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Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears 

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
Corrupció a les Illes Balears, per la qual s'atribueixen funcions de control 

econòmic-pressupostari a la cap d'Àrea d'Investigació i Inspecció 
 
 
L'art. 326 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic estableix que la mesa de 
contractació estarà constituïda per un president, els vocals que es determinin per 
reglament, i un secretari. El secretari ha de ser designat entre funcionaris o, si no, un 
altre tipus de personal dependent de l'òrgan de contractació, i entre els vocals han de 
figurar necessàriament un funcionari d'entre els que tinguin atribuït legalment o 
reglamentàriament l'assessorament jurídic de l'òrgan de contractació i un interventor o, 
a falta d'aquests, una persona al servei de l'òrgan de contractació que tingui atribuïdes 
les funcions corresponents al seu assessorament jurídic, i una altra que tingui 
atribuïdes les relatives al seu control econòmic-pressupostari. 
 
L'article 22 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i 
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, disposa que l'Oficina disposarà dels 
recursos humans i dels mitjans materials necessaris i adequats per a el compliment 
eficaç de les funcions que té assignades, i que a l'inici del primer mandat, la Direcció ha 
de presentar a la Mesa del Parlament la relació de llocs de treball del personal, que 
haurà de ser aprovada per la corresponent comissió parlamentària, així com qualsevol 
modificació que es dugui a terme amb posterioritat. 
 
El Reglament de Funcionament i Règim Interior aprovat per la Comissió d'Afers 
Institucionals i Generals en sessió ordinària de 2018.11.21 (BOIB de 2018.12.13), 
indica en la seva Disposició addicional primera que la cobertura dels llocs de treball es 
produirà, progressivament, en la mesura en què es disposi de dotació pressupostària, i 
que fins que es completi la cobertura de tots els llocs que preveu la relació de llocs de 
treball de l'Oficina, el director o la directora de l'Oficina distribuirà les funcions que són 
pròpies d'aquesta i que aquest reglament atribueix a les diferents àrees, entre el 
personal que presti serveis, amb independència del lloc que ocupin, sempre que siguin 
adequades al cos, escala, grup o subgrup a què està adscrit. 
 
En la relació de llocs de treball vigent, aprovada mitjançant Resolució de la Comissió 
d'Afers Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 
de març de 2019 (BOIB de 2019.03.30), estan previstos diversos llocs de treball que 
tenen assignades les funcions de control econòmic-pressupostari que preveu la 
Resolució de 2 d'abril de 2019 per la qual s'estableixen les funcions dels llocs de treball 
de l'Oficina. No obstant això, aquests llocs de treball es troben actualment vacants i 
s'han de cobrir mitjançant un procés selectiu d'imminent convocatòria. 
 
 
En virtut de l'anterior, ACORD: 
 
PRIMER: Atribuir a la cap d'Àrea d'Investigació i Inspecció, les funcions de control 
econòmic-pressupostari que preveu la Resolució de 2 d'abril de 2019 per la qual 
s'estableixen les funcions dels llocs de treball de l'Oficina, fins que sigui cobert el lloc de 
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treball de Cap / a de Àrea d'Assumptes Generals, Recursos Humans i Administració 
Econòmica, o el lloc de treball de Cap / a de Unitat de Recursos Humans i 
Administració Econòmica. 
 
SEGON: Aquesta Resolució produirà efectes a partir del dia següent al de la seva 
signatura. 
 
 
Notifiqui’s a la cap d'Àrea d'Investigació i Inspecció. 
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