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

CONVENI ENTRE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES
BALEARS I L’AJUNTAMENT DE CAMPOS PER TAL D’ESTABLIR L’ÚS DEL REGISTRE DE BENS
PATRIMONIALS DE L’OAIB PER PART DE L’AJUNTAMENT

Palma, ____ de _____________ de 2020

REUNITS
D’una banda, el Sr. Jaume Far Jiménez, director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears (en endavant, l’Oficina), que intervé en el seu nom en virtut del
nomenament efectuat mitjançant Resolució del president del Parlament de les Illes Balears de
10 de gener de 2018 (Butlletí Oficial de les Illes Balears de 2018.01.12), d’acord amb l’article 5
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.
D’altra banda, la Sra Francisca Porquer Manresa, batle de l’Ajuntament de Campos, que intervé
en el seu nom en virtut de nomenament realitzat per Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15
Juny 2019 i en compliment de l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 24 de Setembre de
2020, pel qual s’autoritzà el conveni.

EXPOSEN

Que l’Oficina té funcions relacionades amb l’ètica pública, la integritat i la prevenció, així com
la investigació i la lluita contra la corrupció.
Que, concretament, en el marc de les funcions relacionades amb la integritat, l’article 5.b 1er.
estableix que l’Oficina té les funcions de gestionar el Registre de declaracions patrimonials i
d’activitats en els termes que regula la seva llei de creació. A aquest efecte, l’Oficina és
l’encarregada de requerir a les persones de les quals s’hagi disposat el nomenament o el
cessament en un càrrec públic, que compleixin les obligacions previstes en la llei; també és la
responsable de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i els documents que
figurin en aquest registre, a més de la publicació de la informació d’acord amb aquesta llei, la
normativa que regula la publicitat activa i la protecció de dades.
Que la Llei 16/2016 de creació de l'Oficina, estableix en l'article 2 el seu àmbit subjectiu
d'actuació, incloent en el seu apartat 1 que la Llei és aplicable als municipis i altres ens de
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I. Que l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, creada per la Llei
16/2016, de 9 de desembre, es configura com una entitat que depèn orgànicament del
Parlament de les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena independència.
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l’Administració local de les Illes Balears, i també els ens que en depenen o s’hi vinculen,
inclosos mancomunitats i consorcis.
Que la mateixa norma, en el seu article 23, obliga als càrrecs públics inclosos en el seu àmbit
d’actuació a formular una declaració patrimonial que abasti la totalitat dels seus béns, drets,
obligacions i activitats, i que ha de quedar sota la responsabilitat de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, a la qual correspon, també, donar-hi publicitat a
través de la pàgina web institucional. I l´article 25 obliga anualment a l'aportació de la
declaració tributària corresponent a l’impost sobre la renda de les persones físiques i a
l’impost sobre el patrimoni que hagin tingut l’obligació de presentar a l’Administració
tributària. També poden aportar la declaració voluntària del cònjuge, de la parella estable o de
la persona amb qui convisquin en anàloga relació d’afectivitat, referida a aquests tributs.
Que l’article 24 del Reglament de Funcionament i Règim Intern de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció, aprovat per la Comissió d’Assumptes Institucionals y Generals en
sessió ordinària de 21-11-2018 (BOIB de 13-12-2018), exigeix que les declaracions patrimonials
i d’activitats s’han de presentar per mitjans electrònics a través d’Internet a la seu electrònica
de l’Oficina, emplenant el formulari creat a aquest efecte.

II. De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben
inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre
de béns patrimonials):
« 7. Els representants locals, així como els membres no electes de la Junta de Govern
Local, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Formularan així mateix declaració dels seus benes patrimonials i de la participació en
societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les
liquidacions dels imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.
...
Les declaracions anuals de bens i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en
tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi l’Estatut
municipal. »
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Que mitjançant Resolució d'1 d'abril de 2019 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció (BOIB 4-4-2019), s'han aprovat els models de les declaracions patrimonials, de béns,
drets, interessos i activitats, a què es refereix la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que es
tramitaran electrònicament davant l'Oficina a través del formulari disponible a la seva seu
electrònica.
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Que la disposició addicional quinzena de la mateixa llei 7/1985 estableix que el règim previst a
l’article 75.7 de la Llei 7/1985 serà d’aplicació al personal directiu local i als funcionaris de les
Corporacions Locals amb habilitació de caràcter estatal que, conforme a l’establert a l’article
5.2 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, desenvolupin llocs de treball que hagin estat coberts mitjançant la lliure
designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o a l’especial responsabilitat
que assumeixen.

III.- Que ambdós ens públics són coincidents en quant a la seva funció de publicitat i
transparència de les declaracions patrimonials i de bens i de les declaracions de renda i
patrimoni dels càrrecs públics.

IV.- Que amb l’esperit de col·laboració que ha de presidir la relació entre les diferents
administracions públiques i perseguint els principis d’eficàcia i eficiència que ha de
caracteritzar la tasca dels poders públics, la col·laboració entre ens públics amb funcions
paral·leles ha de permetre la simplificació de les tasques a dur a terme pels càrrecs públics
obligats a la presentació de les declaracions i models abans esmentats, evitant així la duplicitat
a que estan sotmesos.

En virtut del que s’ha exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni de conformitat
amb les següents:

CLAUSULES

Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el mecanisme de presentació de les obligacions
establertes als articles 75.7 i la D.A. quinzena de la Llei 7/1985, reguladora de bases del règim
local.
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V. Que, en aquest marc normatiu, ambdues institucions manifesten el seu interès en establir
un canal únic de presentació de les declaracions patrimonials i de béns, interessos i activitats
que ha de coadjuvar a millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius respectius, l’eficiència
en la utilització dels recursos públics i, en suma, millorar el servei efectiu que ambdues
institucions presten.
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Segona. Substitució de registres
L’Ajuntament de Campos establirà com a registre per a les declaracions patrimonials i de béns,
interessos i activitats, així com per a les presentacions de les declaracions anuals de renda i
patrimoni, el registre existent a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, que està disponible a la seva seu electrònica.

Tercera. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Campos adaptarà el seu Reglament orgànic del Ple per tal de recollir que les
obligacions respecte de les declaracions patrimonials i de béns, interessos i activitats s’han de
presentar al registre de l’OAIB d’acord amb els models del formulari disponible a la seva seu
electrònica.

Quarta. Obligacions de l’OAIB
L’Oficina de prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears permetrà l’accés al seu
registre per tal de que l’Ajuntament pugui consultar i descarregar la documentació presentada
pels seus càrrecs públics.
Així mateix, l’OAIB queda obligada a l’anonimització de les dades per a la seva publicació al
Portal de Transparència propi, i a facilitar a l’Ajuntament una adreça web per tal de que aquest
pugui enllaçar les declaracions dels seus càrrecs públics amb el portal de l’OAIB.

Per a la supervisió, el seguiment i el control d’aquest conveni, i la resolució dels dubtes que
puguin sorgir en la seva interpretació i per tal de vetllar pel compliment normatiu i fer el
seguiment de les incidències que puguin sorgir al llarg de la seva vigència, es crea una comissió
de seguiment composada per 4 persones, dues de l’OAIB i dues de l’Ajuntament de Campos
entre les quals hi figurarà la persona que ocupi el lloc de secretari/ària general del Ple o la que
legalment la substitueixi.

Sisena. Aspectes econòmics
L’aplicació i execució d’aquest conveni, que inclou tots els actes materials i jurídics que es
puguin dictar en la seva execució i el seu desenvolupament, no podran implicar obligacions
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Cinquena. Comissió de seguiment
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econòmiques per cap de les parts i ambdues institucions han d’atendre les obligacions
derivades del conveni amb els seus mitjans personals i materials.

Setena. Confidencialitat de la informació
De manera general, cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les
informacions pertanyents a l’altra part a les quals hagi pogut tenir accés en execució d’aquest
Conveni.
Les parts signants hauran d’aplicar les mesures de seguretat adients per al manteniment de la
confidencialitat de la informació que siguin aplicables segons les previsions de la legislació
vigent en cada moment.
Ambdues parts es comprometen a que tot el personal que participi en l’execució d’aquest
Conveni conegui i compleixi el compromís de confidencialitat regulat per aquesta clàusula.

Vuitena. Eficàcia temporal i vigència del conveni
Aquest Conveni produeix efectes des de la seva signatura i té una vigència de quatre anys, amb
possibilitat de pròrroga, per un període de fins a quatre anys addicionals, si així ho acorden de
forma expressa les parts signants del conveni.
Qualsevol de les parts pot denunciar el conveni en qualsevol moment un cop transcorregut el
primer any de vigència, mitjançant escrit adreçat a l’altra part.

Aquest conveni es regeix per les seves clàusules, per la interpretació que d’aquestes clàusules
faci la Comissió Mixta de Seguiment i Control i per la normativa general que sigui d’aplicació.
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest conveni
marc han de ser resoltes, en primera instancia, en la Comissió Mixta de Seguiment i Control
prevista en la clàusula cinquena d’aquest conveni. A falta d’acord en aquesta Comissió, les
possibles controvèrsies seran de coneixement i competència dels òrgans jurisdiccionals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Desena. Publicitat i transparència
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Novena. Normativa aplicable i jurisdicció
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Ambdues parts es comprometen a donar difusió a aquest conveni, mitjançant la publicació, si
escau en els diaris oficials corresponents, i en les seves seus electròniques i pagines web.
En prova de conformitat, els representants d’ambdues parts signen aquest conveni, per
duplicat, en el lloc i la data de l’encapçalament.

Jaume Far Jiménez

Francisca Porquer Manresa

Director de l’Oficina de prevenció i lluita
contra la corrupció a les
Illes Balears

Batlessa de l’Ajuntament de Campos
Assistit pel secretari
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Sebastià Portell Bonet

