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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Presidenta, Xelo Huertas substitueix Silvia Tur.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 2911/18, del director de
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre el projecte de
reglament de funcionament i de règim intern de
l’Oficina.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del Director de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i
de règim intern de l’Oficina, escrit RGE núm. 2911/18.

Assisteix el Sr. Jaume Far i Jiménez, director de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la corrupció de les Illes Balears
i la presidència, en nom de la comissió, li dóna la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Far i Jiménez per tal de fer una
exposició oral per un temps de 15 minuts. Abans de començar
els explicaré una mica com s’estructura la compareixença. El
Sr. Far tindrà 15 minuts per fer una exposició inicial, cada
portaveu tindrà 10 minuts, després el Sr. Far tindrà 30 minuts
per aclarir aquelles qüestions que s’hagin pogut plantejar i
després hi ha un torn de rèplica i contrarèplica de 5 minuts.

Així idò té la paraula, ara sí, el Sr. Jaume Far i Jiménez per
tal de fer l’exposició oral, per un temps de quinze minuts.

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

Moltes gràcies. Pas a explicar el més ràpid que pugui el
projecte de reglament de funcionament i règim interior de
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció. El
reglament està estructurat, a part de l’exposició de motius, en
8 títols. El primer està dedicat a regular l’estructura orgànica
i de funcionament de l’oficina, quines són les àrees i quines
competències té cadascuna. Hi un títol dedicat a la tramitació

de denúncies i mesures de protecció. Un altre del
procediment d’investigació que durem a terme dins l’oficina.
Un altre  molt petit de desenvolupament del règim
sancionador, de registre de declaracions patrimonials. Un que
fa referència també molt breument a la participació ciutadana.
I els dos darrers que són el règim econòmic i pressupostari de
l’oficina i el règim de personal.

Tot el projecte el que fa és regular el que s’espera d’un
reglament d’organització i funcionament, més aquelles parts
que la Llei 16/2016 estableix que s’han de regular via
reglament i aquelles altres que o bé estan estipulades així per
una altra llei, per les lleis 39 i 40, per exemple, de règim
jurídic o del sector públic i de procediment administratiu, i
aquelles altres que jo he considerat que són necessàries per
donar instruccions de com funcionam a les àrees de l’oficina.

Bé, quant a l’estructura orgànica i de funcionament, molt
breument. El primer article estableix el règim general que
estableixen pràcticament tots els reglaments de funcionament,
els tres principals de l’oficina, i diu expressament, aquesta és
una qüestió que jo he trobat a faltar a la llei, que l’oficina té
personalitat jurídica i que té plena capacitat d’obrar, perquè a
la llei no hi diu expressament.

L’article 2 estableix les competències del director les
quals, bàsicament, són la representació jurídica i formal, més
tota la part pressupostària i de règim de contractació, recursos
econòmics i personal i el dictat dels actes administratius.

Bé, les àrees de l’oficina, jo he tractat d’establir una
oficina simple, amb les àrees indispensables. Necessàriament
haurem de comptar amb una àrea d’ètica i prevenció i una
d’investigació , perquè això són els trets fonamentals de
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció. A més,
necessitarem una àrea d’explotació de la informació, una àrea
informàtica i una assessoria jurídica perquè necessitarem
comptar amb un lletrat dins l’oficina. I a més s’estableix la
possibilitat de comptar o no amb un director adjunt i amb una
secció de recursos econòmics, administració econòmica i de
personal, només si trobam que és necessari per al
funcionament de l’oficina.

Dins els trets principals de l’àrea de prevenció, trobam tota
la part de formació de funcionaris i d’institucions, fins i tot
d’empreses privades en matèria de prevenció de la corrupció,
les propostes de millora de funcionament dels organismes
públics, l’elaboració de codis ètics, de plans de prevenció, fer
propostes normatives com diu la llei en matèria també de
prevenció de la corrupció, la gestió de conflictes d’interessos
adient i denunciar, si escau, les infraccions en matèria de
transparència.

L’àrea d’investigació s’ocuparà de fer les investigacions,
per una part, d’ofici, que iniciam dins l’oficina, i, per una altra,
rebre i analitzar les denúncies que es puguin presentar i
formular les propostes d’arxiu o d’inici de procediments
d’investigació, a més de col·laborar amb altres òrgans que
s’ocupin de temes d’investigació, com poden ser la
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Sindicatura, la Conselleria de Transparència o la Comissió
Nacional de Mercats i la Competència, etc.

Bé, a l’assessoria jurídica, a part de l’assessorament jurídic
i estudis sobre corrupció, s’encarrega de la representació i
defensa judicial de l’oficina en plets , el seguiment de les
denúncies que es puguin presentar i se li atribueix la funció
del delegat de protecció de dades, d’acord amb la nova
normativa. I l’àrea d’anàlisi i explotació de la informació
bàsicament és una àrea informàtica i d’explotació
d’informació, a més d’encarregar-se del manteniment
informàtic de les eines electròniques de l’oficina.

Bé, s’ha previst que el director adjunt i els caps d’àrea
tinguin la consideració d’assimilats a alts càrrecs, bàsicament
perquè puguin passar a la situació de serveis especials quan
passin a fer feina a l’oficina, que ens hem trobat alguns casos
on funcionaris que volen un lloc de feina a un altre organisme,
no volen passar amb una comissió  de serveis, o un amb un
nomenament provisional, i la situació de serveis especials és
la que garanteix millor els drets d’aquests funcionaris. Per
això l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix uns requisits
específics per poder passar a aquesta situació i la consideració
d’assimilat d’alt càrrec és adient per a això.

Bé, també es recull el règim de recursos contra els actes
administratius de l’oficina, que no estaven prevists a la Llei
16/2016, tal com diu la Llei de règim i procediment
administratiu.

Bé, he considerat també adient establir quines són les
persones a les quals nosaltres ens podrem dirigir, bàsicament
com a instrucció interna per a les àrees de l’oficina. També,
arran del que estableix la llei, ja algun article destinat a la
coordinació amb els altres òrgans de control, bàsicament amb
la Sindicatura i la possibilitat d’establir formules de
col·laboració i coordinació amb altres òrgans de control,
intervencions generals de l’Estat o de la comunitat autònoma.

Per donar objectivitat i imparcialitat a les actuacions de
l’oficina s’ha establert que es publiquin unes directrius
generals de prevenció i unes directrius generals de control,
que seran les guies d’actuació de l’oficina durant l’any
següent. I plans d’investigació concrets, que sorgiran
d’aquestes directrius generals, però amb caràcter reservat,
perquè ja establirem quins seran els òrgans i les àrees
concretes que investigarem, això a part de les denúncies o les
comissions d’investigació que es puguin establir.

Del títol segon que estableix la tramitació de denúncies i
mesures de protecció, tal com exigeix la Llei 16, s’ha distingit
entre aquelles denúncies on consta la identificació del
denunciant, perquè si és així la Llei 39 de procediment
administratiu, estableix que és una via per iniciar un
procediment administratiu, d’aquelles on no consta la identitat
del denunciant i per tant, no tendrem la possibilitat de
contactar, de demanar informació, o de parlar amb el
denunciant, bàsicament. Bé, bàsicament és això.

Bé, quant a les mesures de protecció són totes elles amb
instruccions internes, vull dir no tenim una llei que estableixi
en el nostre àmbit, mesures de protecció de denunciants, però
sí que s’estableixen recomanacions als òrgans on hi ha un
funcionari, o hi ha una persona que hagi posat una denúncia i
estigui sent objecte d’algun tipus de mesura que lesioni els
seus drets.

Bé, quant al procediment d’investigació, s’estableixen les
formes d’inici; sempre serà d’ofici mitjançant un acord del
director o la directora, i les peticions externes no inicien el
procediment, excepte les del Parlament que estableix la Llei
16, que així ho farem. El que s’estableix és un procediment
d’investigació que pot partir d’una alerta o d’una denúncia; si
és així prèviament poden iniciar un procediment per analitzar
si aquesta denúncia té visos de tenir... de poder prosperar o no;
per això podrem fer els requeriments d’informació, i en el cas
que es decideixi iniciar un procediment d’investigació, això es
farà a través d’un expedient que es generarà una vegada que
sigui acordat l’inici pel director o la directora, i s’assignarà un
inspector o una inspectora. S’estableix un període, com diu la
llei, de sis mesos; s’estableix la possibilitat d’ampliar a tres
mesos més i en quins casos es podrien ampliar, perquè la
possibilitat de pròrroga està prevista a la llei però no en quins
casos concrets; i també s’estableix que, en cas de caducitat,
per haver superat el termini sense haver finalitzat el
procediment, la possibilitat d’iniciar-ne un de nou.

Es fa referència a la documentació que emprarem durant
el procediment, siguin requeriments, comunicacions,
diligències, propostes... S’estableix el desenvolupament del
secret de les actuacions que diu l’article 11 de la llei, i la
possibilitat d’accedir a uns expedients d’investigació que
només serà permesa a l’inspector o la inspectora que dugui la
investigació, al cap d’àrea i al director. També s’estableixen
possibilitats d’interposició d’actuacions d’acord amb el que
estableix la Llei 16, i que succeeix quan l’àmbit penal -
bàsicament serà aquest- no apreciï indicis de delicte, que
podem retornar a la investigació que estiguem duent a terme
quan es va interrompre.

S’estableix un horari de les actuacions per donar seguretat
als organismes públics. Es desenvolupen les visites que
estableix la llei que podrem fer, les entrevistes, i finalment el
tràmit d’audiència per al període de 15 dies perquè la persona
investigada en el seu cas pugui fer al·legacions.

La llei diu que sempre que la legislació ho permeti podrem
requerir informació bancària; hi ha un article que desenvolupa
aquesta part, bàsicament com hem d’actuar, com actuarem
quan la legislació, la que sigui, ens permeti la informació
bancària, sempre partint que demanarem la informació a
l’òrgan administratiu o a l’empresa, en el seu cas, que
estiguem investigant. També es fa una referència les mesures
cautelars que preveu la Llei 16, que seran bàsicament les que
estan previstes a la Llei de procediment administratiu.

Bé, i la conclusió del procediment serà o bé, a través dels
resultats, bé una denúncia al Ministeri Fiscal, una comunicació
a l’autoritat administrativa corresponent en cas que no hi hagi
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delicte però apreciem una possible infracció, o l’arxiu quan no
apreciem cap il·legalitat o cap mala pràctica en la investigació.
I després ens comprometem a fer un seguiment, tal com ens
exigeix la llei, de les recomanacions o dels procediments que
hàgim comunicat bé als jutjats o bé a l’autoritat administrativa
corresponent.

Hi ha una part destinada a la col·laboració de l’Oficina en
la recuperació dels fons defraudats, perquè crec que quedaria
coixa una oficina que només s’encarregàs de fer investigació
i prevenció i que no s’encarregués, en cas de mala pràctica, en
cas de defraudació de fons públics, no col·laborar en la
recuperació d’aquests fons defraudats.

Són totes mesures de col·laboració de l’Oficina cap a
altres òrgans.

Quant al règim sancionador, hi ha un article de la llei que
estableix la regulació i el desenvolupament del règim
sancionador a través de la llei i el reglament corresponent de
la comunitat autònoma, i el que digui el reglament intern de
funcionament. Aquí el que es fa és aclarir alguns conceptes
que a la llei queden un poc indeterminats, com és la
informació clau, informació rellevant, i també són bàsicament
instruccions cap a l’òrgan d’investigació que ha de tramitar el
procediment de manera que tengui més seguretat a l’hora de
tramitar el procediment, res més. Això ho pas un poc més
ràpid... 

Bé, quant al registre de declaracions patrimonials i
d’activitats, també partint de la llei, la informació que
contendrà el registre és informació encaminada a controlar els
increments patrimonials no justificats dels càrrecs que estan
obligats a presentar-les. Es podran exigir altres declaracions
que..., a què venguin obligats els càrrecs per una altra
normativa, com diu la llei, i sí que s’estableix que la
declaració d’activitats, de béns patrimonials i d’interessos
haurà de ser te lemàtica perquè així ens permetrà fer una
homogeneïtzació de totes les declaracions patrimonials i un
treball de control de creuament de dades més adient.

Hi ha un article de participació ciutadana, tal com la llei
exigeix, fomentar els canals perquè els ciutadans puguin
participar en totes aquestes activitats de prevenció de la
corrupció, i a través d’aquesta participació pels canals que
s’estableixin farem públiques les dades més rellevants.

Quant al règim econòmic i pressupostari ens subjectam al
règim de comptabilitat pública i al règim pressupostari;
s’estableixen normes de control financer, no d’intervenció
prèvia, tal com funciona per exemple l’Oficina antifrau de
Catalunya; i s’estableixen les competències per contractar i
per fer els actes de disposició de despeses i reconeixement
d’al·legacions.

I quant al règim de personal, també en funció del que
estableix la llei, es regula que el personal de l’oficina serà
personal funcionari; la RLT establirà unes categories i uns
graus del personal funcionari; sortim un poc aquí del règim
general de funció pública, però l’Oficina antifrau de Catalunya,

amb la qual tenim una relació molt fluïda, ells també tenen
aquesta estructura i els va millor que no l’estructura típica de
funcionaris amb graus o amb grups i subgrups de classificació,
i tots els complements, sous i triennis, i s’estableix la
retribució fixa anual més l’actualització per IPC, els triennis
específics de l’oficina, a més dels que els funcionaris puguin
dur de la seva experiència professional prèvia, i un
complement de productivitat.

Del règim de personal, alguns aspectes concrets. Els caps
d’àrea seran de lliure designació per un tema de... per un tema
de confiança amb el director i el cap d’àrea; ja he dit que estan
assimilats els càrrec perquè puguin demanar serveis especials
al seu lloc de procedència; seran tots funcionaris de carrera i
s’estableix la possibilitat de funcionaris interins en algun cas
en què sigui urgent la cobertura d’alguna plaça, encara que no
és la meva intenció funcionar a través de funcionaris interins.
I després es regulen els deures, que seran els deures de
qualsevol funcionari, però tenen alguns deures específics per
la seva particularitat de fer feina en aquesta oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció. I també es recullen
algunes particularitats en matèria d’incompatibilitats i de
règim disciplinari que recull la remissió que fa la llei al règim
de funcionament.

I si em permeten dos minuts, hem rebut les al·legacions
del Consell Consultiu i de la Sindicatura de Comptes. Algunes
pinzellades de les al·legacions que s’han fet. El Consell
Consultiu el que diu bàsicament és que el reglament regula
aspectes que hauria de regular el Govern a través d’un decret,
tal com diu la disposició final tercera de la llei; concretament
diu que només del títol primer, els capítols segon i cinquè, i
el títol setè són els que estarien ben regulats en aquest
reglament. En canvi la meva opinió és que no és així; l’article
12, que està fora d’aquests capítols que diu el Consell
Consultiu, regula la creació de la seu electrònica i del registre
electrònic, això és perquè ho diu la Llei 39/2015: cada
organisme, a través de la seva organització específica, haurà de
publicar la creació d’aquesta seu i aquest registre. També es
concreta que totes les comunicacions seran electròniques amb
els càrrecs públics i organismes públics perquè també ho
estableix la Llei 39/2015. 

Després hi ha molts d’articles que són desenvolupament,
que els imposa la Llei 16, la llei de creació de l’oficina, per
exemple, els articles 14 i 15, que són coordinació amb altres
òrgans de control, perquè ho diu la Llei 16; tot el procediment
d’investigació, articles 21 a 35, també ho obliga l’article 12 de
la llei. 

Del règim sancionador hi ha una remissió específica al
reglament de funcionament quant al desenvolupament d’aquest
règim. 

El registre de declaracions patrimonials i d’activitats
també és per remissió de l’article 26 i tot el règim personal és
perquè ho imposa l’article 22. 5 de la Llei 16/2016.

Amb això no vull dir que no hi hagi aspectes concrets que
tal vegada, bé, s’haurien de regular via decret del Govern, això
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no ho discutesc, però la gran majoria d’articles del reglament
de funcionament és perquè són desenvolupament directe de la
Llei 16/2016 perquè diu que ho ha de concretar, ho ha de
regular el reglament de funcionament. 

I quant a la Sindicatura de Comptes, tot i que indica al
principi i a les al·legacions que hi ha extralimitacions al
projecte, no fa una concreció en principi de quins són aquests
aspectes en què s’extralimita, però sí que fa després una
relació de 16 qüestions concretes on troba que s’hauria de
regular d’una altra manera o concretar, si fos el cas.
D’aquestes 16 qüestions amb quatre hi estic d’acord, no hi ha
cap entrebanc; en altres tres, només recomana un canvi de
redacció que, bé, també s’hi pot estar d’acord; a una d’aquestes
sí s’explica el motiu pel qual està en el reglament, segur que
s’acceptaria, i de les altres vuit, la meva opinió és contrària al
que diu la Sindicatura. Només era fer aquestes
puntualitzacions si m’ho permeten.

Amb això jo he acabat els quinze minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Far. Procediria ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que
els grups parlamentaris pugui preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen la suspensió de la sessió o podem
continuar. Entenc que podem continuar. 

Així, idò, per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. En
primer lloc, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta, bon dia. Bon dia a tots. Bé, en aquest
moment entenc que estam en el tràmit de redacció  del
reglament i, per tant, és una passa més dins el tràmit que està
previst o que s’havia acordat per a aquesta tramitació. I és clar,
després de la seva explicació i després dels dos informes, tant
de la Sindicatura de Comptes com del Consell Consultiu,
nosaltres veiem que les al·legacions de la Sindicatura de
Comptes són al·legacions de conflicte, de possible... hi ha una
part de possible conflicte de competències entre la
Sindicatura i altra part d’aportacions de millora, però les de
conflicte trobam que són prou essencials, que afecten el nucli
d’aquest reglament. 

Després, les al·legacions del Consultiu ja fa una
advertència important de la necessitat de distingir el reglament
intern, que sí seria competència del director de l’oficina i
d’aprovació per part d’aquesta comissió, però que qualsevol
regulació que sigui externa, que afecti els ciutadans, hauria de
ser via reglament del Govern, i fa una advertència de nul·litat
radical si hi ha aquesta extralimitació del reglament, perquè
afectam drets fonamentals dels ciutadans, pot afectar
l’existència d’indefensió, afecta el procediment d’elaboració
de normes generals, afecta la jerarquia normativa, amb

independència també, que també la Sindicatura de Comptes fa
referència a possibles vulneracions de la normativa de funció
pública, normativa de contractació.

És clar, a la vista de totes aquestes qüestions, nosaltres ja
quan es va aprovar la llei, després hi ha altres aspectes que
afecten la interpretació de la llei, en el seu moment nosaltres,
quan es va aprovar la llei, vàrem presentar a plenari una
proposta que abans de l’aprovació definitiva la llei fos...
tingués el dictamen del Consell Consultiu perquè s’havien
incorporat modificacions substancials en el procediment
d’elaboració de llei, com incorporar tot el procediment de
reglament i tot el procediment sancionador. Per això, vàrem
demanar, precisament per mor d’aquestes modificacions
substancials que afectaven qüestions essencials, l’informe del
Consell Consultiu i se’ns va dir que, bé, que nosaltres amb
aquesta postura el que volíem era obstaculitzar el
funcionament de la llei. 

Crec que el temps ens ha donat la raó, que era important,
tenint en compte sobretot la singularitat de la figura nova que
es creava a l’ordenament jurídic i de primer la relació amb
altres organismes i després la dependència també sui generis
d’aquesta oficina del Parlament, és a dir, la dependència del
poder legislatiu d’una oficina que afecta no només als càrrecs
electes com a diputats sinó que afecta tots els càrrecs electes
de totes les administracions públiques. Per això, pensàvem
que era positiu comptar amb l’informe previ de la llei per part
del Consell Consultiu. No se’ns va fer cas, i jo crec que ara
molts dels problemes que es deriven del reglament
precisament vénen de més enfora. Però bé, això ja està fet i
poca solució té si no és una adaptació de la llei en el seu
moment.

A la vista d’aquestes al·legacions fetes per la Sindicatura
i pel Consell Consultiu, que són al·legacions de fons, que són
al·legacions que afecten l’estructura d’aquest projecte de
reglament, nosaltres seríem favorables o pensam que el més
prudent, en lloc de continuar el procediment en què els grups
presentaríem al·legacions i continuaríem el procediment,
seria fer una aturada, tornar enrere i fer una proposta per part
de la direcció de l’oficina nova agafant aquestes al·legacions,
perquè si no tenim, em fa l’efecte, que serà molt complicat a
base d’al·legacions fer canvis tan importants en el reglament
de la seva proposta. Per això fem aquesta observació que
pensam que per al bé del funcionament de l’oficina i del
reglament seria el més prudent i perquè el resultat sigui de la
màxima qualitat legal possible. Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Far, por su
exposición. Nuestro objetivo es que la Oficina de prevención
contra la corrupción ostente una mayor autonomía e
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independencia posible, si para ello hay que garantizar no sólo
unos espacios de trabajo autónomos sino un buen presupuesto,
que también hay que entender que el director tenga una
autonomía y un funcionamiento... de funcionamiento, y que
esta oficina tenga una relación respecto al Parlamento y con
su equipo de la oficina tenga un funcionamiento autónomo a
la vez que cordial.

No entendemos... no entraremos al detalle de las dudas
legales sobre el reglamento aunque sí sugerimos al director
una metodología de trabajo que facilite la colaboración con
los grupos parlamentarios y le proponemos que invite a los
grupos parlamentarios a reunirse con él para comentar las
posibles enmiendas que se produzcan al reglamento para que
pueda surgir un reglamento que sea consensuado entre todas
las fuerzas políticas del arco parlamentario y la oficina que
usted dirige.

También lo que queremos dejar constancia és una crítica
a todas las injerencias que ha venido sufriendo la oficina que
usted dirige sobre las filtraciones en prensa interesadas en
medios de comunicación, una constante deslegitimación de
los pasos que ha ido dando usted en cuanto a..., incluso a
posibles registros de ficheros de protección de datos o
registros en la Agencia de Protección de Datos, incluso hasta
de esos propios ficheros que no es más que..., bueno, pues
pasos que legalmente tiene que ir dando, ¿no?

Entendemos que hay que dejarle ir trabajando, trabajando
con tranquilidad para que esta oficina nazca como tiene que
nacer, que es con una seguridad jurídica clara y con todos los
pasos administrativos que tienen que darse, sin ningún tipo de
injerencias, de molestias que... que se asiente bien como debe
ser.

La ley es una ley que entendemos muy completa y en
realidad es un... e l reglamento no tiene demasiado margen,
¿no?, por mucho que pretendamos intentar imitar lo de
Cataluña o el recientemente aprobado de Valencia, no
tenemos demasiado margen de actuación, y es verdad que
conviene que el reglamento no invada competencias que la ley
da a otros organismos, pero ante esta duda no puede quedar un
vacío, tenemos que dar a ese reglamento el espacio que... al
menos que deja la ley.

Respecto a las sanciones, entendemos, siempre hemos
entendido desde el Grupo Parlamentario Podem que el
régimen sancionador era importantísimo en la ley puesto que
acciones que no se sancionan siempre son susceptibles de
llevarse a cabo por cuanto que no existe una consecuencia para
quien actúa de forma... no correcta, de forma ilícita. Entonces,
entendemos por tanto que existe esa necesidad de ese régimen
sancionador y por eso lo incorporamos a la ley. Hay que ser
escrupulosos con ese... con respecto a quien puede establecer
ese régimen sancionador, pero entendemos que si finalmente
debe ser el Govern quien debe establecer ese régimen
sancionador lo que sí entendemos es que al menos el Govern
lo que debe hacer es colaborar con usted  o recabar su opinión
para que ese régimen sancionador esté consensuado con quien
debe... con quien dirige la oficina anticorrupción.

Para nosotros también, por otro lado, es muy importante
todo lo que tiene que ver con la protección de los
denunciantes, el anonimato y la protección de las personas que
denuncian casos de corrupción es importantísima de cara a
esa... a la... bueno, a la protección de las personas y a lo que
supone... a lo que supone el ir avanzando y a que otras
personas puedan ir comunicando los conocimientos sobre más
casos, que seguramente irán tirando de hilos, de pequeños
indicios que llevarán a casos más grandes como los que hoy
mismo... hoy mismo comunican ingresos en prisión a tres
personajes bien públicos de nuestra sociedad. 

Hay que recordar que salió también de una iniciativa de
este parlamento que se acabó tirando de un hilo y acaba hoy
con la comunicación de ingreso en prisión del Sr. Urdangarín,
de Jaume Matas y del socio de Urdangarín Torres. Eso acaba
saliendo de un hilo, de un hilo que puede perfectamente ser
origen de una pequeña denuncia de... a su oficina y
entendemos que esa persona que llega a la Oficina
Anticorrupción tiene que tener la mayor protección posible.
Por eso nos parece fundamental que esa protección sea muy
grande.

Y por último nos gustaría conocer su opinión si finalmente
el reglamento se desvirtúa demasiado de su propuesta inicial,
toda vez que la ley permite su renuncia en caso de que ese
reglamento no se ajuste  a lo que su propuesta inicial es, si
usted continuaría al frente de la Oficina Anticorrupción.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Bon dia, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair
la presència del director de l’oficina que, en compliment de la
resolució del president, efectivament compareix davant
aquesta comissió d’Assumptes Institucionals per explicar les
raons que justifiquen l’aprovació del projecte de reglament i
del seu contingut.

A partir d’aquí se’ns ha fet una explicació bàsicament del
contingut i també el Sr. Far ja ha sortit a camí d’una sèrie
d’al·legacions que s’han presentat per diverses institucions,
cosa que li agraïm també, que ja ens hagi donat la seva opinió
perquè bàsicament crec que bona part del debat avui se
centrarà precisament en aquesta qüestió.

En primer lloc, des del Grup MÉS per Mallorca volem dir
que per a nosaltres el principal, el prioritari evidentment en
aquests moments és, una vegada que es va aprovar la llei i una
vegada que es va designar la persona que ha d’encapçalar
l’Oficina Anticorrupció, és posar-la en marxa i tot el que això
implica des del punt de vista administratiu, des del punt de
vista pressupostari, des del punt de vista d’infraestructures,
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des del punt de vista d’instal·lacions, etc., tota la qüestió, fins
i tot diria que per damunt de començar qualsevol tipus d’altres
tasques aquesta és la prioritària: posar-la en marxa.

La problemàtica que ens trobam ara en aquests moments
és que, una vegada feta aquesta proposta de reglament, que
també li volem agrair lògicament la feina que suposa redactar
un reglament d’aquestes característiques, s’han generat una
sèrie de dubtes jurídics perquè efectivament jo distingiria
entre algunes de les al·legacions que s’han rebut,
principalment parlam de la Sindicatura de Comptes i del
Consell Consultiu, que són opinions que tots podem pensar
que així aniria millor que així deçà, que és el propi d’una
delegació, però n’hi ha d’altres que sí que són més de
contingut i que, efectivament, en aquests moments poden
posar en qüestió el reglament en si perquè realment,
principalment les del Consell Consultiu, tot el que serien
normes ad extra, diu, formaria part del paquet que segons el
Consell Consultiu hauria de tenir un desenvolupament
reglamentari per part del Govern, no per part de la mateixa
oficina.

I per tant, aquí s’estaria creant, sí, un conflicte
competencial important i a més amb un advertiment de
nul·litat per part del mateix Consell Consultiu, cosa que a
l’hora de tramitar les possibles esmenes és inevitable que els
grups parlamentaris lògicament ho hagin de tenir en compte.
És inevitable i... jo amb tot el respecte evidentment hi ha
qüestions..., que pot tenir cadascú la seva opinió, vostè ha
manifestat la seva, però és clar..., sí que és vera que hem de
tenir en compte, haurem de tenir en compte lògicament
aquestes qüestions.

Davant això, a nosaltres se’ns genera el dubte evidentment
de què és ara, en aquests moments, el més recomanable, si una
vegada vist això tornar refer el reglament, tornar enrere, tenc
dubtes fins i tot amb la resolució del president si en aquests
moments es podria fer o no perquè la mateixa resolució del
president del Parlament diu que “finalitzat l’informe de la
ponència el director podrà proposar la retirada o la seva
modificació”, no posa la possibilitat d’abans en aquest
moment. 

En tot cas, per tant, sempre s’hauria de veure si és possible
una modificació i una interpretació que sí ho permetés; o si
no, l’altra possibilitat és seguir amb el que correspon i que ara
s’obrís aquest període de quinze dies després d’aquesta
compareixença per presentar les esmenes i, òbviament, veig
venir que part d’aquestes esmenes afectarien realment d’una
manera molt important el reglament que en aquests moments
tenim damunt la taula fent..., jo no vull dir inviable, però sí
dificultós que s’aprovàs tal com està en aquests moments.

Si, a més, fem cas al Consell Consultiu, entenc que
s’hauria d’obrir, i crec que el diputat de Podemos era el que
volia dir o intuesc que anava per aquí, s’hauria d’obrir un
procés de diàleg en aquests moments amb el Govern, si és que
el Govern és que ha de desenvolupar..., si hi ha d’haver dos
desenvolupaments reglamentaris paral·lels, un per part de

l’Oficina Anticorrupció i del Parlament i l’altre per part del
Govern, per tal que lògicament anassin a la par.

Són dubtes que se’ns generen, dubtes alguns polítics, però
sobretot també jurídics i, a partir d’aquí, per tant, crec que
aquest doble camí que és la retirada, per a una nova redacció
o continuar tal com tenim en aquests moments especificat en
el procediment, els dubtes sobre el resultat final que es pot
produir, que jo crec que podria ser un reglament prou
escapçat, perquè les esmenes podrien anar en la línia del que
el Consell Consultiu ens diu, o de la Sindicatura de Comptes.
És un debat que haurem de tenir i haurem de tancar.

Moltes gràcies en tot cas per la seva explicació i quedam
a l’espera de les seves contestacions llavors als grups
parlamentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Gràcies
Sr. Far per haver vengut a explicar-nos aquest esborrany de
reglament d’aquesta Oficina contra la corrupció.

Ja en els inicis i un poc enllaçant amb el que ha dit el
portaveu del Grup Parlamentari Popular, és una llei complexa
i quan es va iniciar el tràmit ja..., ni es contempla evidentment
a l’Estatut i ja quan es varen iniciar els tràmits al ple,
sol·licitàrem que aquesta llei passàs pel Consell Consultiu per
a una seguretat evidentment jurídica.

Els canvis que varen aparèixer durant el procés, varen fer
canvis substancials en el projecte inicial, com per exemple el
règim sancionador que inicialment ni es contemplava, i per
tant, encara amb més seguretat vàrem demanar de la mateixa
manera que altres grups parlamentaris, que passés pel Consell
Consultiu.

A nosaltres també ens crea molts de dubtes,
independentment que fóssim reticents de la manera com es va
fer aquella llei, ens crea dubtes que hi hagi aquests informes,
tant de la Sindicatura de Comptes com del Consell Consultiu,
que modificarien, com s’ha dit, prou aquest reglament, on
diuen que s’ha excedit en les seves competències, sobretot a
nivell extern.

Per tant, nosaltres de la mateixa manera que han demanat
altres grups, sí que ens agradaria que per ventura abans d’haver
de fer segons quin tipus d’al·legacions per adaptar-nos als
informes que han estat remesos per aquests òrgans, sí que
demanaríem per ventura que es modificàs per part del director
de l’oficina, perquè s’ajustassin al que diuen aquests informes.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Gràcies Sr. Far
per la seva explicació, per ser en aquesta cambra. Bé, un cop
escoltada la seva explicació del reglament i les seves
consideracions sobre els informes del Consultiu i la
Sindicatura, consideram que és important que aquestes siguin
tingudes en compte. Pensam que és fonamental que aquest
reglament sigui clar i que deixi ben definides les seves
funcions per evitar duplicitats i altres dificultats
d’interpretació. Entenem, com ja s’ha dit prèviament, que som
a una fase prèvia de la redacció del reglament i que, per tant,
encara falta que entri el Parlament, que els grups parlamentaris
fem les nostres esmenes.

Però, és clar, com ja ha comentat el Sr. Barceló,
evidentment aquestes al·legacions seran tingudes en compte
pels grups parlamentaris per fer les esmenes. Llavors, ens
unim a aquesta petició de diàleg del Parlament i vostè per
trobar aquella fórmula més adequada per fer aquest reglament,
aquest reglament que realment necessitam i evidentment que
s’ajusti, que s’adeqüi a aquestes consideracions legals que li
fan els informes.

Nosaltres també entenem, com no pot ser d’altra manera
i reivindicam la independència d’aquesta oficina i de la seva
figura per poder fer la seva feina així com toca.

I poca cosa més Sr. Far, només agrair-li la seva feina,
encoratjar-lo a millorar la redacció d’aquest reglament i
evidentment compta amb la nostra ajuda i el nostre suport.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Huertas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies Sr. Far per la seva
compareixença, per les seves explicacions. Bé, el que està clar
és que tant les al·legacions de la Sindicatura de Comptes com
del Consell Consultiu són d’un calat important. Jo hi havia una
cosa que no havia vist en el reglament, que és el nomenament
d’interins, però crec que ja no cal entrar en aquest tema per
mor de la resta d’al·legacions que s’han presentat.

Crec que, segons una resolució que es va aprovar a Mesa,
a proposta del Grup Socialista i amb el suport del PP, ja no és
vostè el que pot retirar aquest reglament, ara ja hauria de ser
el Parlament. Jo crec que això li lleva dependència al director

de l’Oficina, perquè haver de fer feina amb un reglament
esmenat de tal manera que no tengui res a veure amb allò que
realment s’ha presentat, no em sembla el més adient. Crec que
està més en mans de la majoria, que no de la independència
que en un principi es volia per a aquesta oficina. 

Això és una pregunta que li faig, vostè creu que fer feina
amb un reglament esmenat i en el que vostè no podrà dir res,
és a dir, no el podrà retirar, li llevaria independència?

I també m’agradaria reiterar la pregunta que li ha fet
Podem, si, una vegada tengués aquest reglament, que no
tengués res a veure amb el que inicialment s’havia presentat,
si vostè continuaria davant l’oficina.

Crec que, dit això, jo donaria un pas enrera, retiraria aquest
reglament i tornaria començar de nou, més que res per
adaptar-nos a la legalitat. Aquesta oficina era una oficina
important, però si neix ja d’una manera que no sigui del tot
legal, crec que no tendrà cap efectivitat. Per tant, crec que
s’hauria de retirar i tornar iniciar. I sobretot també s’hauria de
retirar la resolució aquesta, que lleva la potestat al director de
no poder retirar el reglament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que avui, dia
13 de juny de l’any 2018, el primer que hem de fer aquí en seu
parlamentària és recordar que ahir es va produir una sentència
del Tribunal Suprem, que condueix al cunyat del Rei, a
l’expresident del Partit Popular d’aquesta comunitat autònoma
a anar a la presó, i jo vull recordar un fet, entre aquestes parets
va començar aquest procediment, gràcies a un diputat del Grup
Parlamentari Socialista, crec que s’ha de dir el seu nom
perquè consti en el Diari de Sessions, el Sr. Antonio Diéguez,
qui, curiosament, avui és president del Consell Consultiu.
Crec que es va començar a investigar, no a estirar d’un fil, sinó
a fer una feina molt seriosa des d’un àmbit parlamentari, que
ens ha dut a aquest fet. Vagi en reconeixement de la feina del
Sr. Diéguez.

Miri, nosaltres som plenament conscients del que debatem
avui, el primer que he de recordar és que la iniciativa de la
creació d’una Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció
a les Illes Balears és un dels punts de l’acord programàtic del
Govern dels acords pel canvi, per tant, nosaltres, com a grup
parlamentari, juntament amb el Govern, som impulsors
d’aquesta llei i evidentment volem que aquesta oficina
funcioni i sigui útil per al seu objectiu, que n’hi ha prou a
fixar-nos amb el títol que té la llei, de creació d’una Oficina
de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears.
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Però, som aquí, a la Comissió d’Assumptes Institucionals,
com marca la llei, per discutir la proposta de reglament que
ens ha fet arribar el director i, és clar, no podem obviar,
evidentment, com ja s’ha dit, les conclusions per exemple del
Consell Consultiu, que són al·legacions, perquè no li han
demanat un dictamen; és a dir, també hem de ser conscients
d’això, que no és un dictamen, són al·legacions. És a dir ,
probablement el dictamen, per dir una paraula curta però clara,
seria més clar.

Per tant, som davant un reglament, diuen ells, un reglament
intern de funcionament d’un òrgan que depèn d’aquí, del
Parlament de les Illes Balears, i que la seva opinió és que ens
trobam davant d’un reglament executiu que desenvolupa la Llei
16/2016. I és important dir que està signat per unanimitat, no
és una opinió  d’un ponent o del seu director, sinó que és
assumit pel conjunt dels membres del Consell Consultiu, i ells
consideren que aquest reglament no és un reglament de
funcionament i de règim intern, sinó que consideren que és
una disposició reglamentària i que per tant les normes diuen
que s’han de fer amb un altre procediment d’elaboració, entre
elles molt més garantistes per al conjunt de l’entramat social.
I ells, com ja s’ha dit, una de les conclusions és que pensen
que si s’aprova el reglament tal com està presentat en aquests
moments podria ser nul de ple dret.

Clar, nosaltres hem de recordar que la disposició final
tercera de la llei estableix que el director presenta una
proposta de reglament en sis mesos, i que és una comissió
parlamentària, precisament aquesta, la d’Assumptes
Institucionals, que ha de fer la seva tramitació i, si s’escau, ho
ha d’aprovar. 

Crec que no és necessari recordar el que diu, entre altres,
la nostra pròpia norma superior de la comunitat autònoma, que
és l’Estatut d’Autonomia, que diu ben clarament en el seu
article 58 que atorga al Govern la potestat reglamentària en
totes aquelles matèries de les quals té atribuïda la
competència, i això només ho dóna al Govern. Per tant l’escrit
del Consell Consultiu diferencia molt bé aquelles normes
essencialment ad intra  i  aquelles que són de caràcter ad
extra, i conclou que aquest reglament afecta aquest segon
tipus de normes i que això s’ha de regular a través d’un decret
i no a través d’un reglament de funcionament i de règim intern.
Per tant una de les conclusions que un pot treure d’aquests
escrits és que consideren que, tal com està redactada aquesta
proposta de reglament, s’extralimita en les seves funcions
normatives perquè s’excedeix d’uns determinats límits de
potestat reglamentària.

Crec que hem de recordar, encara que no sigui necessari,
que el Consell Consultiu equival a la nostra comunitat
autònoma a allò que a l’Estat és el Consejo de Estado, és a dir,
és el principal òrgan, a més un òrgan estatutari, i  és l’òrgan
superior de consulta d’aquesta comunitat autònoma. I, clar, ja
s’ha dit aquí, és molt clar en les seves conclusions, en les
seves al·legacions, i crec que -com a mínim és l’opinió del
nostre grup parlamentari- els diputats i les diputades no podem
ignorar el que diu el Consultiu o el que diu també la
Sindicatura de Comptes, que també conclou que regula

qüestions que van més enllà dels aspectes de funcionament i
de règim interior, i també recorda que la potestat
reglamentària la té el Govern en qüestions que aquí es
pronuncien.

Per tant ens trobam..., i vull dir que fins divendres hi ha
temps perquè es puguin presentar documents a totes les
entitats a què el Parlament va fer arribar aquest reglament; és
a dir, avui és dimecres, les 10 del matí, però no sabem el
divendres a les 2 del capvespre si tendrem o no altres
documents que poden anar en la mateixa línia o en la línia que
vostè, diguéssim, representa i ha sustentat aquí. Per tant crec
que com a mínim aquests dos documents ens diuen que no
estam davant un reglament de funcionament i de règim intern,
sinó davant un reglament executiu que desenvolupa la llei, i
consideren que determinades qüestions s’han de fer a través
d’una disposició reglamentària que correspon al Govern. Clar,
evidentment si els diputats i les diputades fan cas, que és la
seva obligació, perquè l’Oficina pot ser el més independent
que vulgui, pot tenir la màxima autonomia funcional, però el
que no pot és estar fora de la normativa legal, en això estam
tots d’acord.

Per tant crec que..., no sé com dir-ho, però crec que ja s’ha
dit, crec que es fa necessari un esforç per part seva, en aquest
cas, de replantejament i adequació d’aquest projecte de
reglament, esforç de replantejament i d’adequació a un conjunt
de recomanacions que ens fan aquests dos òrgans estatutaris,
que la Sindicatura també ho és, i no sabem si en vendran més.
Per tant crec que d’entrada nosaltres el que li hem de
manifestar és que els diputats i les diputades del Grup
Parlamentari Socialista no podem ni volem ignorar aquest
conjunt d’advertències, suggeriments, recomanacions,
consells, el que un estimi més oportú que ha de dir, i per tant
tenim aquí un llistat de qüestions concretes, però crec que una
vegada que hem vist el que diuen aquests dos documents hem
d’anar a allò gruixut, no a allò petit, i evidentment som
coneixedor de la resolució que ha emès el president d’aquest
parlament de com han de fer aquesta tramitació, que en certa
manera -que aquí hi ha el lletrat Isern- s’ha fet en base al que
va succeir en el seu temps amb el reglament de funcionament
i règim intern de la Sindicatura de Comptes, adaptat una mica
al que va passar en aquell temps i adaptat en aquest temps.

Per tant crec que evidentment... jo el convid a fer aquest
esforç de replantejament i adequació, perquè si no
evidentment la resolució, a partir del moment en què la Mesa
del Parlament dicti que comença un període d’esmenes, els
grups parlamentaris se suposa, com a mínim el Grup
Parlamentari Socialista, es veuran en l’obligació de presentar
esmenes, que crec que no seran ni una ni dues sinó bastants
més, que evidentment resituaran aquest esborrany de
reglament en uns paràmetres que no tendran molt a veure amb
el que tenim ara entre mans, i jo per això li faig aquest
oferiment, que vostè mateix replantegi i adeqüi això. Sempre
som a temps de mirar d’esquivar, de posar-nos d’acord de com
fer-ho, però evidentment crec que, si no, a partir de la setmana
que ve, quan dicti la Mesa que comença un període d’esmenes,
evidentment els grups parlamentaris s’hauran de definir en
funció d’aquests dos informes o d’altres que hi pugui haver, i
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evidentment el nivell de transformació d’aquesta proposta de
reglament haurà de ser important.

Per tant jo el que volia és transmetre-li l’opinió del Grup
Parlamentari Socialista, i evidentment escoltarem ara les
seves paraules amb molta atenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per contestar les preguntes i
observacions formulades pels diferents grups parlamentaris té
la paraula el compareixent, el Sr. Jaume Far i Jiménez, per un
temps de trenta minuts.

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

Moltes gràcies. Bé, quan em vaig posar a redactar e l
reglament de funcionament no pensava que fos un reglament
perfecte, vull dir, era un projecte, era una proposta que
després s’havia de debatre i l’havia d’aprovar la Comissió
d’Assumptes Institucionals. En aquest debat pensava que
evidentment hi hauria d’haver esmenes perquè si no seria molt
pretensiós, no?, presentar un projecte de reglament que
s’aprovàs sense cap esmena.

El projecte de reglament no està tret del no-res, vull dir jo
m’he basat en el que té Catalunya d’acord amb la seva llei que
no és..., té aspectes -com ha dit el Sr. Morrás- diferents, però
és una llei semblant a la nostra llei i té  un reglament que
s’adapta a aquella llei. I també m’he basat en el Reglament de
funcionament de la mateixa Sindicatura de Comptes que és el
que regula un reglament de funcionament i d’organització
interna d’una oficina com aquesta.

Respecte de les al·legacions que varen fer els dos òrgans,
el Consell Consultiu són cinc o sis pàgines, en quatre fa una
argumentació genèrica de la reglamentació d’una llei, la
potestat reglamentària, i només hi ha un paràgraf on diu que hi
ha determinats capítols que sí s’admetrien, però d’altres no. Si
vaig a la llei, em trob que hi ha moltes remissions al fet que
això ho ha de regular el reglament de funcionament i règim
intern.

L’article 7, organització, règim jurídic i de funcionament,
parla del règim jurídic... No sé exactament quina part ha de
regular el Govern, perquè la disposició final tercera diu que
“es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per al
desenvolupament de la llei.” Òbviament, el Govern té la
potestat reglamentària, però en aquelles disposicions que
siguin necessàries.

Si jo continuu amb el que diu la llei, “el reglament de
funcionament haurà de regular el procediment específic
d’actuació en casos de concurrència de funcions amb altres
òrgans.” Per això hi ha un article que estableix com regular...,

com fer la coordinació amb la Sindicatura de Comptes. La
Sindicatura en aquest aspecte concret va dir: “millor
remetre’ns a un conveni posterior”, cap problema, però és que
el reglament m’ho diu, que jo he d’establir com ens
coordinarem.

“El reglament ha de desenvolupar que qualsevol ciutadà
pugui presentar denúncies, col·laborar amb l’oficina”; “el
reglament ha de preveure la regulació de denúncies a través de
sistemes no presencials”; “el reglament ha de preveure la
col·laboració entre el denunciant i l’oficina”; “el personal de
l’oficina està sotmès al règim disciplinari establert per la
Llei... del personal de l’administració pública amb les
especificitats  fixades pel reglament de funcionament”;  “el
reglament de funcionament regularà el procediment per dur a
terme les funcions inspectores investigadores”; “el personal
al servei de l’Oficina de prevenció es regirà pel disposat en
aquesta llei i el reglament del règim interior” I, a més, altres
preceptes que..., per exemple, el del règim sancionador, “el
procediment sancionador es regirà pel disposat a la normativa
amb les especificitats que estableixi el reglament regulador
del règim de funcionament de l’oficina”.

És clar, a mi m’hagués agradat que el Consell Consultiu
hagués... baixat un poc més a concretar quins aspectes són els
que considera que són ad extra i s’han de regular via decret de
Govern, perquè jo no tendria cap objecció ni una, òbviament,
a fer-ho així, però trob que l’al·legació del Consell Consultiu
em deixa...; vull dir, si retir el reglament per presentar-ne un
altre, no sé quin he de presentar. Si haguessin estat
al·legacions concretes, de dir, miri, escolti, aquest article
òbviament no pot perquè vostè..., o perquè l’oficina...; bé,
perfecte, es lleva o es modifica, però amb al·legacions tan
genèriques on hi ha capítols o articles que diu que s’han de
regular pel Govern, i a mi la llei em diu que s’han de regular
pel reglament de funcionament, idò em trob que no sé
exactament què he de fer.

La Sindicatura de Comptes, és cert que comença dient un
poc el mateix, però després fa una concreció  amb 16
particularitats  que crec que no tenen res a veure amb una
extralimitació reglamentària, són aspectes concrets d’articles
concrets que o bé s’han de regular d’alguna manera o bé no
haurien d’aparèixer al reglament.

Per tant, la meva idea, i vostès em corregiran perquè són
els... els experts, són els que han de decidir, la meva idea és
que aquest reglament s’ha de millorar, té moltes possibilitats
de millora, idò que es millori a la seu de la Comissió
d’Institucionals. 

Si em diuen: escolti, aquest reglament no ens va bé, no
l’aprovam, en presenti un altre, idò en presentaré un altre.

Això em du també a contestar els comentaris dels dos
grups que han demanat si aquest reglament s’aprova d’una altra
manera, si jo continuaré. Jo crec que no..., la meva posició
com a director de l’Oficina està subjecte a la normativa que
s’aprovi al Parlament, la Llei 16 no la vaig fer jo, vull dir,
actuaré d’acord amb el que marqui la llei i el que s’aprovi en
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aquesta comissió, del reglament que em donin i tractaré de
fer-ho de la millor manera possible. Si aquest reglament no és
el que s’aprova i se n’aprova un de diferent, idò actuarem amb
el reglament que s’aprovi.

La llei ja té un any i mig, a mi em varen nomenar ja fa
pràcticament sis mesos i el que vull és posar-nos en marxa
amb aquest reglament o amb un altre.

Bé, crec que amb això he contestat pràcticament a tot el
que s’ha indicat.

Col·laboració amb el Govern per desenvolupar el règim
sancionador o qualsevol altre règim que sigui necessari
desenvolupar, idò òbviament, no pot ser d’altra manera.

I ja per part meva no tenc res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Far. Ara corresponen els torns de rèplica dels
grups parlamentaris i començarem pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lafuente, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a la vista de les posicions de
la resta de grups polítics i també del Sr. Far, la nostra posició,
insistim, atesos els dos informes efectivament a la llei hi ha
una remissió important al desenvolupament reglamentari que
es faci de determinades qüestions, però aquest
desenvolupament reglamentari ha de ser coherent amb el
conjunt de l’ordenament jurídic, que és el que vénen a dir els
dos informes, tant del Consultiu com de la Sindicatura. I el del
Consultiu insisteix i  coincideix amb la lectura i amb
l’explicació que ha fet el Sr. Thomàs... fa... no entra, perquè no
és dictamen, efectivament, en concret en moltes qüestions,
però sí que afecta el conjunt..., és a dir, la base essencial de la
seva proposta de reglament. I per a nosaltres diu una qüestió
molt important que és que hi ha determinades matèries que
han de sortir d’aquest reglament que pugui elaborar aquesta
comissió perquè estatutàriament estan reservades al Govern.

I per tant, nosaltres insistim, trobam que si continua la fase
de presentació d’al·legacions, com que afectam el nucli de la
seva proposta de reglament, el resultat d’un text esmenat en
qüestions essencials perdrà coherència i, precisament per
això, pensam que és molt millor, a la vista d’aquests informes
que ja dic que afecten una qüestió essencial de separar el que
sigui..., perquè segurament, és clar, entenc que... aquest
problema que ens trobam en aquest moment ve derivat
bàsicament també del text de la llei i que la llei tal vegada en
qualque moment que diu “desenvolupament del reglament de
règim interior”, hauria d’haver quedat en desenvolupament del
reglament, i punt, i a més ho havia de fer per coherència legal,
perquè si no està en contradicció amb el principi de jerarquia
normativa amb el propi Estatut d’Autonomia. I hem
d’interpretar la llei conforme a l’Estatut, és que no hi cap una
interpretació contrària.

Per tant, insistesc, la nostra postura és que es retiri aquesta
proposta de reglament, que en base a aquesta estructura i
aquesta definició que fa a les al·legacions del Consell
Consultiu es pugui reelaborar, i després continuar el tràmit
d’al·legacions i que evidentment podem fer aquestes
al·legacions per part dels grups representants en aquesta
comissió, per intentar sobretot jo crec que..., és que si no
farem un camí tenc la sensació, farem un camí, farem un
esforç i ens trobarem en què el resultat no serà amb tota la
coherència i la seguretat jurídica que fa falta i ho diem en
benefici de l’efectivitat i de la coherència del funcionament
d’aquesta oficina, que de vegades... (...) i voler tirar endavant,
tindrem un problema de coherència.

Per tant, insistim, pensam que, tenint en compte aquest
informe, el millor el més coherent és donar una passa enrera,
retirar aquesta proposta de reglament, refer-lo  en base a
aquests dictàmens, a aquests informes, i després continuarà el
procediment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias Sr. Far por sus
aclaraciones y sobre todo por despejar bueno, una
circunstancia que viene reflejada en la ley y que había que
aclarar, porque esa situación se podría dar, no teníamos
ninguna intención de ponerle a usted en una respuesta entre la
espada y la pared, sino aclarar una situación que se podría dar
porque estaba en una de las posibilidades que eran
susceptibles de darse.

Aclarada la cuestión, y de la cual nos alegramos de una
postura firme, estamos de acuerdo con usted en que ya lleva
con su nombramiento seis meses, un nombramiento que
también entendemos desde nuestro punto de vista, que también
se tardó mucho en producirse. Ya vamos con mucho retraso,
no como causa de usted, sino en general, en esta legislatura en
la puesta en marcha de esta oficina, su nombramiento como
digo es de hace seis meses y el reglamento no está puesta en
marcha del todo de forma operativa esta oficina.

Por tanto, no seremos tan taxativos como el representante
del Partido Popular que dice que lo que tiene que hacer usted
es retirar este reglamento para ponerse a elaborar otro, sino
que le dejaremos a su propio criterio, que sea enmendado por
los grupos parlamentarios y que siga el trámite parlamentario
oportuno, o retirado por usted y elaborado de nuevo. ¿Por
qué? Porque su propio criterio, el de la rapidez, el que sea más
rápido para poder tener un nuevo reglamento, será el que
nosotros entendamos que será el oportuno y el válido, por
cuanto que pensamos que usted también quiere que la oficina
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sea operativa lo más rápidamente posible y que ese es el fin
que debe marcar ese criterio.

Por lo tanto, dejamos también a su entender que puede
retirarlo, que es potestad suya retirar o hacer otro. O bien
dejarlo en ese trámite parlamentario y, en ese caso,
enmendaremos como grupo parlamentario, si lo creemos
oportuno, el existente. Pero, reiterando, lo dejaremos a su
criterio, porque entendemos que esa propia independencia que
debe tener como director de la oficina, la tiene que tener para
esta cuestión.

Pensamos, volvemos a decirlo, que debemos intervenir
como grupos parlamentarios, como Govern, se debe intervenir
lo menos posible, incluso en los reglamentos, aunque esa
disposición en la ley diga que el Govern debe intervenir en los
reglamentos de la ley, o sea en reglamentos de la oficina;
debemos interferir lo menos posible en la Oficina de
Prevención y Lucha contra la corrupción. Y por lo tanto, por
eso le dejamos a su criterio lo que ocurra con la tramitación
de este reglamento.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Barceló, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí gràcies Sra. Presidenta. Una vegada més agrair els
posicionaments i les explicacions que ha donat el Sr. Far, crec
que ha estat molt sincer, molt obert en totes les seves
explicacions, la qual cosa és d’agrair.

I bé, nosaltres ens mantenim en allò que he dit a la meva
primera intervenció, jo crec que tenim en aquests moments
una llei, una llei que està aprovada, que està en vigor, que bona
part de la llei és aplicable directament, però això sí, que
necessita, com he dit a la meva primera intervenció, que tota
l’estructura administrativa bàsicament i  principalment de
l’oficina estigui en marxa i estigui adequadament duta a terme.

La disposició final tercera de la mateixa llei, de la Llei de
creació de l’Oficina Anticorrupció ens diu que, per una banda,
hi ha d’haver un projecte de reglament de funcionament i de
règim intern de l’oficina, que és on som en aquests moments,
a proposta del director, però que aprova la comissió
parlamentària corresponent, aquesta, i després, a part d’això,
el Govern està facultat per dictar les disposicions
reglamentàries necessàries per desplegar.

Jo discrep del Sr. Morrás, e ls  desenvolupaments
reglamentaris i tot el que és la part normativa, lleis i
reglament, evidentment els ha de fer qui pertoca i després,
evidentment, a partir d’aquí els organismes, ja sigui el Consell
Consultiu, sigui la Sindicatura de Comptes, sigui l’Oficina
Anticorrupció, sigui la Sindicatura de Greuges si qualque dia

arriba, ha de funcionar amb total autonomia però dins aquest
marc normatiu que ens hem dotat entre tots i aquí hi ha
distintes competències que cadascú ha d’exercir i que és el
que bàsicament ens ha dit el Consell Consultiu.

El Consell Consultiu vostè deia que no té clar que és el
que diu, bé, la veritat és que diu que bàsicament una part
important del títol primer i del títol setè poden ser objecte
d’elaboració pel director de l’oficina, i, en canvi, diu
textualment: “el Consell Consultiu, les restants matèries
objecte de regulació per al projecte que se’ns ha remès,
haurien de ser desenvolupades i aprovades per decret del
Consell de Govern”. Jo crec que especifica prou bé quines són
les matèries, quin són els títols que considera el propi Consell
Consultiu, evidentment estic d’acord amb vostè que com es
tracta d’unes al·legacions i com bé ha dit el portaveu
socialista, no és encara un dictamen, això està obert, perquè
evidentment aquí... I després també vull recordar que en
aquests moments, i també s’esmentava abans, encara falten dos
dies per rebre possibles al·legacions, falta entre  altres
l’informe que ens ha de remetre el Govern de les Illes Balears,
si és que l’arriba a fer. També voldria veure lògicament en quin
sentit va en aquest sentit, supòs que l’Advocacia de la
comunitat autònoma farà el corresponent informe.

En tot cas per resumir i per concretar, tornam estar allà on
he dit jo, al principi, tenim ara dues opcions: una és la
modificació d’aquest reglament, sol·licitant un termini que no
el veim previst aquí, però entenc que es podria acordar un
termini per poder refer el reglament; o, si no, l’altra opció,
evidentment també absolutament vàlida, és seguir els tràmits
que aquí se’ns diu d’esmenes i lògicament entrar, per tant, en
el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals a avaluar totes
i cada una de les al·legacions que haurem rebut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Reiterar les gràcies al Sr. Far per
haver vingut i per explicar-nos aquest esborrany i reiterar la
petició que li hem fet. Com diu el Sr. Morrás, crec que depèn
de vostè si vol mantenir aquest reglament que ens ha presentat
i que es facin les esmenes pertinents, o si el vol modificar
basant-se en als informes que han presentat el Consultiu i la
Sindicatura de Comptes i a l’espera, com bé ha dit el Sr.
Barceló, de l’informe que pugui fer el Govern.

Crec que si hi ha voluntat per totes les parts es pot fer i,
per tant, crec que seria interessant perquè acabi a bon port que,
com he dit inicialment, el pogués modificar i s’ajustàs a les
recomanacions que es fan.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Far, per les seves
explicacions, no diré res més, m’uneixo una mica a la petició
que han fet els altres companys també de... respecte a la seva
independència i la seva decisió sobre si refer o retirar, no ens
hi oposarem aquí nosaltres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Huertas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Far, està clar que a qualsevol
reglament que presenti hi haurà esmenes, per això no es
preocupi perquè som prou actius; ara, una altra cosa és que
totes siguin per millorar-lo, algunes el milloren i algunes
espenyen més el que es presenta.

Li reformularé la meva pregunta, era si vostè seguiria fent
feina amb un reglament amb el qual no se sentís còmode?
Supòs que vostè té una idea de com vol fer feina i de quina ha
de ser la seva independència, per això ha presentat un
reglament que supòs que va en aquesta línia. Si aquest
reglament s’esmenàs de tal manera que vostè no s’hi ves
reflectit, vostè continuaria... -que pot passar, perquè com que
ara vostè ja no tendrà la potestat de retirar-lo, això pot passar-,
vostè seguiria fent feina..., seguiria al capdavant de l’Oficina
Anticorrupció o és indiferent el tipus de reglament, s’hi senti
o no s’hi senti còmode?

Perquè jo partesc de la idea que el fet que vostè no el
pugui retirar, això li lleva independència i el deixa en mans de
la majoria, per això li faig aquesta pregunta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té  la paraula l’Hble. Diputat Sr. Thomàs, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, jo... Sr. Far, vull dir..., ho he dit a la primera
intervenció i crec que és molt important, el Consell Consultiu
és un òrgan d’assessorament i consultiu jurídic molt important
i s’ha de tenir en compte que, és clar, com que això s’ha fet

amb el procediment que s’ha fet no se li ha demanat un
dictamen. Per tant, la seva resposta és d’al·legacions i ho diu
clarament, “no faig un dictamen”, no entra en lletra petita.
Simplement expressen l’opinió que estan davant d’un
reglament..., que no estan davant un reglament intern de
funcionament, sinó sobre un reglament executiu que
desenvolupa la Llei 16/2016 en àmbits que ells consideren
que no té competència en aquest cas, o no entren dins la
normativa d’un reglament intern, i fan una referència que qui
té la potestat normativa de les disposicions reglamentàries és
el Govern de les Illes Balears.

Són dos conceptes molt bàsics, jo, com vostè, no som
jurista, però llegesc les coses, això sí que és vera. Venc a dir,
partint d’aquests dos conceptes, idò evidentment crec que... jo
ho he manifestat anteriorment..., vull dir, els diputats i
diputades no podem no escoltar, no llegir, no fer cas. Per tant,
a partir d’aquest moment... i vull... Nosaltres ara ens trobam en
el moment que ens trobam, que és de desenvolupament d’una
normativa que ve d’un marc que és la Llei 16/2016, a cada
cosa el seu moment. Nosaltres som pares d’aquesta llei i per
tant, estam convençuts de l’autonomia que ha de tenir el
director de l’oficina, del seu àmbit facultatiu, etc., però si hem
de fer unes normes, un reglament que desenvolupi la llei no ho
podem fer com vulguem, algú ens ha creat un marc i crec que
estam en aquest punt.

I evidentment el Parlament, amb el vistiplau del conjunt de
diputats, perquè encara que la firmi, aquesta resolució, el
president, és un acord de Mesa, però és un acord també de
Junta de Portaveus. Per tant, aquí s’estableix un procediment
que és semblant al de les proposicions de llei, que arriba un
moment en què qui en té competències són els diputats i les
diputades que evidentment hi ha dues coses que han de fer: una
és escoltar, han d’escoltar l’opinió d’àmbits competents,
específics del tema que es tracti, han d’escoltar la ciutadania,
però al final correspon als diputats i diputades decidir.

Per tant, aquesta resolució ens agradarà més o manco, però
evidentment atorga un tempus i una participació.

Jo li ho he dit abans, crec que l’esforç de replantejament
d’adequació del projecte a mi m’agradaria, si jo fos vostè
m’agradaria fer-lo jo, per començar, no?, perquè si no
evidentment els  grups parlamentaris... i ho torn a dir, és
dimecres avui, evidentment se suposa que per exemple el
Govern algun tipus d’escrit farà arribar al Parlament, perquè
crec que com a mínim l’Advocacia o altres institucions del
Govern hauran de manifestar el seu parer.

Per tant, crec que d’aquí a divendres tendrem un conjunt
d’argumentacions i si totes van en la mateixa línia nosaltres
les hem d’incorporar, el que sí és la nostra funció que ens
atorga la llei, que ens atorga la resolució que és a través
d’esmenes, eh?, però... ho han comentat altres persones aquí,
és clar, no és el mateix fer deu esmenes que haver-ne de fer
moltes perquè a vegades un text a través de moltes esmenes...
en mallorquí diem “o bony o forat” i l’harmonització d’un text
de vegades no és del tot el que un desitjaria, no?
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Per tant, crec que he manifestat la nostra opinió, tenim
absolut respecte cap a la seva persona i el que vostè
representa, però crec que estam en una situació de
procediment que la resolució i la llei marquen i que, per tant,
entre tots haurem d’arribar amb el menor temps possible a
trobar un reglament que sigui útil perquè funcioni l’oficina,
però que sigui dins l’ordenament legal que cap de nosaltres no
hem establert.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Ara en torn de contrarèplica
té la paraula el Sr. Jaume Far i Jiménez, per un temps de cinc
minuts.

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

Gràcies. Bé, jo estic a les seves mans, el reglament que
aprovi la Comissió d’Institucionals serà la norma amb la qual
funcionarem. Òbviament supòs que no serà un reglament que
vagi contra la llei, responent a la pregunta de la Sra. Huertas,
crec que la llei estableix una autonomia funcional
d’independència per poder funcionar i el reglament, sigui quin
sigui, serà el reglament que ens dirà com hem de funcionar.
No li veig especial conflictivitat en el fet que sigui un altre
reglament diferent al que jo he presentat. Jo he presentat el
que jo considerava, però òbviament pot ser un altre.

Si estaria còmode amb un altre reglament? Si no vulnera la
llei, funcionarem amb les normes internes d’organització i
funcionament que tenguem i ho farem el millor possible, no
em cap altra conclusió.

I responent al Sr. Barceló, posar en marxa l’oficina amb la
infraestructura que vostè diu de trobar un lloc adient, fer les
contractacions, convenis, contractar personal, això depèn del
reglament perquè la llei no estableix les competències ni del
director ni d’un consell rector ni d’una comissió, no estableix
res de competències, i jo he de menester el reglament per
poder començar amb el que vostè diu.

És clar, el que estic fent ara és establir els pilars per a quan
ens donin el sus ja tenir-ho llest per poder començar el més
prest possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Far.

Així idò una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència del Sr. Jaume Far i Jiménez en aquesta comissió i
les seves aportacions i explicacions.

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

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 60 / 13 de juny de 2018 969

 



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 Il les Balears. Palma


	Compareixença RGE núm. 2911/18, del director de l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el projecte de reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina.

