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

 
Resolució 19 de juny de 2019, de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra 
la Corrupció a les Illes Balears, per la qual s'aprova una modificació de crèdit 
pressupostari, consistent en la transferència de crèdit 1/2019 del Capítol I al Capítol 
VI. 
  
PRIMER.- La Llei 16/2016, de 9 de desembre (BOIB del 15), de creació de l'Oficina de 
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, va disposar que aquesta es 
configura com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d'obrar per al compliment de les seves finalitats. 
  
L'apartat 3 de l'article 55 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, atribueix al director de l'Oficina de prevenció i lluita contra la 
corrupció a les Illes Balears aprovar les transferències de crèdit, les generacions de crèdit, 
les incorporacions de crèdit i les rectificacions de crèdit que afectin les seves seccions 
pressupostàries. 
I l'article 58 del mateix text legal indica que es poden autoritzar transferències de crèdit entre 
partides pressupostàries, amb diferents limitacions generals entre les que es troba 
la d'incrementar els crèdits relatius a operacions corrents amb minoració dels crèdits 
relatius a operacions de capital, excepte que s'obtingui l'autorització prèvia de la Comissió 
d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears, supòsit contrari al que s'aprova 
mitjançant la present resolució. 
  
SEGON.- Per la seva banda, l'article 1 del Reglament de funcionament i règim interior de 
l'Oficina, aprovat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de 
les Illes Balears en sessió de data 21 de novembre de 2018 (BOIB de 13 de desembre) 
atribueix a l'Oficina un patrimoni propi, autonomia administrativa i econòmica i plena 
capacitat d'obrar. 
L'article 57 del mateix Reglament indica que les modificacions dels crèdits pressupostaris 
dels pressupostos de l'Oficina (entre les quals es troben les incorporacions de crèdit) 
quedaran sotmeses al règim jurídic previst en el capítol III del títol II de la Llei 14/2014 i 
podrà correspondre en determinats supòsits la seva aprovació el director o la directora de 
l'Oficina, sempre d'acord amb el règim de 
limitacions que es preveuen en la normativa pressupostària de desenvolupament de 
l'esmentada llei. 
  
TERCER.- L'article 6.1.h) de l'esmentat Reglament encomana al director, entre altres 
funcions, la d'aprovar les directrius necessàries per l a execució dels pressupostos. I n 
aquest sentit, i l dia 7 de gener de 2019 va dictar per aquesta Direcció la Instrucció 1/2019, 
de 7 de gener de 2019, per la qual es van aprovar les bases d'execució del pressupost 
i operatòria comptable de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes 
Balears, en l'article 2 es va establir que l'àmbit d'aplicació de les presents normes s'estén a 
la gestió i execució de les despeses i els ingressos de l'Oficina a qualsevol exercici 
pressupostari des de la seva creació, sense perjudici de les modificacions o adaptacions 
que sigui necessari realitzar. 
Igualment, d'acord amb els articles 6 i 7 de la Instrucció esmentada la vinculació jurídica 
dels crèdits, d'acord amb la seva naturalesa econòmica, quedarà configurada a nivell de 
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capítol pressupostari, i les modificacions de crèdit que impliquin una alteració de vinculació 
jurídica expressada requeriran el acord d'aprovació per part del Director de l'Oficina de un 
dels tipus d'expedient de modificació pressupostària que regula l'article 7. Aquest porta per 
rúbrica Modificacions de crèdit, segons el qual quan es precisi imputar a l'import total o 
parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica, sense 
alterar la quantia total del pressupost de despeses, es realitzarà la corresponent 
transferència de crèdit, prèvia aprovació del Director de l'Oficina. 
  
QUART .- Als efectes de la present aprovació de modificació de crèdit cal tenir en compte 
que els pressupostos d'aquesta Oficina contenen autorització per a la totalitat de les 
despeses necessàries per al compliment de les fins previstes legalment i 
reglamentàriament, és a dir, ens trobem davant d'una previsió, en aquest cas, de 
despesa. Aquesta previsió es pot veure alterada durant el transcurs de l'exercici 
pressupostari, atès que durant el mateix poden esdevenir circumstàncies que aconsellin la 
modificació dels crèdits aprovats, a fi d'adequar aquestes previsions a la realitat que va 
esdevenint, per, en definitiva, dotar de flexibilitat a l'execució del pressupost aprovat. 
Així, i n el capítol I, Despeses de Personal, dels Pressupostos d'aquesta Oficina per a 
l'exercici 2019 està consignada la quantitat de 707. 848,24 euros, quantitat fixada en funció 
de les previsions d'incorporació de personal a l'oficina efectuades a la fi de 2018. Del total 
de llocs previstos en la Relació de Llocs de Treball d'aquesta Oficina a data d'avui estan 
coberts un total de set i només hi ha previsió perquè en aquest exercici pressupostari 
s'incorporin 4 més a partir del mes d'octubre, raó per la qual , d'una banda, està garantida 
l'existència de crèdit suficient per satisfer les despeses de personal per a l'exercici 
pressupostari 2019 i, d'una altra, és clar que en el referit capítol i al tancament del present 
exercici pressupostari 2019 sobrarà crèdit a causa de la tardana incorporació del personal 
inicial de l'Oficina. 
  
CINQUÈ.- Per la seva banda, i l Capítol VI fa referència a inversions reals on s'inclouen les 
dotacions destineu a sa la creació o adquisició de béns de capital, així com l a s 
destineu a sa l'adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al 
funcionament operatiu dels serveis i aquells i aquelles o s altres despeses de naturalesa 
immaterial que tinguin caràcter amortitzable. Són crèdits destinats a atendre les despeses 
necessàries perquè, en el nostre cas, l'Oficina pugui desenvolupar i dur a pur efecte les 
funcions i els fins que legal i reglamentàriament té atribucions i 2. L'anterior està directament 
relacionat amb la molt recent creació en el temps de l'Oficina, la qual cosa obliga, doncs, a 
un esforç i dedicació d'inversió per dotar-la de la infraestructura necessària. 
En concret, l'Oficina ha d'invertir durant aquest primer exercici de funcionament real, una 
quantitat important tant en mobiliari, com en equips de processos d'informació, i sobretot, 
en eines d'administració electrònica que completin la incipient inversió tecnològica duta a 
terme en 2018 i permetin el desplegament d'una adequada infraestructura tecnològica que 
permeti la màxima eficiència en les seves actuacions(al respecte, es pot veure la Consulta 
preliminar de Mercat 39/2019 publicada a la plataforma de contractació del 
sector públic). Aquest objectiu no es pot complir amb la dotació pressupostària aprovada 
per 2019 en el Capítol VI de 134.500 €. 
  
SISÈ.- A causa de les raons exposades més amunt, i a fi de garantir la consecució dels 
principis que estableix l'article 3 de la Llei de Creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra 
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la Corrupció a les Illes Balears, en aquest cas l'eficàcia, eficiència i economia en el 
compliment dels objectius i finalitats públics, és procedent aprovar la modificació 
pressupostària consistent en la transferència de crèdit del capítol i al capítol VI dels 
pressupostos d'aquesta Oficina per a l'exercici 2019 per import de 100.000 €. 
  
  
En la seva virtut, 
  
VISTS la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina, el Reglament de 
funcionament i règim interior de la mateixa, la Instrucció 1/2019, de 7 de gener de 2019, i 
altra normativa de general i pertinent aplicació , 

  
ACORD, i n l'execució del Pressupost de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció 
a les Illes Balears, per a l'exercici 2019, la modificació de crèdit pressupostari consistent en 
transferència de crèdit del capítol I al capítol VI, per import de 100.000 € 
  
Palma, 19 de juny de 2019 
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