’altre ja els  ho aprovarem. Bé, a

nosaltres ens sembla que aquesta oficina, que és igualment una

institució pública i neix del Parlament, se li suposa el mateix

respecte als requeriments legals. A més de la falta de publicació

per mitjans vàlids, és a dir, fer servir la pàgina web de l’Oficina,

que també ho hem ent ès, no és el mateix la pàgina web que el

BOIB.

Per altra banda, quina és la fidelitat, com dèiem i respect e

dels procediments legals en no ap ortar la documentació original

dels contractes, de no tenir signatures vàlides, de justificar la

necessitat amb posterioritat a l’adjudicació, de la falta de

resolució de l’ap rovació de la despesa o el tema dels preus que

també ens indicaven els síndics d’haver-hi un preu superior,

justificat a l’informe? És a dir, no parlam d’una normativa

inusual, puntual, específica i concreta, parlam de la Llei 39/2015,

de procediment administratiu comú, per tant, a nosaltres ens

sembla encara més greu aquesta situació.

O què li hauria dit la mateixa Oficina anticorrupció a una

entitat pública que de manera reiterada signés les  jus t ificacions

de necess itat de despesa amb posterioritat a l’adjudicació

d’aquell contracte?

I, com deia, al fil del que estic explicant i crec que, a més, ho

ha dit el diputat de VOX, que trobava una sèrie de..., una

d’elles, jo anava a dir el mateix, que té una frase demolidora que

diu “ d’acord amb la informació recollida, és una pràctica

recurrent de l’Oficina ometre t ràmits essencials”. L’altre que ens

cridava l’atenció és “l’activitat contractual de l’Oficina,

revisada per la Sindicatura, no s’ha desenvolupat en els

aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa

legal i aplicable”.

Tot això quan, a més, coneixem al mateix temps notícies o

publicacions d’investigacions que teòricament porta a terme

l’Oficina, com la que va publicar-se de l’Ajuntament de

Binissalem, on es demana específicament que “ remita copia de

los  expedientes  completos  de contratación de dichas

empresas y particulares, detalle de los pagos, etc., incluyendo

copia de los documentos de autorización”. 

És clar, nosaltres  defensam, i això ho vull deixar clar, arran

que alguns grups han manifestat diferents opinions, nosaltres

 



1514 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 58 / 9 de març de 2021 

defensam l’existència de l’Oficina anticorrupció, pensam que és

una eina necessària i que ha de ser-hi, però, és clar, la volem

amb una bona gestió.  Vull dir, perquè, és  clar, aquí els grups

que no la volen, bé aprofiten i carreguen contra l’Oficina.

Nosaltres més que contra l’Oficina en si, que pensam que és

una bona eina, el que pensam és que la gestió ha de ser molt

millorable.

Com deia, consideram constatada aquesta mala praxis,

perquè ens sembla una espècie de retorçament, una actuació al

marge, al llindar dels  procediments per arribar a certes

s ituacions concretes, o a la utilització de certes eines amb la

finalitat que no seria la seva. Fins i tot amb les al·legacions, que

ens semblen més ratificacions de la gestió incorrecte o un

reconeixement  de l’incompliment reiterat, o en tot cas uns

intent s  d’excusa, com falta de mitjans, falta de personal i en

definitiva, falta de recursos, on l’Oficina sembla que justifica la

seva innecessarietat de complir uns determinats requeriments.

Però és  que els procediments són les garanties per a tothom,

per a les institucions, per als particulars, per a les empreses, i

l’Oficina, com a garant de la gestió pública, hauria de ser el

primer garant , el primer en treballar de manera correcta i

transparent, el primer garant dels procediments.

Per tant, consideram inadmissibles aquestes justificacions.

A nosaltres ens sembla que la legitimitat de la direcció de

l’Oficina no p ot  ser la mateixa abans de llegir aquest informe

que després de llegir-lo, i no només cap a la direcció de

l’Oficina, sinó cap a la institució mat eixa de l’Oficina i, per

extensió, a la resta d’institucions públiques. No sabem on

queden tampoc les funcions que li assigna l’article 5 de la seva

pròpia llei, que es basa en l’ètica pública, int egritat, compliment

dels procediments legals, que em sembla que tot això queda en

molt mal lloc i que el cop sobre la credibilit at de l’Oficina és

d’una magnitud considerable.

De la mateixa manera, nosaltres en veure tots  els

incompliments en matèria de contractació, quasi que el que

demanaríem, la declaració, el compliment d’aquest es

recomanacions , també contingudes a l’informe, com la

declaració de nul·litat de dret que indica l’informe, i el reinici de

tots aquells p rocediments que l’informe també recomana. I

aquest seria un tema en què sí que tal vegada demanaria als

síndics que ens aportin més informació, no sé si el company de

MÉS per Menorca ho ha comentat també, fins a quin punt n’hi

ha que es poden resoldre i acabar reiniciant i quins no.

Aquí, com deia, pensam que es troben en joc els princip is

generals de l’Oficina, legalitat, responsabilitat, transparència,

rendició de comptes, una entitat que es dedica a fiscalitz ar el

compliment legal d’altres administracions nosaltres pensam que

no es pot permetre l’incompliment d’un sol absolut requeriment

legal, veig que això són qüestions que tothom és capaç

d’entendre.

Dit tot l’anterior, també reit eram que ens sembla el més

evident , el més necessari i el primer que hem de demanar és la

comp areixença de l’actual director de  l’Oficina de Prevenció i

Lluita contra la Corrupció a la Comissió d’Assump tes

Institucionals i Generals d’aquest parlament, per tal de retre

comptes de l’informe 185, i em sembla el més  evident i el més

adient.

Per últim, volia fer una sèrie de preguntes als síndics o que

ens  p arlassin en major mesura, crec que em reiteraria molt,

perquè la meva primera pregunta era amb referència a la tramesa

de l’informe al Tribunal de Comptes de l’Est at  i les seves

possibles repercussions . El Partit Popular, si no m’equivoc ha

preguntat per les conseqüències que pensin que se’n puguin

derivar també, aniria una mica en la línia.

Segon, aprofundir en un parell de qüestions generals, però

és  que em sembla que les han explicades molt ràpidament, com

és el tema de la documentació de la contractació, perquè no

m’acaba de quedar clar si és que no n’hi ha d’originals o és que

simplement no s’han tramès; sí que crec que puc entendre una

mica el joc de signat ures que han manifestat, però seria la

qüestió.

I en segon lloc, aprofundir en l’ús de l’RLT de manera

extralimitada, que dic jo, i de l’incompliment, i això crec que ho

apuntat la companya de MÉS per Mallorca, en la selecció del

personal també; és a dir, fins a quin p unt  s ’ha vist... quin grau

de compliment de l’article 22 hi ha hagut sobre la selecció de

personal, perquè a l’informe sí que hi ha certes informacions i

conclus ions respecte d’això, però crec que a l’exposició no ha

pogut, ha hagut de córrer molt i no ha pogut recrear-s’hi.

Així que, de moment, seria tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara, per contestar totes les

intervencions i observacions, passem la paraula al síndic major.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Moltes gràcies , presidenta, i senyors diputats i senyores

diputades. Bé, abans de contes t ar les qüestions que s’han

plantejat ,  començaré a contestar així al Sr. Marc Pérez-Ribas.

Aquest informe, com es poden imaginar, quan el vam començar

a fer, vam fer per sep arat  la part de contractació i la part de

gestió de recursos humans, i tot d’una la part de contractació,

bé, semblava que no aniria més enllà del que és qualsevol

informe de legalitat de contractes i subvencions que feim

habitualment i que aquí hem presentat moltes vegades, perquè

aparentment no hi havia incidències molt rellevants. 

Quan vàrem anar a la part de gestió de recursos humans,

però, ens vàrem començar a trobar totes les incidències que

hem des t acat  i després ens va sobtar una mica que hi hagués

un document sense signatura vàlida, que és la resolució

aquesta d’enquadrament de la carrera professional. 

Aleshores, a partir d’aquí vàrem anar a la part de

contractació a revisar tota la resta de documentació de

contractes per veure si hi figurava t ot a la documentació, etc.
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Aleshores sí que hi ha documents, però els documents no són

vàlids perquè no tenen una s ignatura vàlida. Es com si vostè té

un document dins un ordinador sense firmar, sense firma

electrònica i un dia li diuen, ara vull aquest document , i aquell

dia un el treu, el firma i fa una còpia en pdf i ja està. Això no és

una signatura vàlida, una s ignat ura vàlida ha de ser manuscrita

o realit z ada d’acord amb els procediments..., bé, amb un

certificat electrònic o com li vulguin dir o hi ha alt res  mètodes. 

Aleshores, aquí és quan es va començar a tòrcer una mica

el t ema de contractació i és on vàrem veure que -tot el que

contava la diputada Antònia Martín-, que, bé, que hi ha una

reiteració. Nosaltres hem fet..., i de fet amb els síndics , per això

anava a dir que l’informe quan començam a veure p er on va, a

part d’elaborar-se una versió, després la versió aquesta es

discuteix amb el personal tant de la meva àrea en aquest cas

perquè, clar, quan més greu és l’aparença de la incidència, més

discussió hi ha, com poden comprendre, perquè un ha d’es t ar

molt més segur del que ha de dir. Després es va discutir de

forma ja largo y tendido amb els síndics de manera que el que

ha sortit els puc assegurar que està revisat i més que revisat. 

Vostè demanava, l’informe abans de les al·legacions era més

dur? No, l’informe no era més dur perquè quan a un li presenten

al·legacions amb arguments jurídics, bé, a vegades és una

qüestió d’interpretació. Si a vegades la llei o a un article d’una

llei dóna peu que es pugui interpretar d’una manera o d’una

alt ra, doncs bé, nosaltres aquí som més cauts perquè tal vegada

som nosalt res que ens agradaria d’una manera, però aquella

persona ho ha interpretat d’una altra manera. En aquest cas no

hi ha aquestes qüestions. 

No es pot interpretar quan és que un document té una

signatura vàlida o no, o la t é o no la té, d’acord? Per tant, la

res t a és una mica de renou. Tampoc no es pot discutir que

quan hi ha un precep te legal d’un procediment que diu que això

s’ha de negociar, o s’ha negociat o no s’ha negociat, i al fòrum

que toqui, no a una entrevista de feina.

Aleshores, per tot açò les excuses, els arguments que ens

donava l’Oficina alguns varen ser tinguts en compte,

bàsicament són t ot s  aquells on nosaltres expressàvem o dèiem

que hi havia certs dubtes jurídics o confusió jurídica, per

exemple en el cas  de l’RLT o en el cas de la motivació d’una de

les resolucions. Aquí sí que hi ha canvis. Per cert ,  t ot s  els

canvis  estan marcats a l’informe, tot el que vegin vostès que

aquest paràgraf ha estat objecte de modificació per al·legacions

és el que nosaltres hem canviat.

La duresa de l’informe, però, no ha canviat -insistesc-,

perquè l’informe canvia en la mesura que els arguments que

se’ns aport en t enen rellevància jurídica. Si és una excusa o un

argument, com deia el diputat del Partit Socialista, que, bé, que

et diu que sí,  p erò que en realitat ho vaig fer així per un altre

motiu. Clar, nosaltres els motius no entram mai a qüestionar-los,

és a dir, o est à bé o està malament, el perquè ho va fer això ja és

una cosa que no hi entram.

Insistesc, nosaltres en el cas, per exemple, de salut o en el

cas dels informes  de cont ractes i subvencions posam

moltíssimes incidències. De fet, la incidència més gran que

posam, que no se’n fa gaire cas i això ho discutim moltes

vegades amb els síndics, és aquell contracte que no hi ha res,

ni un p aper, no hi ha res. Aleshores, se’n va com a

reconeixement extrajudicial de crèdits i s’ha acabat la història.

En aquest cas, vull que vegin que el problema no és que no

hi hagi..., o sigui, no és que no hi hagi un document, és que els

documents que ens han aportat no són vàlids i nosaltres no

podem garantir quan s ’ha fet aquell document ni podem

garantir si aquell document s’ha fet abans o després de

l’adjudicació. De fet, hi ha documents que estan signats

electrònicament que és més que evident que s’han signat  amb

posterioritat a l’informe.

Per tant, davant de qualsevol excusa que un pugui donar si

un té el document davant i li diu que s’ha firmat dia, per

exemple, nou o deu mesos després de l’adjudicació et poden dir

el que vulguin, però el que mana és el que p osa aquell

document. Els certificats electrònics  o els certificats dels

documents electrònics són claríssims  amb això, no els pot

manipular. Tot i que a vegades la data sí que la pots llevar, p erò

pots llevar el que vulguis  visualment, però la data és la que és,

que és la de la signatura electrònica.

Per tant, aquest informe ha tingut molta discussió entre els

síndics perquè ens costava a tots, a mi el primer, ent endre què

succeïa i -insistesc- no és una qües t ió de dir, bé, aquí s’ha

manipulat..., no, aquí no es tracta de manipular un procediment

per donar-li un cont racte a un, no, parlam d’això, parlam que hi

ha un procediment establert en el cas de contractació que no

s’ha respectat. Fins i tot hi ha documents que ni haurien de ser

perquè no són necessaris perquè una desp esa menor hi ha

coses que..., hi ha documents de justificació de preu o

d’informes de necessit at que no fa falta que hi siguin perquè

són despeses menors de 3.000 euros. Hi ha factures  de 200

euros, 300 euros. Aleshores, a aquest  document no fa falta que

hi siguin, però hi són, però malament, o sigui, no són vàlids.

Per tant, la discussió ha existit i l’informe no era més dur

abans de les al·legacions . El que sí hem fet són totes aquelles

al·legacions -insistesc- que tenien sentit i que l’argument era

sòlid, evident ment hem canviat la conclusió, igual que hem fet

a molts altres informes de la comunitat autònoma.

Contestant a cada un dels diputats, aniré resumint. Quant

a les conseqüències -el que deia el Sr. Antoni Costa-, quant a

les conseqüències de les conclus ions, bé, les conseqüències

les  han de decidir vostès perquè nosaltres hem fet un informe

i desp rés és aquí on s’ha de debatre perquè l’Oficina depèn de

vostès. Sí és  cert ,  igual que passa amb tots els informes, per

tant, no és  una qüestió que només tracti aquest informe, és que

aquest informe anirà, de fet ja ha anat com tots els informes

quan es presenten aquí, al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de

Cuentas no entrarà a veure si un contracte s’havia firmat, si la

firma electrònica era vàlida o no, ell mira..., el Tribunal de

Cuentas mirarà qüestions de si hi ha resp onsabilitats

comp t ables  o no. És a dir, si -per posar un exemple i per

simplificar-ho molt-, si hi ha hagut una prestació que s’ha
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pagat, però no s ’ha realitzat o si s’han fet pagaments que no

tenguin el suport normatiu. 

En aquest cas ens podem t robar que hi ha pagaments de

carrera profess ional i d’acció social que s’han realitzat abans

que s ’arribés a l’acord i que no queden coberts per la

retroactivitat d’aquest acord perquè la retroactivitat -com deia

el diputat del Partit Socialista-, serveix per dir a p art ir de quin

dia t u generes un dret, però si aquest dret tu ja l’has cobrat, la

retroactivitat d’aquest pagament no el legalitza. Es pot fer, però

ho fa la comunitat autònoma, de fet ho ha fet  diverses vegades,

a partir d’una llei. No sé si recordaran un informe que vàrem

presentar nosaltres de retribucions on posàvem de manifest

que la comunitat autònoma, em sembla que dues o tres

vegades, un comp lement havia hagut de legalitzar pagaments

de feia dos o tres anys a través d’una llei. Per tant ,  ho hem dit

aquí, no és estrany que ho diguem també per a l’Oficina si és

que s’ha fet quan ho hem dit aquí per altres administracions. 

Per tant ,  el camí és que anirà al Tribunal de Cuentas, però el

Tribunal de Cuentas opina sobre determinades coses, no sobre

unes altres. 

És veritat que moltes de les incidències, com deia la Sra.

Antònia Martín, moltes incidències o una incidència presa de

forma aïllada, és a dir, s i a nosaltres ens hagués succeït que a

un contracte no hi hagués hagut aquest document o que

aquests documents no fossin vàlids, com poden comprendre

no denegarem una opinió o donar una op inió desfavorable o dir

que no es compleix la normativa. Però és que en aquest cas, de

catorze contractes, catorze contractes, tenim quinze documents

que s’ha firmat amb un word amb la firma escanejada i punt, on

ell ens diu, on l’Oficina ens contesta a les al·legacions a

vegades que, bé, que aquella signatura, que es volia fer aquell

document, però que aquella signatura la va fer una secretària

perquè ell no hi era. Aleshores  més evidència que aquell

document no és vàlid ens la dóna ell perquè ens diu “aquella

signatura no hi era, no la vaig posar jo perquè hi havia una

secretària”, aleshores..., "perquè era de viatge". Aleshores pocs

dubtes ens genera açò. 

Clar, quan tu tens quinze documents per una banda amb

aquesta signatura que no és vàlida i després sis document s

amb una signatura -s is  o set documents-, amb una signatura

que veim que s’ha firmat amb posterioritat a l’adjudicació...,

home, ens du a justificar per l’impacte de les limitacions a

l’abast i per la gravetat de firmar un document... Si ens ho

haguessin avisat, bé, ens  diu “ aquest document no es va firmar

en el seu moment però bé, jo don fe del que sigui”, bé, un ho

pot considerar però des del moment en què ens diu que no, no,

açò està bé i esto es lo que hay,  no ens  dóna peu a fer cap altra

consideració, no?

Per t ant  la reiteració en aquest cas és el que ens du a la

conclusió en l’àmbit de la contractació, però és que la reiteració

també la trobam a tot el que és la gestió de personal. Fixin-se

que en aquest cas també ens passa que l’Oficina com que és

relativament petita ho hem pogut mirar tot. Si nosaltres

haguéssim fet l’ib-salut que t al volta té 1.500 contractes menors

i n’haguéssim mirat 40, poca cosa potser podríem dir, però és

que en aquest cas no tenim una mostra, tenim la població

sencera. Tenim tots els contractes i les conclusions són sobre

tots els contractes de tots els documents i no sobre una petita

mostra. 

Per tant, la reit eració en el cas de la gestió de personal

també ens du a aquesta conclusió. No és la gravetat d’un fet de

forma aïllada sinó el conjunt que mos t ra que el procediment

administrat iu és una cosa que deu ser secundària, no ho sé, ...

no sé què he de dir. 

En el cas, per exemple, de la Sra. Joana Aina Campomar que

ha fet preguntes  més específiques ens diu “hi ha algú

encarregat de contractació?” Sí. Dia 30 de maig de 2019 es

contracta un cap de serveis jurídics . Dia 4 de juny es contracta

una cap d’àrea d’inves t igació que després amb una modificació

que surt aquí se li atribueixen les funcions de gestió econòmica

o financera. Per tant jo supòs que amb un cap de serveis

jurídics i una cap de gestió economicofinancera que, per cert,

és auditora de la Sindicatura de Comp t es  t enen prou personal

com per p oder fer aquestes qüestions correctament. A més hi

ha documents, hi ha incidències de contractes que són del mes

d’octubre, del mes de novembre, etc., no es tracta de l’inici de

les actuacions de l’Oficina sense ningú, sinó amb p os t erioritat. 

Igual que amb els contractes que un diu “home, com pot ser

que..., podria ser que hi hagi contractes que per una qüestió

que no es té personal es podrien fer?” Sí! Evidentment podria

ser. Però com és que hi ha contractes signats..., contractes no,

p erdó, com és que hi ha documents signats el mes de gener, el

mes de febrer, quan un està tot sol, que són vàlids

electrònicament i el mes  de juny o el mes de juliol els

documents signats no són vàlids electrònicament? Si no hi

havia personal en un moment, després n’hi ha i resulta que es

fan malament. Per tant el que deia el Sr. Castells “podria ser que

no hi hagués personal”, home, evidentment que sí. Quan una

institució naix de bell nou té determinades mancances , però a

mesura que el personal es va incorp orant ... Però no estam dient

aquí que és que no hi hagi personal, estam dient  que no s’ha

seguit el procediment. Quan hi ha una persona que gestiona un

expedient, sigui el que sigui, si la persona que ho gestiona el

sap gestionar, aquestes coses no sortiran. Vull dir aquestes

incidències no haurien de sortir. Una altra cosa és que tu

tenguis expedients que es t an aturats, no els tramites o que

t’has deixat algun document i ho fas més endavant, en fi. Però

hi ha determinades incidències aquí que no es deuen al fet  que

no hi hagi p ersonal perquè ja hi havia personal, com he dit

abans. 

Després em demanava la Sra. Campomar si hi havia qualcú

de la part d’ètica. M’imagín que volia dir de la mateixa oficina

supòs jo. Bé no sé jo quina..., no sé les funcions, no crec que

les funcions d’aquesta àrea siguin internes sinó les funcions

són ext ernes perquè la fiscalització ex ante correspon a la

Int ervenció General de la comunit at  aut ònoma, p erò

evidentment  no, bé, així es va establir a la llei perquè primer

s’havia demanat que ho féssim nosaltres -cosa que no podem

fer- p erò... El que és cert és que nosaltres, així com la

Sindicatura de Comptes té una Intervenció, té una persona que

fa d’interventora, la comunitat, perdó, l’Oficina no té aquesta
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persona el que sí té és personal per tramitar i per fer expedients

però en aquest sentit no té un interventor propi. 

I el que deia, la part d’ètica no sé què acaba fent però no

crec que sigui aquesta la seva funció perquè em sembla que és

una funció més de cara a fora, de cara al control de

transparència i ètica de diputats, alts càrrecs, etc. 

Demanava, també es referia a la carrera p rofessional. Bé,

quant a la carrera profess ional el problema tal vegada és que un

pensa que acordant de forma unilateral que la carrera que

s’aplicarà és la de la comunitat autònoma, ja es t à resolt i que els

imports són els de la comunitat autònoma. Bé és  que açò és

una mica simplificat, no? Perquè l’acord, un acord de carrera

professional o d’acció social té molts elements entre ells  la

creació de comiss ions  de seguiment, la creació de comissions

de valoració, hi ha un tema dels imports, hi ha tema de quin és

el procediment per fer una contractació extraordinària, quin és

el procediment per fer una contract ació ordinària, etc. No és dir

“bé allà paguen 100 idò aquí pagarem 100". No és tan senzill

com açò.

El problema que hi ha hagut aquí és que de forma -la que

sigui- de forma unilateral es diu “bé, pagarem açò” i una

vegada...“pagarem”. Després el procediment que estableix

l’acord que tu ass imiles, que tu dius que és teu no l’has seguit.

D’aquí ve la possible nul·litat dels actes no de la primera que

no s’han hagut .. . , no de l’acord o de la resolució que no s’ha

negociat sinó després de l’aplicació. Per posar un exemp le,

l’acord de carrera professional de la comunit at  autònoma -que,

p er cert, és el mateix que el de la Sindicatura de Comptes, el

tractat a la Sindicatura de Comptes- estableix que hi haurà un

enquadrament extraordinari i que s’obrirà un procés de

sol·licituds, es t raurà una resolució provisional i es traurà una

resolució definitiva i entremig hi haurà un termini per presentar

al·legacions.

Aquí s’ha prescindit d’aquesta part de l’acord. I es diu

“home, de sol·licituds no n’hi ha” -perquè les hem demanades-,

no n’hi ha. Per què?, “perquè els treballadors quan jo els vaig

entrevistar per venir a fer feina aquí mesos abans que

s’aprovés l’acord em van dir que la volien cobrar”. Home!, i què

volies que diguessin els treballadors, que no la cobrarien? Vull

dir que no pots substituir un desig a una reunió on t’estan

entrevistant per si vols una feina o no, la voluntat de “sí, la vull

cobrar” no es pot subs t it uir per una sol·licitud formal o un

procediment formal que és el que estableix l’acord, no cap altre. 

Aleshores aquest és un dels  p roblemes amb la carrera

professional. Igual que no es  p ot argumentar que no l’ha

negociada perquè ja es va negociar a la comunitat autònoma.

Perdoni, la comunitat autònoma, igual que va fer la Sindicatura

de Comptes, va negociar la seva carrera professional amb els

seus treballadors. Però vostè -vostè, vull dir l’Oficina- té

autonomia de gestió. Per tant, la carrera professional que pot

acordar l’Oficina és la que acordi l’Oficina amb els seus

treballadors independentment que es pugui dir que és la

mateixa que la de la comunitat aut ònoma, però necessàriament

s’ha d’adaptar a les característiques de l’Oficina, d’acord?

En el cas de l’acord -per exemple- d’acció social ens passa

una mica el mateix. Home, quan deim nosaltres “l’acord d’acció

social el que ve a dir és que és el mateix que el de la Sindicatura

de Comptes”. Fins aquí tot bé. Però nosaltres hi ha un moment

donat que demanam on és l’acord aquest, no on és l’acord -

perdó-, sinó quines són les prestacions i les  quanties de les

prestacions? I la resposta és: “bé, tu ho hauries de saber

perquè és la teva”. Home, jo ja ho sé. Fa estona que ho sé. Però

el problema no és aques t ,  el problema és que aquest acord s’ha

modificat diverses vegades i que hi ha coses que s’han eliminat

a través de la Llei de pressuposts. Per tant  nosaltres no sabem

si aquest acord que se suposa que s’aplica compleix o no amb

el que estableix la Llei de pressuposts.

I igual que quan demanam, per saber quines quanties, la

resposta que ens donen és “bé, la quantia -com aquell qui diu,

dit així de forma resumida- a mi me la va dir la treballadora que

venia de la Sindicat ura que cobrava l’acord!” I si li hagués dit

500 i només podien ser 100?, què hauria passat? I l’acord no

pot venir... És a dir un no fixa una quantia d’una nòmina perquè

una treballadora o un treballador li diu que abans cobrava açò,

home!, sup òs  que hi ha d’haver un suport documental darrere,

no?

Aleshores quant al que deia d’assimilació d’alts càrrecs, la

Sra. Campomar em demanava “quants són?”, bé són els

primers, em sembla que eren els tres caps d’àrea que es van

escollir des de l’inici, crec que són tres i em sembla que hi ha

quatre caps d’àrea, no sé si n’hi ha quatre o cinc però aquí em

sembla que es tracta de tres persones, no?, o de t res llocs de

feina.

Aleshores aquí el p roblema és que el que s’interpreta és

que, com que són de lliure designació, no cal res més. Home!,

la Llei de l’Oficina, a l’article 22.2, estableix que es crearà una

comissió, que no és la de selecció, és una comissió que valida

que el procés de selecció que fa el director de l’Oficina segueix

o garanteix tots els principis que s’han de complir, que ja els he

esmentat abans. És a dir, no és que hi hagi d’haver una

comissió que digui: aquest, aquest, aques t  són els que han

d’entrar; no és d’açò que parlam, parlam que hi ha una comissió

que garanteix que el procés de selecció s’ha fet amb t ot es  les

garanties.

La resposta és: “bé, és que no t enia p ersonal”. I? Els

tribunals d’oposicions no són mai o quasi mai íntegrament de

les administ racions que les convoquen o de... bé, en aquest

cas, en la comunitat autònoma tal vegada sí perquè és  p rou

gran, però als tribunals d’oposicions que munta la Sindicatura

de Comptes, com poden comprendre, no és un procés de

selecció d’un LD, sinó que són unes  op os icions, però ningú no

diu ni la llei diu que hagi de ser personal de l’Oficina, pot

cons t ituir-se amb personal des d’on sigui, pot ser de la

Sindicatura, de la comunitat autònoma, de la Universitat, qui

consideri convenient. Per tant, el fet de dir: “bé, és que no t enc

personal”, açò no implica absolutament res i, a més, és que ho

estableix la llei. És que tu pots dir: bé, és que no tenia personal;

bé, però la llei et diu aç... vull dir, tu ho has  de justificar

després, no?
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Bé, la recomanació és..., em deia la Sra. Joana Aina

Campomar, que no sabia si hi havia una recomanació. Bé, sí,

perquè posava... la recomanació: “constituir la comissió a la

qual es refereix l’article 22.2 de la Llei 16/2016 per garantir en els

procediment s de selecció i provisió el compliment dels principis

d’igualtat, mèrit, capacit at i publicitat”. Per tant, la primera

recomanació és constituir aquesta comissió. I, en segon lloc,

elaborar una nova convocatòria per a la provisió dels llocs de

lliure designació que cons tati la conformitat de la comissió

prevista a l’article 22.2 de la llei que he comentat abans. Per

tant, la recomanació sí que és aquí.

Quant a..., tots vostès han comentat: donar veu al director;

home, res més faltaria, és clar que sí!, però pensin que nosaltres

hem donat veu al director, perquè nosaltres li hem enviat  p er

al·legacions  i ell ha contestat el que ha considerat oportú i

totes les respostes les tenen al mateix informe. Per tant, l’opinió

o les  al·legacions... bé, l’opinió del director, totalment

respectable, evidentment consta al nostre informe, com consten

t ot es  les al·legacions que es presenten a tots els informes que

presenta la Sindicatura de Comptes. Per tant, les respostes, les

poden valorar perquè estan escrites.

Quant al Sr. Castells ,  que em sembla que se n’ha hagut

d’anar, ha dit que hem estat molt clars , bé, nosaltres

normalment sempre som clars, que consti que una alt ra cosa és

que els informes que parlen de control financer o que p arlen de

temes de comp t abilitat patrimonial o financera entenc que, per

a persones que no són de l’àmbit, no és fàcil d’entendre, però

aquí ens movem en un informe que és de control de legalitat, i

en els de control de legalitat sempre hem es t at  prou clars, quan

hi ha una incidència es diu: aquest document no hi és, etc.

Una altra cosa és que en aquest cas, com que hem pogut

veure -ja ho deia abans- tota la població, les incidències són

més contundents perquè normalment el que diem és, bé,

nosaltres no hem analit z at tota la població, hem mirat una

mostra i l’opinió és sobre una mostra, no sobre el conjunt, però

en aquest cas és sobre el conjunt i açò ha permès que siguem

una mica més clars. 

A part, un pot, ser en qüestió d’opinió, més o menys clar

quan... si una administració fa deu coses , en fa nou de

malament o en fa, perdó, cinc de malament  i cinc de bé, un té

dubtes sobre l’opinió que ha d’expressar, però quan de deu en

fas deu de malament, idò els dubtes acaben desapareixent, no?

Quant al que em demanava el Sr. Castells , també, de si té

justificació perquè estigués tot sol o que no tenia personal, bé,

em sembla que ja ho he contestat; evidentment, açò explicaria

unes quantes coses, però segurament no de la forma com ho

argumenta a les al·legacions.

Ja per acabar amb la intervenció del diputat del Partit

Socialista, ens demana si ho trametem al Tribunal de Comptes,

la resposta és que ja està t ramès al Tribunal de Comptes, així

com amb tots els informes, que consti, no en fem un cas

específic per a aquest.

I demanava també si la documentació dels contractes hi és

o no. Bé, els documents hi són, però no són vàlids, per tant,

tenim el dubte de, bé, si em donen un document que no és

vàlid, el document hi és o no hi és? I si fos, insistesc, un cas

particular, segurament no passaria res, no passaria d’una

incidència o d’una petita limitació a l’abast, però quan es tract a

de tants documents sí que la incidència creix en més

rellevància.

Quant a l’ús de l’RLT, que vostè deia de forma ext ralimitada,

bé, efectivament, un no pretendre que a l’RLT es digui: aquest

complement es pagarà i amb aquestes condicions, perquè no és

el lloc per dir-ho, és a una altra banda. Que cons t i,  i açò... ara

els renyaré a vostès, en tot cas, que ho va aprovar el Parlament;

per tant, si... -ho dic amb tot l’afecte del món-, però el Parlament

va aprovar aquesta RLT, per tant , s i hi ha qüestions a l’RLT

que no estan bé, s’hauran d’abordar aquí, amb el p rocediment

que nosaltres els assenyalam, però també és cert que vostès,

els diputats, no tenen per què conèixer totes les qüestions

legals que hi ha, o donar-li tota la validesa legal d’un document

que es pugui presentar aquí, perquè de vegades fuig del nostre

àmbit de coneixement, igual que em succeiria a mi en moltes

situacions.

I després, quant a la selecció de personal, bé, ja ho he dit

abans, no es tracta..., home, un procés de selecció de lliure

designació, en realitat fas un procés, es presenten persones i

tries les que vulguis , en realitat, perquè és una LD, el que passa

és que açò s’ha de justificar i segurament el Parlament, de cara

a garantir aquesta justificació, és quan va establir que hi

hagués una altra comissió, que és la que validava, la que

validava no, bé, la que validava el procediment.

Per tant, aquí, amb posterioritat sí que s’ha creat aquesta

comissió, és a dir, amb posterioritat hi ha una comissió que

selecciona el personal, perquè tots són LD, allà quasi tot el

personal de la Relació de Llocs de Feina, meny s  una o dues

places, quasi tot són LD, i, amb posterioritat a aquest informe,

les cont ract acions que es van fer el 2020, aquesta comissió ja

existeix o, almenys, una comissió de selecció, però no existia en

el 2019, que és el que nosaltres  hem fiscalitzat, no el 2020, sinó

el 2019. I en el 2020 ja es veurà el que hem de fer.

En aquest sentit, i açò d’acord amb el que hem parlat amb

els  s índics  un parell de vegades, és clar, com que vostès el que

ens demanen és l’informe, que facem un informe anual sobre el

compliment de la legalitat, però, és clar, hem de tenir en compte

que si fem l’informe de l’any 2020, però que els  casos hauran

canviat, perquè l’informe el presentam el 2021 i el 2020 està

t ancat. Per tant, la Sindicatura de Comptes, si vostès ens deixen

que nosaltres els ho diguem, veurem s i fem un informe anual o

un informe bianual, segons el que considerem més oportú, per

no reit erar moltes d’aquestes incidències, que potser, és a dir,

no totes, que es produeixin el 2020, o sigui, que es produïen el

2019 però que el 2020 t al vegada algunes s’han resolt, però

algunes segurament no s’hauran resolt, perquè no hi ha hagut

temps de conèixer-les per part de l’oficina.

Però jo els dic que la Sindicatura de Comp tes, al consell que

ens permetin decidir a veure si ho fem anual o si el podem fer
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bianual, a fi d’agilitar també la gestió de la Sindicatura de

Comptes.

I amb açò jo acabaria aquesta intervenció. No sé... ara anava

a demanar no sé si la resta de síndics hi volen afegir cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Bernat.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE

LES ILLES BALEARS (Bernat Salvà i Alloza):

Sí, moltíssimes gràcies. Simplement voldria fer una sèrie de

comentaris i, en principi, en relació amb el darrer que els acaba

de dir el síndic major.

Vos t ès  en varen trametre un requeriment per fer un informe

específic de caràcter anual, i això no té molt de sentit, el podem

fer, és a dir, cada anual i de fet en el programa d’actuacions del

proper any ens demanen un informe, i l’hem incorporat, el que

passa és que tenim dos temes concrets: un, com diu el s índic

major, a l’any 2020 fer un informe de l’actuació que hagi pogut

fer l’Oficina, quan aquest informe ha aflorat el 2021, poques

coses segurament es podran rectificar, és a dir, hi haurà una

cert a reiteració d’incidències. No sé si vostès volen que el

facem o la sindicatura, de motu proprio us  dirà: doncs el llevam

del programa, el farem bianual i es  plantegin una mica si té

sentit fer un específic cada ics temps que vostès considerin

oportú, fer un afegitó al Compte General de la comunitat

autònoma, d’una forma específica; o volen un informe específic

com el que acabam de fer avui, el síndic major aquí ha

presentat. És un tema que vostès han de valorar.

I també m’agradaria comentar una sèrie de coses , és a dir,

vostès, a un moment determinat varen decidir muntar aquesta

institució de l’Oficina anticorrupció, si nosaltres ens remuntam

un poc a l’històric de quan es va munt ar la s indicatura, que va

ser el febrer de l’any 2003, des del moment  que hi varen prendre

possessió els tres síndics i la secretària, que eren quatre

persones, doncs el primer informe que va sortir va ser un

informe crec recordar de les eleccions de l’any 2003, que, en

realitat, el va fer el Tribunal de Comptes i m’ho han contat, cap

de nosaltres hi érem, p erò, una mica de la mà, ens va ensenyar

com es feien els informes de les subvencions electorals.

El següent informe ja es va fer a l’any 2004, referit al Compte

General del 2003, això va ser el primer informe que es va fer, i ja

hi havia una sèrie de persones.

Amb això els vull dir que posar en marxa una ins titució, amb

dos requisits: autonomia i independència. És complex i és car.

Jo els vull dir que en aquest moment la Sindicatura de Comptes,

els  departaments logístics de suport que hi ha són

ap roximadament el 35% de la plantilla de la sindicatura, perquè

això és car; ser aut ònoms, ser independents, amb tot el que

sup osa de p ersonals, gestions de personal, gestió de

contractació, gestió d’administració elect rònica, contractes

ext eriors, això són organismes petits però, si volen que siguin

independents i autònoms, no surt barat.

Bé, la impressió que jo tenc d’aquesta oficina és  que s’ha

posat molt aviat en producció i ha tengut  molt es mancances de

caire administratiu de suport, des del meu punt  de vista. Ara,

crec que ha volgut començar a fer feina, ha volgut fer molta via,

s’ha volgut (...), és a dir, nosaltres mateixos tenim una secretària

que du tot el suport logístic, tot això, no?

I, per exemp le, en matèria de contractació qui és el que

contracte? Doncs  el departament logístic. I ell diu: bé, és que

es t ic tot sol. I és que, en certa manera, és vera; s’ha incorp orat

gent i això. I realment, si vostès miren les conclusions i l’opinió,

s’adonaran del que ha dit el síndic major, és a dir que les

incidències rellevants no són tant de qüestions  relacionades

amb la contractació, són relacionades amb el muntatge de

l’expedient administratiu. Que aquest senyor el que fa és

muntar l’expedient, físicament potser que el tengui muntat, però

el munta des  del punt de vista electrònic i a posteriori. I què

passa? Deixa rastres i són evidents, i aposta doncs l’informe

surt negat iu; és a dir, realment fabrica l’expedient a posteriori.

Que no tenia per què; és  a dir,  aquest home, doncs tal

vegada ens  hagués  entregat l’expedient físic, amb els

document s  originals, físicament que tenia, però el vol

transformar en electrònic, i jo no en sé gaire de tot això, però en

discutim molt amb el s índic major i d’altres. I què passa? Que,

evidentment, és a dir ja grinyola de pertot, ens grinyola de per

tot.

I per acabar, per exemple amb el famós tema de la carrera

professional, aquesta persona s’ha nodrit de molta gent

procedent d’altres administracions. Això era tan simple, per

resoldre el tema de la carrera professional, com subscriure un

conveni amb aquelles institucions que ja la teníem en marxa i

aquell funcionari se’n hagués anat amb la seva motxilla a la

carrera p rofessional (...), era tan simple com això. I en lloc de fer,

doncs organitza pagaments, negocia i això, és a dir, jo no ho sé,

aposta surten totes aquestes coses que afloren de l’informe.

Lògicament, no voldria jo (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes  gràcies, Sr. Salvà, no sé si el Sr. Toll. No, no vol

parlar.

Comencem doncs els torns de rèplica i contrarèplica, per un

màxim de cinc minuts. En primer lloc, p assem la paraula al

portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré molt breu, perquè la

veritat és que jo crec que es t à claríssim, la qüestió no mereix

una valoració addicional. Tenia algunes preguntes que s’han

contestat parcialment, alguna anava referida a quina opinió li

mereixien les al·legacions que havia fet l’Oficina i crec que les

ha cont es tades, per tant, tampoc no mereix un afegit addicional.

I l’altra anava referida a quin era l’òrgan de fiscalització

prèvia o interna de l’Oficina i jo crec que també l’ha contestada.
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I és que l’òrgan de fiscalització és inexistent, és propi de la

pròpia oficina i, en conseqüència, ni hi ha fiscalització prèvia

per part de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma ni

tampoc fiscalització prèvia per part de la Intervenció del

Parlament de les Illes Balears.

En conseqüència, a ningú no pot sorprendre que, encara,

tot i que s’incompleixin flagrantment els procediments, es  p ugui

autorit z ar, es pugui disposar, es pugui ordenar i es pugui fer el

pagament d’una despesa amb un expedient t ot alment..., en fi,

això passa, passa, però perquè no hi ha un òrgan de

fiscalització intern.

I probablement, jo estic totalment d’acord amb el que ha dit

el síndic major i també el Sr. Salvà, i és  que no és una qüestió

de fer fiscalitzacions externes cada any, sinó ficar un òrgan de

fiscalització intern que sàpiga de què parlam, i per tant no

s’autoritzi una despesa fins que l’expedient estigui muntat tal

com toca. I això és el que entenc que ha passat.

Jo crec que té prou sentit  el que ha dit el Sr. Salvà,

efectivament. Vull dir, aquí no demanarem qui és qui

autoritzava, qui és qui l’OP, perquè ens entenguem, d’una

despesa, amb un expedient que no estava ni signat. Per tant,

l’explicació pot ser aqueixa.

Però, ja dic, aquí nosalt res , des del Partit Popular,

cons ideram que evidentment el director de l’Oficina ha de

donar les explicacions pertinents en aquesta cambra i, per tant,

donarem suport a una compareixença en aquest sentit per tal

que expliqui què és el que ha succeït realment, a part de les

al·legacions que s’han fet, i, per tant,  es  donen les explicacions

pertinents, perquè, evidentment, el que sí volem des del Partit

Popular és que, posant de manifest el que he dit inicialment i és

que creiem que és un òrgan prescindible, ho hem dit sempre,

evidentment si hi és doncs que acompleixi totes les normes i,

per tant, en fi, que aquestes coses  es resolguin immediatament

i no tornin succeir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem ara el torn de paraula a la

portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En relació amb les explicacions que

s’han aport at per part dels síndics, han quedat resolts molts

dels dubtes que teníem. I, efectivament, per fer feina amb

autonomia i independència, coincidesc tot alment amb el síndic

que fa falta p ersonal expert i que conegui el funcionament, però

parlam d’un funcionament molt bàsic, vull dir, parlam de

cont ract ació p ública no parlam de coses molt, molt

complicades.

Vostè, vaig a fer-li una pregunta que és molt  s imp le, ha

comentat, bé, que es fabricava aquest expedient electrònic, hi

ha qualque tipus d’impediment per aportar els expedients en

paper a la sindicatura? Ja sé la resposta, p erò, bé, jo trob que és

una pregunta pertinent, perquè... Vull dir, per què s’havia de fer

això si hi ha els exp edient s  en paper, per què no es varen

aportar en el seu moment?

En relació amb fer informes cada any, cada dos anys o bé

com a una fit xa dins el Compte General de la comunitat

autònoma, evidentment els informes s’han de fer i hi ha d’haver

un temps prudencial per corregir totes aquelles disfuncions,

problemes i incidències que s’hagin detectat; és a dir, ara fer

un... sobre l’any passat  no sembla que tengui massa sentit,

atesa la manca de temps raonable, mínim necessari per poder

arreglar totes aquestes qüestions i dur a terme les 16

recomanacions que vostès fan en el seu informe.

En definitiva, crec que l’objectiu ha de ser millorar en

transparència i en el bon funcionament de l’administració i dels

serveis públics, tots els que som aquí hi creiem, vostès també,

i s’ha de donar també l’oportunit at  que des de l’oficina hi hagi

aquesta compareixença perquè es pugui analitzar i aprofundir

sobre les causes i sobretot redreçar el funcionament i totes les

incidències que s’han detectat.

Per la nostra p art, simplement agrair-los les seves

explicacions i la presència avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A cont inuació, passem el torn

de paraula al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.

Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies per la resposta a les

qüestions que hem fet i, bé, efectivament, i ho hem coment at

aquí, hi ha grup s  que hi estan a favor i d’altres en contra,

nosaltres estam tot alment focalitzats que l’Oficina de prevenció

es  mantengui i que faci tots els processos ajustats a la

legalització actual, a les regulacions actuals.

I, bé, fer comparèixer el director de l’Oficina de Prevenció i

Lluita contra la Corrupció perquè doni totes les explicacions

pertinents per justificar totes aquestes possibles negligències

que desvelen aquest document.

I, bé, sobre la intenció de la proposta que crec que faran els

síndics , que es faci bianual, evidentment, el raonament és molt

lògic i estam absolutament d’acord que es pugui fer d’una

manera bianual.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas . És  el torn de la portaveu del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 58 / 9 de març de 2021 1521

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument, agrair que m’hagin contestat pràcticament

totes les qüestions que he plantejat a la meva primera

intervenció, almanco s’ha donat l’exp licació que havíem

demanat; crec que s’ha posat de rellevància, per a mi, almanco

el que jo he entès, diversos factors que han confluït: la posada

en marxa d’una administració (...) no és fàcil, és complex, tal

vegada no s’han t riat els instruments més convenients per fer-

ho més fàcil o per fer-ho més adient, que tal vegada hauria

hagut de cercar algunes ajudes  o algunes qüestions que

haguessin facilitat aquesta p osada en marxa, però, bé, és

evident que res d’això t amp oc no excusa el fet reiterat de no

acomplir els procediments adminis t ratius ni els procediments de

contractació.

Dit això, és cert que nosaltres doncs  reiteram, com s’ha dit

per la resta de portaveus d’aques t a comissió, que ara el primer

que s’hauria de fer és que des de l’oficina, des de la seva

direcció, es comparegui davant aquesta cambra i que es

donassin les explicacions directes, que puguem escoltar de

primera veu totes les explicacions  que facin falta i que puguem

interpel·lar tot el que faci falta per aclarir qualsevol alt ra

qüestió.

És evident que, almanco, o independentment que hi hagi

grups, com ha dit el Sr. Costa, que consideren la institució

prescindible, també estic segura que coincidim que sigui quina

sigui i aquesta ins t itució més que una altra ha de ser exemplar

amb el compliment de les normes i, per tant, amb això estic

segura que coincidirem i que l’objectiu serà el mateix de tots els

grups parlamentaris d’aquesta i l’objectiu de totes aquestes

qüestions és el mateix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Es el turno ahora del

portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr .

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias , Sra. Presidenta. Lamento que se haya tenido que ir

el Sr. Castells, pero es que, como he oído alguna de las

explicaciones más kafkianas que he oído yo en esta cámara,

como decir que, a ver si era como una excusa el hecho de que,

como est aba en un momento fundacional y con falta de medios,

yo no sé si alguno de ustedes, supongo que alguno sí, ha sido

empresario, desde el momento en que uno monta una empresa

tiene que cumplir con las obligaciones de Hacienda, y no sé si

alguno de ustedes habrá tenido la amarga experiencia de t ener

una inspección de Hacienda, pero yo sí, que ríase usted del

Tribunal de Sant a Inquisición, y vaya usted a contar al

inspector de Hacienda es que yo era nuevo, es que no había

contratado todavía al gestor o es que no sabía cómo tenía que

ordenar los papeles. 

Quiero decir, es to son excusas de mal pagador, no tiene

ninguna justificación el hecho de que se hayan omit ido estos

trámites, máximo cuando, además, es una oficina que nos obliga

a todos los aquí presentes a una presentación telemática de

nuestra declaración de bienes, que ya hemos presentado en el

Registro del Parlamento y, en mi caso particular, también en el

Registro del ayunt amiento, y que, como no conseguí, meterla

en t iempo y hora dentro de la magnífica plataforma que no

funcionaba, lo único que he recibido de esta oficina

anticorrupción era un apercibimiento de que si no lo presentaba

me iban a poner una sanción, creo que era de 10.000 euros,

¡manda carallo!

Yo entiendo que ustedes tienen que ser muy  prudentes a la

hora de hablar, pero creo que lo que ustedes han puesto negro

sobre blanco en este informe habla por sí mismo, incluso

cuando nos ha comentado que en algunos casos había un

exceso de documentación porque eran cantidades tan bajas

que no requerían el aporte de toda esa documentación, pero

que, aún así, toda esa documentación no era correcta; que me

suena a aquel famoso aforismo latino excusatio non petita

accusatio manifesta.

Yo, sinceramente, todo el mundo sabe cuál es nues t ra

opinión sobre la Oficina ant icorrupción, evidentemente,

nosotros pensamos que debemos part ir del presupuesto de

que, en principio, todo se hace bien, ordenadamente y de

acuerdo a la legalidad, y si tenemos que poner multitud de

vigilantes que vigilen al vigilant e aquí tenemos el ejemplo de

que necesitamos un vigilante que vigile al vigilante y detrás de

este un vigilante que vigile al vigilante del vigilant e.

Afortunadamente, vivimos un estado de derecho, tenemos las

instit uciones como la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de

Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción que creo que son los

elementos adecuados para llevar adelante este trabajo.

Y con respecto, simplemente ya para terminar, lo que ha

dicho de que sea cada dos años, por mí como si son cada tres,

porque espero que en el 2023 ya no tendrán que hacer más

informes sobre esta oficina porque la habremos cerrado.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Correspondria ara el torn

a El Pi, no hi ha cap portaveu d’El Pi Proposta per les Illes, no

hi ha cap representant.

Per part del Grup Mixt, el Sr. Castells m’ha demanat que el

disculpin perquè ha hagut de marxar i m’ha demanat que

presenti les seves excuses.

I, per últim ja, passam el torn de paraula al Grup Parlamentari

Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Simplement fer servir aquest segon torn

per aclarir algunes qüestions.
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Primer, crec que ha quedat provada la utilització concreta de

l’RLT per arribar a un lloc intencionadament, això és el que

nosaltres pensam, la designació d’alts càrrecs  s’ha de fer o amb

la llei o amb el reglament, això crec que ha quedat claríssim i en

això no hi ha falta de recursos administratius que ho justifiqui.

És cert que el Parlament aprova l’RLT , p erò aquí també convé

deixar clar, una mica aquí el que va ocórrer és que ja l’oficina

volia incloure aquesta possibilitat dins del Reglament, cosa que

no es va fer, es  va esmenar, de manera que això no va entrar. És

cert, en segona instància, que a l’RLT  que es proposa per ser

ap rovada el Parlament no contempla la presentació d’esmenes

dins  d’una RLT, és a dir, o s’aprova o no s’aprova. Ja des del

nostre grup almeny s  es va deixar clara la constància, i, si no,

poden consultar les intervencions de la nostra companya María

José Camps en aquella època, qui es va manifestar t ot alment en

contra d’aquest fet  i que no corresponia. És a dir, per part

nostra almenys ja es  va assenyalar en el seu moment la

improcedència d’aquesta manera d’actuar.

I per últim, ho rep etim, pensam que s’ha de ser

absolutament escrupolós amb els  procediments i aquí el que hi

ha hagut és una reiteració en els  incompliments. No pot ser que

el garant dels procediments establerts sigui qui es bota aquests

procediment, aquesta és la nostra idea. I quant a l’oficina, que,

repeteix, defensam la seva existència, no pot ser objecte de les

conclusions que hem vist en aquest informe.

I en últim lloc, simplement, fruit d’aquest, crec, consens que

he observat i que hem observat en aques t es  qüestions, a

nosaltres, al Partit Socialista, juntament amb Unidas Podemos,

Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX, voldríem presentar

conjuntament una sèrie de propostes de resolució que ara

entregarem a la Mesa i que, si els sembla bé, en faré una lectura

ràpida, perquè consti també en el Diari de Sessions.

En primer lloc, diu: “El Parlament de les Illes Balears

proposa la compareixença de l’actual director de l’Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, a la

Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament,

amb la finalitat de retre comptes sobre l’informe 185/2021 de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, referit al

compliment de la legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita

contra la Corrupció de les Illes Balears.”

En segon lloc: “El Parlament de les Illes Balears insta

l’actuació urgent de l’Oficina de Prevenció i Lluita cont ra la

Corrupció de les Illes Balears  p er t al d’acomplir les

recomanacions esmentades a l’informe, en un termini de quinze

dies, especialment en allò referent als actes aprovats mitjançant

la Relació de Lloc de Treball,  expedients de selecció de

p ersonal, s is t ema de carrera professional i act ivit at

contractual.” Com hem dit molts grups, pensam que és

important fer cas de manera urgent a aquestes recomanacions.

En t ercer lloc: “El Parlament de les Illes Balears constata que

els fets posat s  de manifest per l’informe 185/2021 de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, incompleixen les

finalitats principals de l’oficina, esmentades a la Llei 16/2016, de

la seva creació, de fomentar els valors i els principis d’ètica

pública i d’integritat i dur a terme el seguiment de les

obligacions que estableixen les lleis.”

En quart lloc: “L’informe 185/2021, instat per aquesta

Comissió d’Hisenda, el 3 de juny del 2020, amb l’acord següent:

‘El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria

d’acompliment de legalitat anual de l’Oficina, amb un informe

específic, i informar del seu resultat’, és un procés d’avaluació

que acredita l’incompliment de les obligacions  i deures de la

direcció de l’oficina.”

Aquestes serien les p ropostes de resolució que entregarem

a la Mesa i agrairíem procedeixin al seu vot favorable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

M olt es  gràcies, Sr. Marí. Ara, per al torn de contrarèplica, t é

la paraula el síndic major.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Moltes gràcies, ho faré molt breu. Normalment no assistim

a la presentació de les resolucions, que es fan després que

nosaltres haguem abandonat la sala, però així les coneixerem

amb antelació.

Només tres qüestions molt  breus, per a aclariment, aquí la

documentació que es demana a l’oficina són documents

originals, els poden p resentar en paper, els poden presentar

amb certificats digitals o electrònics , és exactament igual. Per

tant, nosaltres no hem demanat mai un document en particular,

hem demanat  un document que sigui origina i vàlid; el que no

és  vàlid és un document, que és un word amb una firma

escanejada que qualsevol p ersona pot manipular, i que, per

tant, no es pot garantir la seva integritat, és a dir,  no es pot

garantir que no hagi estat manipulat.

Açò vol dir que un document que s’ha fet elect rònicament,

perquè abans es deia, no, hem passat de físic a electrònic, no,

és a l’inrevés, hem passat d’electrònic a fís ic, perquè els

documents són dins d’un ordinador, dins  d’un directori, però

el problema és que aquests documents no estan signats

electrònicament, o estan signats electrònicament  de forma que

no és vàlida, i quan s’imp rimeixen aquests documents és quan

es veu que aquests documents no són vàlids, o quan hem

rebut el document  amb la firma electrònica, és un document que

t u reps al teu ordinador, no surt del teu ordinador i p ot s

constatar quin dia s’ha fet aquella signatura.

Per tant, la documentació ens la poden entregar en el format

que considerin oportú mentre sigui un format vàlid.

Desp rés, també hauríem de pensar què vol dir un assimilat

a alts càrrecs? Perquè si ara els ho demanés a vostès no sabrien

contestar i si m’ho demanen a mi, també els dic que no sabria
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contestar, jo no sé què és un assimilat a un alt càrrec, un

assimilat en terme de què? Perquè el tema dels assimilats va

sortir o va néixer fa uns quants any s  p er al càrrec de director de

l’Advocacia de la Comunitat autònoma, i tenia una finalit at ,  que

era que el personal pogués trobar-se en serveis especials, punt,

no hi havia res més. Però si tu no defineixes què és un assimilat

a alt càrrec, allà valdrà tot, però i el règim d’incompatibilitats

quin tindrà el d’alt càrrec o el de funcionari, perquè la llei diu

que són funcionaris? Per tant, també li haurien de fer una volta,

no ara, perquè ara ja..., segons  les resolucions, però s’hauria

d’haver demanat què vol dir un assimilat perquè realment és

una cosa molt oberta.

Quant a aquesta carrera professional, bé, no és tan fàcil com

deia el Sr. Bernat Salvà, perquè a l’acord de carrera és  quan

s’estableixen les  condicions d’homologació; és a dir, primer

s ’ha d’arribar a l’acord de carrera i a l’acord de carrera desp rés

s’ha de dir que en aquelles persones que venen amb la carrera

professional d’altres administracions es produirà un procés

d’assimilació, p erdó, d’homologació. Però açò no fa falta que

ho digui l’acord perquè ja ho diu el de la comunitat autònoma,

per tant, les mesures ja hi eren, l’únic que s’havia de fer era

acordar o arribar a un acord de carrera professional així com

estableix la norma.

I aquest acord, que era el de la comunitat autònoma,

aques t es  qüestions que plantejava el Sr. Salvà ja s’hi troben

recollides, per tant, hi ha un moment previ al de l’homologació.

I després, per acabar, el Sr. Ant oni Costa diu, bé, quina

op inió em mereixen les al·legacions? Idò, jo, des d’un punt de

vista de l’informe, ja hem decidit  el que consideràvem o no,

perquè els hem considerades o no i hem modificat l’informe o

no, el que sí trob és que el to de les al·legacions  és  del tot

inadequat, perquè, com poden comp rendre, fem molts

d’informes cada any, moltíssims, i els puc assegurar que rebem

algunes al·legacions que són -no sé si dir-ho de qualque

manera- entretingudes, és a dir, qualcú que està enfadat, amb

un to... serà sarcàs t ic, serà de la manera que sigui, però en

aquest cas , fugint del sarcasme, ens fuig del sarcasme, fuig de

la contundència amb la resposta des  d’un punt de vista jurídic

i ja s’entra en qüestions que es troben t ot alment fora de lloc,

com dir si la Sindicatura de Comp t es és incompetent o no, si

coneixem el procediment administratiu o no el coneixem, etc.

Per tant, totes les qüestions, ja ho he dit abans, que tenen

un fonament jurídic els puc assegurar que s’han tengut en

compte, però totes aquelles  qüestions que aporten explicacions

que no són inversemblant s  o aquelles al·legacions que tenen

un to que no entra en l’al·legació en si mateixa, sinó en la forma

de fer feina la sindicatura, doncs no les hem tingudes en

compte, com és evident, i com no fem amb cap altre informe ni

cap altra al·legació d’aquest tipus.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló, síndic major. I acabat el debat,

volem, com no pot ser d’una altra manera, agrair als síndics la

seva presència i explicacions i obrim un termini, si els sembla

bé, de deu minuts, per presentar les proposicions davant la

Mesa als informes i escrits debatuts a la sessió d’avui.

Per tant, se suspèn la sessió durant deu minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors diputats i diputades, recomençam la

sessió.

I s’ha presentat una proposta de resolució a l’Informe

185/2021, sobre el compliment de la legalitat de  l’Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les  Illes Balears

correspon al 2019, en compliment de la resolució derivada de

l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,

aprovada per la Comiss ió d’Hisenda, escrit RGE núm. 1734/21.

Els grups parlamentaris, com que abans ja s’ha presentat,

però així i tot deman qui vol present ar o qui vol defensar

aquesta proposta de resolució.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. No, simplement, consider que amb certa

antelació ja he p resentat les explicacions corresponents a

l’anterior torn de paraula, igualment estaré obert  p er si

qualsevol company vol fer les explicacions oportunes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Algun dels port aveus, Socialista,

Unidas Podemos , Ciudadanos, MÉS per Mallorca, vol defensar

la proposició?

Passem, doncs, als grups que es volen posicionar. El

senyor... el Partit Popular. Tampoc?

(Algunes rialles)

Em sembla que avui estam una mica cansats ja, entre el ple

i aquesta sessió, ha estat intensa.

Passem doncs a la votació. Sí que deman s i es  poden votar

tots els punts per separat o en bloc.

Crec que han demanat el punt primer i la res t a sep arats, el

segon, tercer i quart, en dos grups, els va bé? El punt 1, per un

costat, i després el segon, tercer i quart ,  p er una altra part. Els

sembla bé la votació, hi estan tots d’acord?

Passem a votar, idò, el primer p unt  de la proposició no de

llei presentada pels Grup s Parlamentaris Socialista, Unidas

Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX.

Punt 1.

Vots a favor? Unanimitat.
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Passem ara a votar els punts 2, 3 i 4 de la mateixa proposició

no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, cap en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovada la proposta de resolució present ada a la

tramesa de l’Informe 185/2021.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Escrit RGE núm. 1734/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l’Informe 185/21, sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l’exercici 2019, en compliment de la resolució derivada de l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20, aprovada per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts.

