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CONVENI MARC ENTRE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA 

CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS I LES ENTITATS FUNDACIÓ INICIATIVES DEL 

MEDITERRANI, FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ, FEDERACIÓ 

D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE PALMA, ASSOCIACIÓ PER A LA REVITALITZACIÓ 

DELS CENTRES ANTICS (ARCA), FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA 

DE MALLORCA (PIMEM), I ASSOCIACIÓ FILOSÒFICA DE LES ILLES BALEARS 

(AFIB), PER A L'IMPULS I LA PARTICIPACIÓ ACTIVA EN L'OBSERVATORI CIUTADÀ 

A FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA, L’ÈTICA I LA INTEGRITAT PÚBLICA DE LES 

ILLES BALEARS 

 

REUNITS 

D'una part, D. Jaime Far Jiménez, director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 

Corrupció a les Illes Balears (OPLC d’ara endavant), en virtut del nomenament efectuat 

mitjançant Resolució de President de Parlament de les Illes Balears de 10 de gener de 2018 

(Butlletí Oficial de les Illes Balears de 12-1-2018), i de conformitat amb el que estableix 

l'article 9 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, i en l'article 6.1.h del Reglament de funcionament i 

règim interior de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears, aprovat 

per la Comissió d'Afers Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears en sessió 

de dia 21 de novembre de 2018 (Butlletí Oficial de les Illes Balears de 13-12-2018), amb 

domicili a efectes d'aquest Conveni al carrer Alfons el Magnànim, 29, 2n-1a, 07004 Palma 

de Mallorca. 

 

D'altra banda, 

El Sr. Jaume Garau i Salas en representació de l’entitat Fundació Iniciatives del Mediterrani 

(NIF G16566804). 

El Sr. Miquel Rosselló del Rosal en representació de l’entitat Fundació Ateneu Pere 

Mascaró (NIF G57792798). 

El Sr. Joan Forteza i Cortes en representació de l’entitat Federació d'Associacions de Veïns 

de Palma (NIF G07203573). 
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El Sr. Pere Ollers Vives en representació de l’Associació per a la Revitalització dels Centres 

Antics (ARCA) (NIF G07444938). 

El Sr. Jordi Mora Vallbona en representació de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa 

de Mallorca (PIMEM) (G07060395). 

La Sra. Elisa Rosselló Forteza en representació de l’Associació Filosòfica de les Illes 

Balears (AFIB) 

 

EXPOSEN 

PRIMER.- L'Exposició de motius de la Llei 16/2016, de 9 de desembre determina que la 

qualitat de les organitzacions i dels serveis públics i la qualitat democràtica, pel que fa a 

l'acció de govern, són un dret de la ciutadania i, en aquest sentit, correspon als poders 

públics vetllar perquè aquest dret sigui real i efectiu. Així, la millora de la qualitat democràtica 

exigeix mesures que frenin la desafecció i afavoreixin que el vincle entre poders públics i la 

confiança de la ciutadania es consolidi i maduri. Amb aquest objectiu, els governs més 

avançats es doten de mitjans materials i legals, i de valors i mecanismes que facilitin la bona 

manera de fer i el control dels responsables públics. 

Igualment, des del vessant preventiu, es potencia el paper de la societat civil i s'atorga a 

l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears la funció d'impulsar 

iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadanes en favor de la 

transparència i l'ètica en l'actuació pública, vertebrant un nou eix de control que pugui 

derivar en entitats de caràcter civil com, per exemple, observatoris ciutadans de lluita contra 

el frau i la corrupció. 

SEGON.- L'Oficina va néixer amb la finalitat de fomentar els valors i principis que informen 

la Llei 16/2016, de 9 de desembre, entre els quals es troben els d'integritat, objectivitat, 

imparcialitat i dedicació al servei públic, i té funcions en relació amb l'ètica pública i la 

integritat, valors que cal fomentar i vetllar pel seu compliment. Aquest foment es ratifica i 

plasma en el contingut de l'article 19 del Reglament de funcionament i règim interior de 

l'Oficina, segons el qual l’Oficina, per mitjà de l'Àrea d'Ètica Pública, Prevenció i Integritat 

adoptarà iniciatives destinades a fomentar la consciència ciutadana a favor de l'ètica 

pública, i amb aquesta finalitat pot, entre altres iniciatives, signar convenis de col·laboració 

amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre dedicades a promoure la 
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transparència, la rendició de comptes, la integritat i l'ètica públiques, el dret d'accés a la 

informació o la lluita contra la corrupció. 

 

TERCER.-  

• La Fundació Iniciatives del Mediterrani és una organització no governamental i 

independent que treballa en favor de la responsabilitat mediambiental, cultural i 

econòmica de les Illes Balears, contribuint a la seva conservació per a residents, 

visitants i futures generacions. La Fundació impulsa accions per a conèixer millor els 

problemes i desafiaments que afecten la nostra societat, així com per a investigar 

diferents solucions amb l’objectiu d’avançar cap a unes illes més equilibrades. Tot 

això en col·laboració amb entitats afins d’aquí i d’altres llocs del Mediterrani. 

• La Fundació Ateneu Pere Mascaró té per objecte la promoció, el foment i 

aprofundiment en l’estudi i recerca de les ciències polítiques i socials. Així mateix, 

promourà accions i projectes de defensa dels drets humans, foment de la cooperació 

al desenvolupament, promoció de l’acció social i política transformadora, dels drets 

del immigrants i de les persones amb discapacitats, defensa dels valors de 

l’ecologisme, promoció dels principis democràtics, foment de la tolerància i solidaritat 

entre els pobles, defensa dels drets educatius i culturals, foment de la investigació i 

l’estudi sobre la recuperació de la memòria històrica i promoció dels valors de la 

igualtat de gènere. 

• La Federació d'Associacions de Veïns de Palma és una entitat de participació 

ciutadana sense afany de lucre, els objectius de la qual són: 

o La defensa dels interessos generals i els drets de tots els ciutadans, vetllant i 

exigint a les administracions públiques el seu compliment. 

o Assumir la representació de totes les associacions de veïnats federades tant 

davant les institucions públiques, com quan pertoqui davant les entitats 

privades. 

o Exercitar el dret de la iniciativa popular i fomentar la participació ciutadana. 

o Exercitar el control de l'Administració i la defensa dels drets de gestió i 

cogestió. 

• L’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) és una entitat que 

promou la defensa i conservació de tot tipus de patrimoni cultural de les Illes Balears, 

i promou i du a terme accions de difusió i recerca sobre el patrimoni cultural. 
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• La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) defensa els 

interessos comuns dels empresaris associats davant qualsevol organisme, 

jurisdicció o instancia i participa activament en la regulació i el perfeccionament de 

la concurrència de mercat, per evitar la competència deslleial, lluitant contra 

l'intrusisme i assumint l’arbitratge. 

• L’Associació Filosòfica de les Illes Balears és una entitat sense ànim de lucre que té 

com objectiu fomentar l'estudi de la filosofia, fer de nexe d’unió entre les diferents 

institucions interessades per la filosofia, fer present la filosofia al nostre món cultural 

i difondre informació dels cursos, seminaris i bibliografia que es facin a les nostres 

Illes i fora d'elles. Per acomplir aquests objectius, promou activitats de tot tipus 

(seminaris, conferències, congressos, etc.) relacionats amb la filosofia. 

 

QUART.- Els observatoris ciutadans són un mecanisme de control social per promoure la 

participació ciutadana i l'apoderament de la societat a través d'organitzacions interessades 

en elaborar, juntament amb l'acadèmia i experts, diagnòstics independents per impulsar, 

avaluar, monitoritzar i vigilar el compliment de les polítiques públiques, amb la finalitat última 

d'incidir-hi i ajudar a marcar el rumb que es vol per a la comunitat. 

L'Observatori ciutadà a favor de la transparència, l’ètica i la integritat pública de les Illes 

Balears, l'impuls del qual constitueix l'objecte del present Conveni marc, ha de ser, doncs, 

un espai de trobada i participació amb l'objecte d'impulsar en l'àmbit de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears iniciatives destinades a fomentar la consciència i la 

participació ciutadana a favor de la transparència, la rendició de comptes, la integritat i l'ètica 

en l'actuació pública de les institucions autonòmiques i locals de les Illes Balears. 

 

CINQUÈ.- Les entitats signants d'aquest Conveni marc estan d'acord en la col·laboració 

entre totes elles per impulsar la constitució i el funcionament de l'Observatori ciutadà a favor 

de la transparència, l’ètica i la integritat pública de les Illes Balears, que per al seu correcte 

funcionament requereix un treball eficient, eficaç, coordinat i constant amb vista a enfortir 

els principis d'ètica pública i integritat en la societat balear. 



 
 
 

5 

Atesa la diferent naturalesa i fins propis de les organitzacions que estan cridades a integrar 

l'Observatori, tant públiques com privades, aquest espai de trobada i participació es 

caracteritza pel respecte recíproc als àmbits de competència, funcions, recursos i 

autonomia de cadascuna d’elles. Sobre aquesta base, es privilegien el diàleg, els acords i 

els consensos, en la recerca d'estratègies compartides i en la definició d'iniciatives, accions 

i tasques concretes a executar, orientades a l'objectiu abans esmentat. 

 

En base a l'exposat anteriorment, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les 

Illes Balears (OPLC), la Fundació Iniciatives del Mediterrani, la Fundació Ateneu Pere 

Mascaró, la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, l’Associació per a la 

Revitalització dels Centres Antics (ARCA), la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de 

Mallorca (PIMEM) i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB), acorden subscriure el 

present Conveni marc d'acord amb les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA.- Objecte. 

 

L'objecte d'aquest conveni marc és la constitució i impuls de l'OBSERVATORI CIUTADÀ A FAVOR 

DE LA TRANSPARÈNCIA, L’ÈTICA I LA INTEGRITAT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS, a través de la 

participació activa de les entitats signants i les que puguin adherir-se en virtut del que 

disposa la clàusula Sisena d'aquest Conveni, establint un marc de col·laboració estable per 

a la realització de projectes i accions de caràcter cívic que tinguin com a objectiu final 

fomentar la consciència i la participació ciutadana a favor de la transparència, la rendició de 

comptes, la integritat i l'ètica en l'actuació pública de les institucions autonòmiques i locals 

de les Illes Balears. 

 

 

SEGONA.- Actuacions de col·laboració 

 

Les entitats signants acorden realitzar actuacions conjuntes en totes les matèries que 

resultin adequades per a l'assoliment dels fins a què es refereix la clàusula anterior. 
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A títol enunciatiu i no exhaustiu, aquestes activitats podran tenir per objecte: 

• Sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància de fomentar la transparència, la 

integritat institucional, l'honestedat pública, la probitat i la prevenció la corrupció en 

totes les seves formes, utilitzant per a això l'estratègia comunicativa de cada entitat 

en els seus diferents formats (notes informatives, ús de xarxes socials, vinculació 

directa mitjançant trobades obertes i capacitacions, entre d'altres), procurant una 

constant coordinació prèvia entre els membres de l'Observatori. 

• Constituir un espai de diàleg, reflexió i intercanvi d'experiències sobre la 

implementació d'iniciatives de govern obert, transparència, innovació en la gestió 

pública, la bona governança i la rendició de comptes en les polítiques públiques 

autonòmica, insular i municipal de les Illes Balears. 

• Contribuir a la difusió del coneixement tècnic especialitzat que posseeixi 

l'organització amb tots els sectors de la societat balear, amb l'objectiu d'identificar 

bones pràctiques replicables en altres organitzacions. 

• L'assessorament a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes 

Balears sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives específiques que es 

considerin oportunes, en relació amb l'erradicació de l'ús i abús, en benefici propi o 

d'un tercer, dels recursos i fons públics, la desviació de poder, la prevenció del frau, 

la lluita contra la corrupció i el foment d'una cultura de bones pràctiques, integritat i 

ètica pública en les institucions públiques de les Illes Balears. 

• Crear les comissions tècniques i grups de treball que es considerin necessaris per al 

millor compliment de l'objecte d'aquest Conveni marc. 

 

 

TERCERA.- Compromisos de les entitats signants 

 

Les entitats signants assumeixen els següents compromisos: 

 

1) Participació activa. 

• Aportar activament iniciatives i instàncies de treball que l'Observatori impulsi. 

• Assistir amb un representant a les reunions de l'Observatori i col·laborar en, al 

menys, un dels diferents grups de treball a través dels quals l'Observatori 

desenvolupi les seves iniciatives, accions i tasques concretes. 
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2) Difusió. 

En el marc de les seves competències, funcions i recursos, es compromet a difondre les 

activitats que siguin promogudes per l'Observatori, procurant una adequada coordinació 

entre els membres de la mateixa. Així mateix, pot contribuir a aportar amb l'actualització del 

Portal Web de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, a través de l'enviament de 

notícies editades i disposades per a ser incorporades en l'esmentat Portal. 

 

3) Codi Ètic: 

A comptar amb un sistema d'integritat o compliance en els termes que disposin les normes 

jurídiques pròpies del seu sector, el qual inclou mantenir vigent un Codi Ètic. En cas que no 

disposi del mateix, haurà de donar inici immediat a la seva redacció i implementació, en un 

termini màxim de 6 mesos des de la signatura del present Conveni marc o des de la seva 

adhesió a aquest. A aquests efectes, podrà sol·licitar la seva col·laboració als altres 

membres de l'Observatori. 

 

4) Transparència activa: 

Haurà de disposar les mesures necessàries per a promoure la transparència activa dins la 

seva organització, com a deure proactiu per al foment de la integritat i la lluita contra les 

males pràctiques, i informar l'Observatori del mitjà disposat per al seu compliment. En cas 

de no disposar de cap iniciativa sobre la matèria, l'organització haurà de planificar la 

implementació d'accions concretes que donin resposta al que s'ha exposat anteriorment, 

informant l'Observatori a l'objecte de que estigui implementat en totes les entitats membres. 

 

5) Bones pràctiques: 

Haurà identificar les bones pràctiques que hagi implementat i les experiències positives que 

hagi tingut, socialitzar-se amb els altres integrants de l'Observatori i facilitar que s'incloguin 

en un Catàleg de Bones Pràctiques destinades a ser difoses i replicades en els diferents 

contextos i realitats de cada entitat. 

L'incompliment d'algun dels compromisos anteriors, especialment, la manca de participació 

prolongada o reiterada en les accions, iniciatives o tasques concretes de l'Observatori o de 

les seves comissions tècniques o grups de treball, suposarà una manifestació tàcita de la 

seva voluntat d'autoexcloure’s d'ella i autoritzarà al ple de l'Observatori a deixar de 

considerar-la com a part integrant. 
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QUARTA.- Adhesions a aquest Conveni marc 

Les parts acorden que pugui adherir-se a l'Observatori mitjançant la signatura d'aquest 

Conveni marc, qualsevol altra entitat sense ànim de lucre que pretengui contribuir al 

desenvolupament del seu objecte i assumeixi els compromisos establerts en la clàusula 

tercera. 

A aquests efectes, l'entitat que vulgui formar part de l'Observatori ha de presentar sol·licitud 

motivada, que remetrà al director o directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 

Corrupció a les Illes Balears, assenyalant els motius que justifiquen el seu interès, el seu 

compromís de participació activa a l'Observatori, i qualsevol altre antecedent rellevant que 

hagi de ser considerat. A més, en la sol·licitud s'haurà d'identificar algun mitjà de contacte 

(idealment correu electrònic institucional) que permeti l'adequada comunicació i notificació 

durant el procés d'adhesió. 

La sol·licitud s'ha de posar en coneixement dels membres de l'Observatori amb suficient 

antelació a la següent reunió del Ple, el que serà informat via correu electrònic. 

La sol·licitud d'adhesió es debatrà en la següent reunió del Ple i la seva acceptació estarà 

subjecta a l'aprovació per unanimitat dels membres de l'Observatori. 

La formalització de l'ingrés requerirà la signatura d'una carta on l'organització es compromet 

a donar suport activament les iniciatives desenvolupades per l'Observatori. 

En el cas que una entitat que formi part de l'Observatori desitgi deslligar-se de la mateixa, 

haurà de presentar escrit a director o directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 

Corrupció a les Illes Balears en el qual consti el seu desig, considerant-se a partir d'aquest 

moment que tal entitat es deslliga també del present conveni marc. El director o directora 

de l'Oficina donarà compte al Ple de l’Observatori en la següent reunió que tingui lloc. 
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CINQUENA.- Règim de funcionament 

L'Observatori funciona en ple i en comissions tècniques o grups de treball en cas que n'hi 

hagi. 

• El Ple de l'Observatori es reunirà, en sessió ordinària, un cop a l'any, i en sessió 

extraordinària quan així ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres o quan es 

tracti d'admetre la sol·licitud d'adhesió d'una nova entitat en base al que preveu la 

clàusula Quarta anterior. Les seves decisions s'adoptaran per unanimitat. 

• El ple de l'Observatori pot acordar la creació de comissions tècniques o grups de 

treball per a la millor realització del seu objecte i actuacions de col·laboració, en els 

quals podran participar assessors i experts en les matèries específiques que 

constitueixin el seu objecte. Les propostes i recomanacions d'aquestes comissions 

o grups de treball, seran elevades a ple de l'Observatori per a la seva aprovació. 

 

SISENA.- Sobre l'ús de l'expressió Observatori ciutadà a favor de la transparència, 

l’ètica i la integritat pública 

Qualsevol de les entitats signants d'aquest Conveni marc i les que puguin adherir-se en 

virtut de la clàusula Quarta podrà donar a conèixer públicament la seva pertinença a 

l'Observatori i utilitzar aquesta pertinença en les iniciatives, accions i tasques concretes 

pròpies del seu àmbit d'actuació, en què participi activament o col·labori. 

 

SETENA.- Règim econòmic. 

La signatura d'aquest conveni marc de col·laboració o la seva adhesió a aquest no comporta 

contraprestació econòmica per cap de les parts. 

La participació en el ple de l'Observatori o en qualsevol de les seves comissions tècniques 

o grups de treball, no meritarà cap retribució o indemnització. 
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VUITENA.- Comissió de seguiment. 

El ple de l'Observatori constituirà la comissió de seguiment a què es refereix l'article 49.1.f) 

de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, sent l'instrument acordat 

per les parts per al seguiment, vigilància i control del conveni i dels compromisos adquirits 

pels signants i, exercirà les seves funcions d'acord amb el que estableixen els articles 51.c) 

i 52.3 de l'esmentada Llei. 

Les parts signants es comprometen a solucionar en el ple de l'Observatori, totes les 

diferències que resultin de la interpretació i compliment d'aquest Conveni marc, sense 

perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu per al 

coneixement de totes les qüestions i litigis que poguessin sorgir. 

 

NOVENA.- Protecció de dades. 

Les parts signants es comprometen a respectar el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 

protecció de dades), en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

Personals i garantia dels drets digitals, i en les disposicions dictades en desenvolupament 

de les normes anteriors en matèria de protecció de dades que es troben en vigor en el 

moment de la signatura d'aquest conveni de col·laboració o que puguin estar-ho durant la 

seva vigència. 

En particular, l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció guardarà les mesures de 

confidencialitat i de protecció de dades que estableix l'article 11 de la Llei 16/2016, de 9 de 

desembre. 

 

DESENA.- Règim jurídic i resolució de conflictes. 

El present Conveni marc té naturalesa administrativa, quedant exclòs de l'aplicació del text 

refós de la Llei Contractes de Sector Públic, en virtut del que disposa el seu article 4.1.c). 

Les qüestions litigioses o controvèrsies a què puguin donar lloc l'aplicació i interpretació del 

present Conveni marc de col·laboració, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
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administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 

de la esmentada jurisdicció. 

 

ONZENA.- Modificació del Conveni marc. 

El text d'aquest Conveni marc podrà ser modificat pel ple de l'Observatori. 

 

DOTZENA.- Vigència del Conveni marc. 

El present Conveni marc tindrà una durada inicial d'un any des del moment de la seva 

signatura, i es prorrogarà automàticament per successius períodes anuals i fins a un màxim 

de quatre, si no es produeix denúncia expressa per qualsevol de les parts amb una antelació 

mínima de tres mesos. 

La mateixa vigència tindran les adhesions a aquest Conveni marc que es produeixin a partir 

de la seva signatura. 

 

TRETZENA.- Extinció. 

Seran causes d'extinció d'aquest Conveni marc, l'incompliment de les actuacions que 

constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució, sent aquestes les que 

assenyala l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 

Els efectes de la resolució del Conveni marc es regeixen pel que preveu l'article 52 de la 

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, en el que sigui aplicable a 

aquest Conveni marc. 

En cas de resolució, totes les entitats que hagin subscrit o s’hagin adherit a aquest Conveni 

marc, han d'adoptar les mesures necessàries per assegurar la continuació i finalització de 

les actuacions en curs, d'acord amb el que preveu l'article 52.3 de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre. 

 

I sent de conformitat, les parts signen aquest Conveni marc a Palma de Mallorca, a 16 

d’abril de 2021. 
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OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LAS 
ILLES BALEARS 
 
 
 
 
 
Jaume Far Jiménez 

FUNDACIÓ INICIATIVES DEL 
MEDITERRANI 
 
 
 
 
 
 
Jaume Garau i Salas 
 

FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ 
 
 
 
 
 
 
Miquel Rosselló del Rosal 
 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS DE PALMA 
 
 
 
 
 
Joan Forteza i Cortes 
 

ASSOCIACIÓ PER A LA 
REVITALITZACIÓ DELS CENTRES 
ANTICS (ARCA) 
 
 
 
 
 
Pere Ollers Vives 
 

FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE MALLORCA (PIMEM) 
 
 
 
 
 
 
Jordi Mora Vallbona 
 

ASSOCIACIÓ FILOSÒFICA DE LES 
ILLES BALEARS (AFIB) 
 
 
 
 
 
 
 
Elisa Rosselló Forteza 
 

 

 


