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1.-

QÜESTIONS PRÈVIES

El present document pretén establir una sèrie de pautes i criteris que puguen ajudar les organitzacions integrants de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció i
altres entitats ciutadanes, a regular les seues pràctiques de transparència, bon
govern i gestió, i adaptar-les a les exigències establides en la Legislació estatal i
autonòmica vigent en aquesta matèria.
Un dels elements fonamentals per a assegurar la sostenibilitat de les organitzacions, més enllà de les activitats concretes que duguen a terme cadascuna d’aquestes, és comptar amb bones pràctiques de govern, i no solament les exigides
per la legislació aplicable, sinó les altres que s’apliquen per part d’aquestes organitzacions de forma voluntària, que contribuïsquen a enfortir-hi la confiança.
En aquest sentit, existeixen una sèrie de qüestions que han de servir de base i inspirar l’actuació de les organitzacions en matèria de transparència i bon govern:
- La regulació de les bones pràctiques i del bon govern ha de tenir com a darrer propòsit millorar la gestió de les entitats, amb la finalitat d’actuar amb major transparència i comunicar-se d’aquesta manera amb més eficàcia amb la ciutadania.
- La transparència ha de constituir-se com un principi fonamental que guie l’actuació de totes les organitzacions i entitats ciutadanes.
- La transparència ha de ser útil perquè la ciutadania s’adone de la gestió dels
recursos públics, i servisca com un element imprescindible perquè aquesta recupere la confiança en el sector associatiu, minvada pels episodis de corrupció política patits en els últims anys.
- La transparència ha d’estar lligada a altres conceptes com l’honestedat i l’ètica.
- Resulta imprescindible que les organitzacions puguen transmetre informació
clara i comprensible a la ciutadania referent a les seues finalitats i activitats.
- És necessari que els donants i beneficiaris tinguen informació detallada dels
comptes, pressupostos i informació financera de les diferents entitats, la qual
9•

Cuaderno pedagógico

s’haurà de compatibilitzar amb el respecte i compliment dels drets de protecció
de dades, propietat intel·lectual i seguretat.
- Els ciutadans, igualment, han de conéixer de forma puntual com es gestionen
els recursos de les organitzacions, ja que en contribueixen al seu finançament. La
contribució pot realitzar-se de forma directa mitjançant aportacions i de forma indirecta mitjançant la contribució a la Hisenda Pública, que estableix beneficis econòmics/fiscals per a les entitats sense ànim de lucre. Així mateix, moltes d’aquestes entitats són beneficiàries de subvencions públiques.
- Aquesta informació ha d’estar disponible sense traves i ha de ser clara i de fàcil
comprensió, també ha de ser confiable i de qualitat, i incloure tots els elements
rellevants.
- Com ocorre amb totes les eines, les pautes i criteris que s’estableixen en el present document han de ser revisats periòdicament, per a adaptar-los a noves
necessitats o realitats socials i, si escau, adaptar-los a legislacions futures.
- En definitiva, l’objectiu primordial de la transparència és establir una relació de
confiança entre qui demana aquesta transparència i qui la dóna, evitant qualsevol tipus d’opacitat en l’actuació de les organitzacions.

2.-

ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ DE LA
NORMATIVA SOBRE TRANSPARÈNCIA

La normativa sobre transparència és aplicable a diferents tipus d’entitats, entre
aquestes les associacions.
2.1.- LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern.
Aquesta norma resulta d’obligada aplicació a:
a) Les fundacions del sector públic previstes en la legislació en matèria de fundacions (art. 2.1 h).
b) Les entitats privades que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 40%
del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública,
sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros. (art. 3 b)
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Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de Transparència,
Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Aquesta normativa s’aplica de forma preceptiva a:
a) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l’article 2.3 de la Llei 1/2015 de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic
instrumental i de subvencions (art. 2.1 b)
L’article 2.3 de la Llei 1/2015 de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector
Públic instrumental i de subvencions estableix que “Integren el sector públic instrumental de la Generalitat, d’acord amb el previst en el títol IX d’aquesta Llei, els ens
que es relacionen a continuació, sempre que es troben sota la dependència o vinculació de l’Administració de la Generalitat o d’altres ens del seu sector públic:
(...)
c) Les fundacions de sector públic de la Generalitat”.
b) Les entitats privades que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 40%
del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública,
sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros. (art. 3 b)
c) Qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d’un any,
ajudes o subvencions, de l’administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l’ar ticle 2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat
Valenciana, de Transparència, Bon Govern i Par ticipació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana, per impor t superior a 10.000 euros, haurà de donar-hi
l’adequada publicitat; indicant almenys l’entitat pública grama, activitat, inversió o actuació subvencionats. La difusió d’aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen
de pàgina web a través de la qual realitzar aquesta publicitat, podran acomplir
aquesta obligació a través del por tal que pose a la seua disposició la
Generalitat. (ar t. 3.2)
d) Les entitats privades o persones jurídiques que presten ser veis públics.

2.2.- CONCEPTE DE “FUNDACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC”
a) FUNDACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL
Segons es posa de manifest en l’article 128.1 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic:
11 •
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“Són fundacions del sector públic les que reunisquen algun dels requisits següents:
a) Que es constituïsquen de forma inicial, amb una aportació majoritària, directa
o indirecta, de l’Administració General de l’Estat o qualsevol dels subjectes integrants del sector públic institucional estatal, o bé reben aquesta aportació amb
posterioritat a la seua constitució.
b) Que el patrimoni de la fundació estiga integrat en més d’un 50 % per béns o
drets aportats o cedits per subjectes integrants del sector públic institucional
estatal amb caràcter permanent.
c) La majoria de drets de vot en el seu patronat corresponga a representants del
sector públic institucional estatal”.

b) FUNDACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT VALENCIANA
L’article 33 de la Llei 9/2008, de 3 de juliol, de modificació de la Llei 8/1998,
de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana disposa que:
“Tindran la consideració de fundacions del sector públic de la Generalitat les fundacions en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies:
a) Que es constituïsquen amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del
Consell o dels ens del sector públic valencià.
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, estiga format
en més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per les referides entitats”.

2.3.- CONCEPTE DE “SUBVENCIÓ PÚBLICA I AJUDA”
L’article 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
defineix la Subvenció com:
“Tota disposició dinerària realitzada per qualssevol dels subjectes contemplats en
l’article 3 d’aquesta llei, a favor de persones públiques o privades, i que complisca els següents requisits:
a) Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estiga subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació. El beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que s’hagueren establit.
c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una fina• 12
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litat pública”.
El concepte d’Ajuda Pública no apareix definit ni en la legislació reguladora de la
transparència ni en la legislació sobre subvencions. No obstant això, resulta evident
que és un concepte més ampli que el de subvenció, i que les diferents normes reguladores han volgut incloure també en el seu àmbit d’aplicació les ajudes procedents
de les administracions públiques que no tenen caràcter dinerari.
Per tant, hem d’entendre el concepte d’ajuda pública, com qualsevol tipus d’aportació de les administracions públiques, encara que no implique una transferència
dinerària de fons.
En aquest sentit, el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, estableix diferents tipus d’aportacions:
- Ajudes en espècie (art. 3).
- Subvencions a interessos o altres contraprestacions d’operacions de crèdit subvencionades per l’Administració General de l’Estat (art. 4).
- Lliuraments dineraris sense contraprestació atorgades per fundacions del sector públic i ens de dret públic dependents de l’Administració General de l’Estat
que es regisquen pel dret privat (art. 5).
- Subvencions i lliuraments dineraris sense contraprestació atorgades per consorcis, mancomunitats o altres personificacions públiques i subvencions derivades
de convenis (art. 6).
- Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. (art. 7). Els recursos econòmics provinents de fons de la Unió Europea han d’entendre’s inclosos en
el concepte d’ajuda o subvenció, amb independència de la denominació que reben.
En definitiva, amb independència que alguna de les aportacions o ajudes a les
quals s’ha fet referència anteriorment no poden ser considerades des d’un punt
de vista tècnic com a subvencions, queden regulades per la legislació relativa a
les subvencions públiques i han de tenir-se en compte a l’efecte de la legislació
de Transparència.

3.-

INDICADORS

3.1.- QUÈ SÓN ELS INDICADORS
Els indicadors són variables que utilitzem per a intentar avaluar i objectivar de
forma qualitativa i quantitativa el compliment d’un resultat específic. En definitiva, són mitjans, instruments o mecanismes per a avaluar fins a quin punt o en
quina mesura s’estan aconseguint determinats objectius. En aquest cas, s’esta13 •
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bleixen una sèrie d’indicadors referents a la Transparència i el Bon Govern.
La finalitat és, en primer lloc, facilitar a les organitzacions eines i mecanismes de
control per al compliment de la legislació que regula aquesta matèria; el que es
pretén en última instància és que les organitzacions assumisquen un compromís
de transparència i bon govern, que possibilite el seu autocontrol.
Aquest treball és fonamental, ja que un dels elements essencials per a assegurar la sostenibilitat de les organitzacions és comptar amb bones pràctiques de
govern i transparència, que, sens dubte, han de contribuir a enfortir la confiança
de la ciutadania en aquestes entitats.

3.2.- CARACTERÍSTIQUES DELS INDICADORS
Aquests indicadors han de permetre, tant a les mateixes organitzacions com a tercers, conéixer el grau de transparència i bon govern; així com identificar-ne les
característiques bàsiques.
Dits indicadors han de ser vàlids per a qualsevol associació o fundació, i establirs’hi tenint en compte les característiques comunes que defineixen a totes les
organitzacions, independentment del seu origen, dimensió, tipus d’activitat o
forma de finançament.
No hem d’oblidar que aquests indicadors no tenen com a objectiu verificar el compliment de les obligacions legals de les organitzacions -el compliment de les quals
hauran d’acreditar davant els organismes corresponents-, sinó garantir-ne la
transparència i bon govern.
Segons estableix l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’empreses, els Indicadors hauran d’atendre a les característiques informatives següents:
a) Rellevància: La informació aportada ha de ser important.
b) Pertinència: Ha de ser informació apropiada i congruent.
c) Objectivitat: Han de poder-se mesurar amb independència de valoracions subjectives o personals.
d) Inequivocabilitat: No han de donar lloc a una interpretació contraposada.
e) Accessibilitat: S’ha de poder accedir de forma senzilla a la informació.
f) Estandardització: Han de tenir una estructura prèviament fixada.
g) Susceptibilitat de generalització: Han de poder ser aplicables a qualsevol tipus
d’entitat.
h) Capacitat de sintetitzar informacions més o menys complexes.
i) Comparació: Han de poder-se relacionar o equiparar amb els resultats dels indicadors d’altres entitats.
• 14
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Els indicadors han de presentar les singularitats següents:
a) Unicitat: Referits a una sola entitat.
b) Complexitat: Capaços de relacionar variables diferents tant quantitatives com
a qualitatives.
c) Objectivitat: No condicionats a judicis de valor.
d) Imparcialitat: Sense biaixos en els seus resultats.
e) Verificabilitat: Apte per a comprovar la realitat d’allò que pretén acreditar-se
amb l’indicador.
f) Inequivocabilitat: No susceptible de diferents interpretacions.
g) Economicitat: Amb un cost acceptable en relació a la seua utilitat.
h) Senzillesa: Amb facilitat de càlcul i interpretació.
i) Pertinència: Adequat a la finalitat prevista.
j) Claredat: Capaços d’exposar els seus resultats en llenguatge assequible.
k) Temporalitat: Actualitzats respecte de les dades que pretenen explicar o mesurar.
l) Universalitat: Aplicables a qualsevol tipus d’entitat.

3.3.- OBJETIUS DELS INDICADORS
Els objectius que es persegueixen amb la utilització d’indicadors són els següents:
a) Afavorir la transparència i bon govern de les entitats.
b) Contribuir a la rendició de comptes.
c) Facilitar la comprensió de la magnitud i el desenvolupament de les seues activitats.
d) Ajudar en la presa de decisions.
e) Analitzar el procés evolutiu.
f) Facilitar la comparació dels resultats obtinguts.
g) Orientar sobre com es podran aconseguir els millors resultats.

3.4.- INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA
Dades identificatives i de constitució:
a) Data de constitució de l’entitat.
b) Identificació dels fundadors o promotors.
c) Còpia de l’acta fundacional.
d) Patrimoni inicial en cas d’associacions, i dotació inicial fundacional en cas de
15 •
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les fundacions (pot ser econòmica o no –per exemple, immobles-).
e) Finalitats i activitats de l’entitat que es definisquen en el document fundacional.
f) Domicili social.
g) Existència de diferents delegacions o seus i domicili d’aquestes.
h) Còpia dels estatuts de l’entitat i, si existeix, reglament o codi de transparència
i/o bon govern.
Objecte de l’entitat:
a) Breu descripció de les finalitats d’entitat.
b) Breu descripció de les àrees d’activitat.
c) Breu descripció de l’evolució històrica de l’entitat.
d) Col·lectiu o col·lectius de beneficiaris.
Estructura organitzativa:
a) Composició de l’òrgan de govern de l’entitat (Junta Directiva en el cas
d’Associacions i Patronat en el cas de Fundacions).
b) Perfil i trajectòria professional dels membres.
c) Composició de l’equip directiu de l’entitat.
d) Perfil i trajectòria professional dels membres de l’equip directiu.
e) Indicació del salari anual del personal remunerat.
Suports i col·laboracions de l’entitat:
a) Xarxes a les quals pertany l’organització.
b) Federacions a les quals pertany l’organització.
c) Identificació de socis de l’entitat.
d) Identificació de donants de l’entitat.
e) Identificació de voluntaris de l’entitat.
Planificació de l’entitat:
a) Línies generals de l’estratègia de l’organització.
b) Planificació estratègica de l’entitat que pose de manifest els objectius que es
proposa aconseguir.
c) Memòria social d’activitats de l’entitat anual.
d) Política d’inversions financeres de l’entitat.
Rendició de comptes:
a) Comptes anuals de l’entitat: balanç de situació, compte de resultats i memòria econòmica.
• 16
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b) Informe extern d’auditoria, ja siga l’auditoria obligatòria o voluntària.
Contractes i convenis subscrits per l’entitat:
a) Contractes celebrats amb qualsevol Administració pública, amb indicació de
l’objecte, durada, import de licitació i adjudicació, tot indicant-se’n igualment qualsevol modificació substantiva des de la seua subscripció fins a la seua total execució.
b) Convenis subscrits per qualsevol administració pública, tot indicant les dades
de les parts signatàries, objecte, termini d’execució, obligacions econòmiques
convingudes i prestacions concretes a realitzar.
c) Subvencions i ajudes públiques concedides, tot indicant l’Administració concedent, import de la subvenció o ajuda, títol i objecte del projecte, termini d’execució i identificació de les persones beneficiàries.

3.5.- INDICADORS DE BON GOVERN
Òrgan de govern:
a) El nombre de membres de l’òrgan de govern de l’entitat (Junta Directiva en les
Associacions i Patronat en les fundacions) és igual o superior a 5 persones.
b) Cap membre de l’òrgan de govern ocupa el càrrec de forma vitalícia.
c) El nomenament dels membres de l’òrgan de govern no és superior a un període de 5 anys.
d) Existeix paritat entre els membres de l’òrgan de govern dones i homes, sense
que cap dels dos sexes supose menys d’un 40% ni més del 60%, del total de
membres de l’òrgan col·legiat.
e) L’òrgan de govern es reuneix com a mínim una vegada al trimestre.
Valors:
a) L’òrgan de govern aprova un document que conté els valors ètics de l’entitat.
b) Estan clarament definits els objectius de l’entitat.
c) L’actuació de l’entitat és coherent amb els objectius marcats.
d) Cada 5 anys com a mínim es realitza un revisió dels valors i objectius de
l’entitat.
Política de contractació i formació:
a) L’òrgan de govern aprova la política de contractació del personal de l’entitat: criteris de selecció i perfils dels diferents llocs de treball. Aquesta política de contracta17 •
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ció es fonamenta en criteris objectius i està a la disposició de qualsevol interessat.
b) Existeix paritat entre el nombre d’homes i dones que formen part de la plantilla de l’organització.
c) Existeix una formació continuada dels treballadors de l’organització per a dotarlos de les competències necessàries per a desenvolupar la seua activitat laboral
de forma adequada i concorde als objectius de l’entitat.
Gestió econòmic-financera:
a) L’òrgan de govern de l’entitat (Junta Directiva en el cas d’Associacions i
Patronat en el cas de Fundacions) aprova anualment un pressupost d’ingressos i
despeses.
b) El pressupost d’ingressos i despeses garanteix la viabilitat econòmica de l’entitat i la consecució dels objectius que té marcats.
c) Es realitza un seguiment del pressupost perquè s’acomode a la realitat econòmica de l’entitat.
d) S’efectua una auditoria externa dels comptes anuals, amb independència que
existisca o no obligació legal de realitzar-la.
e) L’òrgan de govern aprova una política d’inversió financera sostenible.
f) La política d’inversió financera és coherent amb les finalitats, objectius i valors
ètics de l’entitat.
g) La política d’inversió financera es fonamenta a optimitzar al màxim els rendiments i minimitzar els riscos.
h) L’òrgan de govern realitza un seguiment anual per a garantir que es compleixen
els objectius econòmic-financers de l’entitat.

4.-

PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Els indicadors als quals s’ha fet referència anteriorment han de servir per a comprovar
i avaluar el nivell de transparència de qualsevol organització i la informació que se n’obté a través ha de ser fàcilment accessible per a totes les persones interessades. Per
a això, la forma més efectiva de publicitat és l’elaboració d’una pàgina web específica
per a cada organització que en continga tota la informació transcendent.
La tecnologia és un factor determinant per a dotar de transparència l’actuació de
les diferents organitzacions, ja que facilita a qualsevol persona l’accés de forma
ràpida i directa a informació sobre multitud d’aspectes relacionats amb les entitats.
Per això, és recomanable la utilització de pàgines web; ja que, encara que no són
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l’única eina efectiva per a transmetre informació, sí que és la més adequada, fàcil
i ràpida. A través de la pàgina web de les entitats, les persones interessades han
de poder conéixer d’inici les dades de contacte, que han de contenir, com a
mínim:
- L’adreça de correu electrònic de la persona encarregada del lloc web.
- L’adreça física de la seu de l’entitat i de totes les seues subseus o delegacions.
- Els números telefònics de contacte de la seu i les seues delegacions o oficines.
Les diferents informacions sobre l’entitat contingudes en la pàgina web poden ser
accessibles de forma directa, mitjançant arxius en formats .html, .jpeg o .pdf, o
de forma indirecta, mitjançant enllaços a aquesta informació. Resulta igualment
útil l’existència d’un baner propi de transparència, que incloga tota la informació
referent a l’entitat.

4.1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA INFORMACIÓ PUBLICADA
- Accessible: ha de ser fàcil i ràpid l'accés a tota la informació de l'entitat. Es valora el fet que siguen necessaris els menors clics possibles per a accedir a aquesta informació des de la pàgina d'inici de l'organització.
- Clara: és necessari utilitzar un llenguatge senzill i fàcilment intel·ligible per a
qualsevol persona, així com que s'incloguen comentaris aclaridors en el cas d'utilització d'un llenguatge complex.
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- Estructurada: la informació ha de presentar-se de manera que permeta una lectura ordenada i organitzada.
- Actualitzada: és necessari realitzar publicacions periòdiques i actualitzar la
informació que aparega en la pàgina web, la qual es considera una informació
propera i actualitzada si es troba dins dels tres mesos anteriors a la data de la
consulta.

5.-

LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern
- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003 de Subvencions
- Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions”
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Legislació del Consell d’Europa
Comité de Ministres

RESOLUCIÓ 97 (24)

Sobre els vint principis directors per a
la lluita contra la corrupció
(adoptats pel Comité de Ministres del Consell d’Europa el 6 de novembre de
1997 en la sessió 101 del Comitè de Ministres)

El Comité de Ministres,
Considerant la Declaració adoptada durant la Segona Cimera de Caps d’Estat i de
Govern, que va tenir lloc a Estrasburg el 10 i 11 d’octubre de 1997, i atenent al
Pla d’Acció establert en aquesta ocasió, en particular la secció III, paràgraf 2
“Lluita contra la corrupció i el crim organitzat”;
Conscient del fet que la corrupció representa una greu amenaça per als principis
i els valors fonamentals del Consell d’Europa, afebleix la confiança dels ciutadans
en la democràcia, erosiona la supremacia de la llei, menysprea els drets de l’home i posa en perill el progrés social i econòmic;
Convençuts que la lluita contra la corrupció necessita un caràcter multidisciplinari, i dins d’aquesta perspectiva, tenint en compte el Programa d’acció del Consell
d’Europa contra la corrupció, així com les resolucions adoptades pels Ministres
europeus de justícia durant les seues 19ena i 20ena Conferències, celebrades en
Valeta i Praga respectivament;
Havent rebut l’esborrany dels vint principis directors per a la lluita contra la corrupció, elaborat pel Grup Multidisciplinari sobre la Corrupció (GMC);
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Fermament decidits a unir els esforços dels nostres països per a combatre la
corrupció,
ACORDEM ADOPTAR ELS 20 PRINCIPIS DIRECTORS PER A
LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ, ENUMERATS A CONTINUACIÓ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

prendre les mesures efectives per a prevenir la corrupció i, dins d’aquesta
perspectiva, sensibilitzar l’opinió pública i promoure comportaments ètics;
assegurar la incriminació coordinada de la corrupció nacional i internacional;
assegurar que les persones encarregades de la prevenció, la recerca, la persecució i la sanció de les infraccions de corrupció complisquen amb l’autonomia i la independència necessàries per a l’exercici de les seues funcions,
que siguen lliures de tota influència incompatible amb el seu estatus i que
disposen dels mitjans adequats per a l’obtenció de proves; i també assegurar la protecció de les persones que ajuden les autoritats a lluitar contra la
corrupció i salvaguardar el secret de la instrucció;
prendre les mesures apropiades per a dur a terme l’embargament i la confiscació dels productes de la corrupció;
prendre les mesures apropiades per a evitar que les persones morals servisquen de pantalla per a dissimular la comissió d’infraccions de corrupció;
preocupar-se per limitar tota immunitat davant les recerques, les persecucions i les sancions relatives a les infraccions de corrupció, la qual cosa és
necessària en una societat democràtica;
afavorir l’especialització de persones o organismes encarregats de lluitar
contra la corrupció i atorgar-los els mitjans i la formació necessaris per a l’exercici de les seues funcions;
assegurar que la legislació fiscal i les autoritats encarregades de la seua
engegada contribueixen a la lluita contra la corrupció de forma eficaç i coordinada; en particular, que no atorguen, en el dret o en la pràctica, la deducció fiscal de les comissions ocultes o d’altres despeses lligades a infraccions
de corrupció;
vetllar perquè aquesta organització, el funcionament i els processos de decisió de les administracions públiques tinguen en compte la necessitat de lluitar contra la corrupció; en particular, perquè garantisquen un grau de transparència compatible amb l’eficàcia de les seues accions;
assegurar que les regles relatives als drets i els deures dels agents públics
tinguen en compte les exigències de la lluita contra la corrupció i previnguen
mesures disciplinàries apropiades i eficaces; afavorint l’elaboració d’instru-
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

ments apropiats, com els codis de conducta, que precisen el comportament
esperat pels agents públics;
assegurar que les activitats de les administracions públiques i del sector
públic estiguen sotmesos als procediments apropiats de verificació de comptes;
assenyalar la importància del paper que els procediments de verificació de
comptes poden jugar en la prevenció i la detecció de la corrupció fora de les
administracions públiques;
assegurar que el sistema de responsabilitat de les administracions públiques
té en compte les conseqüències dels actes de corrupció comesos pels
agents públics;
adoptar els procediments relatius als mercats públics d’una transparència
adequada per a afavorir una competència lleial i dissuadir els corruptes;
fomentar l’adopció de codis de conducta per part dels representants triats i
afavorir unes regles sobre el finançament de partits polítics i de campanyes
electorals que desalenar la corrupció;
garantir als mitjans de comunicació la llibertat de rebre o de comunicar informacions concernents a assumptes de corrupció, sota reserva únicament
23 •
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17.

18.
19.

20.

dels límits necessaris en una societat democràtica;
assegurar que els drets civils tinguen en compte la necessitat de lluitar contra la corrupció i que es previnguen, en concret, recursos eficaços per a
aquells els drets dels quals i interessos hi estiguen afectats;
fomentar la recerca sobre corrupció;
assegurar-se que, dins de tots els aspectes de la lluita contra la corrupció,
els vincles eventuals amb la criminalitat organitzada i el blanqueig de diners
siguen presos en consideració;
desenvolupar la cooperació internacional el màxim possible dins de tots els
àmbits de la lluita contra la corrupció.

I, A FI DE PROMOURE UN PROCÉS DINÀMIC PER A PREVENIR I COMBATRE
AMB EFICÀCIA LA CORRUPCIÓ, EL COMITÈ DE MINISTRES:
1.
2.

3.

• 24

demana a les autoritats nacionals aplicar aquests Principis dins de la legislació i dins de la pràctica dels seus països;
encarrega al Grup Multidisciplinari sobre la Corrupció concloure ràpidament
l’elaboració d’instruments jurídics internacionals, dins de l’execució del
Programa d’acció contra la corrupció;
encarrega al Grup Multidisciplinari sobre la Corrupció presentar un projecte
sense demora, en el qual propose la implementació d’un mecanisme eficaç
i apropiat, sota l’ègida del Consell d’Europa, encarregat de vetllar pel respecte d’aquests Principis i l’engegada dels instruments jurídics internacionals a
adoptar.
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Legislació del Consell d’Europa
Assemblea parlamentària

RESOLUCIÓ 1943 (2013)

LA CORRUPCIÓ:
UNA AMENAÇA PER A LA LLEI

Assemblea parlamentària
1.
2.

3.
4.

L’Assemblea parlamentària reconeix que la corrupció segueix sent el principal problema d’Europa, i que suposa una seriosa amenaça per a la llei.
La corrupció compromet el bon funcionament de les institucions públiques i desvia l’acció dels poders públics de la seua meta, que és la de
satisfer l’interés general. La corrupció pertorba el procés legislatiu, afecta als principis de legalitat i de seguretat jurídica, introdueix una part arbitrària en el procés decisiu i té un efecte devastador sobre els drets de
l’home. D’altra banda, mina la confiança dels ciutadans en les institucions.
El Consell d’Europa, la seua Assemblea parlamentària i els seus estats
membres han de continuar en el front de la lluita contra la corrupció.
L’Assemblea, tot recordant especialment les seues recomanacions i resolucions relatives a la lluita contra la corrupció (Resolució 1214 (2000)), a
la bona conducta en matèria electoral i dels partits polítics (Resolució
1264(2001) i Resolució 1546(2007)), al conflicte d’interessos (Resolució
1554(2007)), a la situació dels drets de l’home i de la democràcia
d’Europa (Resolució 1547(2007) i Recomanació 1791(2007)) i a la pres25 •
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5.

6.

7.

7.1.

7.2.

7.3.
8.
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sió en una societat democràtica (Codi europeu de bona conducta en matèria de pressió) (Recomanació 1908 (2010)), saluda les iniciatives preses
pel Consell d’Europa en aquest camp. En particular, es congratula de la
intensa implementació de la Convenció penal sobre la corrupció (STE
núm. 173), del seu protocol addicional (STE núm. 191) i de la Convenció
civil sobre la corrupció (STE núm. 174). Fa una crida al fet que els estats
membres del Consell Europeu que no hagen signat o ratificat encara els
seus instruments jurídics, ho facen immediatament.
L’Assemblea saluda la decisió del Secretari General del Consell d’Europa
de fer la lluita contra la corrupció una de les activitats prioritàries del
Consell d’Europa per a 2014-2015, especialment dins del marc d’un
esforç més gran per a restaurar la confiança de la població cap al bon funcionament de les institucions democràtiques.
L’Assemblea es congratula igualment del treball dut a terme pel Grup
d’Estats la corrupció (GRECO) i el Comitè d’experts sobre l’avaluació de
les mesures de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del
terrorisme (MONEYVAL), i convida insistentment els Estats membres del
Consell d’Europa a engegar les seues recomanacions sobre procediments específics de control parlamentari, i insisteix particularment sobre
l’engegada de les recomanacions resultants del 4t Cicle d’avaluació del
GRECO, centrat en la prevenció de la corrupció que concerneix als parlamentaris, els jutges i els fiscals. Dins del marc d’esforços per a reforçar
la democràcia, els drets de l’home i la supremacia del dret al benefici de
tots, l’Assemblea saluda la intenció del GRECO d’examinar la dimensió de
gènere de la corrupció i d’integrar la igualtat de sexes dins de les activitats de seguiment anticorrupció.
L’Assemblea convida a tots els Estats membres del Consell d’Europa a
intensificar la cooperació internacional en matèria de lluita contra la
corrupció, especialment:
a cooperar més eficaçment per a seguir el “rastre dels diners” deixats per
transferència electròniques o fons, amb vista a ajudar-se mútuament a
recuperar fons generats pels actes de corrupció;
a prendre mesures contundents contra els bancs, que continuen sent
còmplices dels casos de corrupció ajudant els autors a dissimular i blanquejar els seus beneficis il·lícits;
a prendre mesures contundents contra l’acumulació de guanys il·lícits.
L’Assemblea convida igualment a tots els Estats membres a repassar la
seua legalització relativa a la lluita contra la corrupció, tenint en compte
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els principis rectors següents:
8.1.
tots els actes de corrupció activa i passiva han de ser incriminats. Les
infraccions lligades a la corrupció han d’estar clarament definides i diferenciades de les altres infraccions, com l’abús de poder o d’autoritat;
8.2.
la legislació ha de garantir la independència del poder judicial per als procediments de reclutament i de promoció transparent i, si és necessari, la
utilització de mesures disciplinàries adequades, aplicades per unes instàncies que escapen de tota ingerència política o una altra influència indeguda.
8.3.
la legalització ha de garantir el màxim de transparència dins de la vida
política, administrativa i econòmica:
8.3.1. instaurant la publicació d’informacions sobre la identitat dels propietaris i
els dirigents de persones morals o d’estructures similars i sobre la transferència de fons a l’estranger, especialment cap als paradisos fiscals
notoris;
8.3.2. reforçant el dret a la informació dels accionistes minoritaris de societats
privades i l’obligació democràtica de rendir comptes per a la gestió d’empreses públiques;
27 •
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8.3.3. adoptant mesurades de repressió contundents contra el delicte d’iniciat i
altres formes d’utilització abusiva d’informacions confidencials obtingudes pels responsables polítics, els funcionaris i els membres d’instàncies
de control;
8.3.4. adoptant i generalitzant l’engegada de disposicions rigoroses relatives a
la declaració de patrimoni, d’ingressos i d’interessos financers o uns
altres pels membres del govern i del parlament, pels dirigents dels partits polítics i dels moviments polítics i pels funcionaris, els jutges i els fiscals, així com la creació d’instàncies de control independents i la reglamentació de les activitats de pressió;
8.3.5. facilitant la confiscació dels actius de les persones físiques o morals o
estructures similars incapaces de demostrar, sobre la base d’elements
sòlids des del punt de vista legal, que els han obtingut legalment.
9.
L’Assemblea subratlla que la millora indispensable de la legislació s’ha
d’acompanyar d’una avaluació del comportament cultural general respecte a la corrupció, que ha de ser clarament reconegut com una pràctica
intolerable i una greu amenaça per al compliment de la llei. L’Assemblea
afirma la seua voluntat de continuar detectant les noves tendències en
matèria de transparència i els riscos de corrupció en el si dels parlaments, en cooperació amb les organitzacions no governamentals (ONG) i
la societat civil, i d’oferir als parlaments nacionals les garanties apropiades.
10.
L’Assemblea, recordant la seua Resolució 1214, demana una altra vegada a la seua comissió el respecte de les obligacions i el compromís dels
estats membres del Consell d’Europa (comissió de seguiment) d’avaluar
els progressos realitzats dins de la lluita contra la corrupció, tenint en
compte les conseqüències negatives de la corrupció sobre el respecte de
les normes del Consell d’Europa per als seus Estats membres.
11.
L’Assemblea reconeix l’important paper jugat pels mitjans de comunicació i les ONG, que contribueixen a fer canviar l’actitud general respecte a
la corrupció i que descobreixen i denuncien aquest fenomen.
12.
Amb la finalitat de donar un bon exemple, l’Assemblea decideix acordar
una atenció particular a la posada en marxa efectiva del seu propi codi
de conducta.
13.
L’Assemblea decideix reforçar la dimensió interparlamentària de la lluita
contra corrupció i promoure una plataforma de cooperació que tinga com
a objectius:
13.1. promoure la ratificació i l’activació de les convencions i les recomana• 28
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13.2.

13.3.
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cions del Consell d’Europa en matèria de lluita contra la corrupció, en particular les recomanacions del GRECO, al costat d’uns parlaments nacionals;
Avaluar les iniciatives nacionals anticorrupció, compartir les bones pràctiques i pensar junts en les noves aproximacions i mètodes de treball que
apunten a reprimir eficaçment la corrupció.
obtenir informacions sobre les activitats en curs en el si d’organismes
anticorrupció del Consell d’Europa i sobre les iniciatives d’altres actors
internacionals amb clau de lluita anticorrupció, així com les estadístiques
i estats correlacionats provinents de les ONG i de la societat civil concernents a un país concret o a les tendències de la corrupció dins els seus
dominis específics.
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¿Podem prevenir la corrupció?

II Jornades Europees: Joves – Ciutadania –
Transparència i Lluita contra la Corrupció

DIJOUS 11 DE MAIG
Presentació de les Jornades. Consuelo Vidal Hernandis. Atelier ONGD i
Observatori Ciutadà contra la Corrupció
Aquestes segones Jornades Europees es realitzen en el marc d’un Projecte
Erasmus+ en el qual participen com a sòcies dues entitats europees: CONG, de
Croàcia i RISCC, d’Itàlia; que també estigueren presents en les anteriors
Jornades, celebrades al maig de 2016.
Les actuals Jornades, doncs, donen continuïtat a les realitzades fa gairebé un
any; però, Consuelo explica que llavors l’accent es posà a abordar la relació entre
Transparència i Lluita contra la Corrupció i que en aquesta ocasió el focus d’atenció està en la temàtica de la prevenció. Per a centrar la temàtica, les entitats organitzadores s’han plantejat la pregunta central al voltant de la qual giren aquestes
Jornades “podem prevenir la corrupció?”
Expressa que amb el programa previst es pretenen obtenir algunes respostes a
la pregunta formulada des de diferents àmbits institucionals i socials; des de
l’àmbit institucional, amb la presencia en les Jornades de representats d’algunes
institucions de la Generalitat Valenciana responsables de prevenir la corrupció;
des de l’àmbit municipal i des de les organitzacions ciutadanes, amb la seua iniciativa i el seu compromís.
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També explica que hi ha entre ambdues Jornades objectius, similituds i fils conductors comuns; com el de propiciar espais de diàleg i intercanvi d’experiències
entre representants institucionals, responsables polítics, experts i ciutadans,
especialment joves. Un altre objectiu és el d’aportar eines i noves vies d’acció per
a la participació política i social de la ciutadania; i amb aquest propòsit es realitzarà l’últim dia un taller d’elaboració de propostes concretes d’acció.
Així doncs, les Jornades pretenen subratllar la voluntat de les entitats organitzadores de teixir aliances amb altres organitzacions que treballen en matèries afins
tant de l’estat espanyol com d’altres països de la Unió Europea, amb qui queda
encara molt treball per desenvolupar.

Ponència introductòria: Juan Pedro Yllanes. Exmagistrat de la Audiència
Provincial de Palma de Mallorca. Diputat de Podemos per les Illes Balears.
Juan Pedro Yllanes va llançar un missatge d’alerta, adduint que s’està duent a
terme un atac a l’Estat de Dret des del Ministeri de Justícia amb la connivència
de la Fiscalia Anticorrupció.
Tot partint de la pregunta que fila les jornades, “podem prevenir la corrupció?”,
contesta que no només podem; sinó que hem d’atallar la corrupció per salvar la
democràcia.
Com a diputat, planteja els reptes als quals hagueren de fer front en arribar al
Congrés dels Diputats. El principal repte és que no hi havia una Comissió
Parlamentària específica que s’ocupara directament dels casos de corrupció.
Finalment, aconseguiren crear una Comissió Permanent no Legislativa. Aquesta
Comissió funciona al voltant de les tres temàtiques:
a) Finançament partits polítics: Assenyala com a principal problema que les persones jurídiques poden donar diners als partits, i que aquest tipus de donacions
poden ser finalistes (com a exemple posen les portes giratòries); i com un altre
problema, les donacions anònimes, vinculades a les fundacions dels partits polítics, que tenen un finançament més lax.
b) Organismes reguladors en matèria econòmica.
c) Protecció dels denunciants en casos de corrupció.
A més, planteja les propostes següents:
a) La derogació de les lleis desfasades. Com a exemple: la Llei d’Enjudiciament
Criminal és de 1982 i la Llei d’Indult de 1870.
• 32
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b) Acabar amb les portes giratòries
c) Proposició de Llei destinada a crear una autoritat independent de control de la
corrupció i de protecció als denunciants.
d) Derogació de l’article 324 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que estableix terminis peremptoris en les causes penals. Suposa una trampa per a la instrucció
dels casos de corrupció i un perill per a l’Estat de Dret. Estableix terminis molt
curts: de 6 mesos i possibilitat de pròrroga de 18.
Per a finalitzar, parla de les dificultats de treure aquestes propostes avant en un
període convuls en el qual es tracten els Pressupostos Generals de l’Estat i la
moció de censura a l’actual President del Govern. I quan Ministeri de Justícia
actual té una postura opositora; ha remogut quatre fiscals i estan tractant d’eliminar l’acusació popular.
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DES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
ES POT PREVENIR LA CORRUPCIÓ?
Institucions de la Generalitat Valenciana responsables de prevenir la corrupció
Francisco Javier Gil. Subdirecció de Qualitat i Inspecció de Serveis de la
Conselleria de Transparència.
Presenta la Subdirecció de Qualitat i Inspecció de Serveis com un òrgan intern
que vetlla pel compliment de la legalitat i la inspecció en tots els departaments
de la Generalitat Valenciana.
Inclou una Comissió d’inspeccions sectorials presidida per la Conselleria de
Transparència i compta amb funcions de participació en els serveis de modernització de la Generalitat mateixa.
El ponent va presentar el Pla d’Actuació que preveu l’actuació en matèria de transparència dels pròxims dos anys, i ens remet a la pàgina web de la Conselleria de
Transparència / GVA Oberta (http://www.gvaoberta.gva.es/).
Hi ha un balanç sobre l’augment de control de la legalitat i de les denúncies. Les
causes se centren en el fet que en l’actualitat Conselleria és més visible i que
existeix la percepció que als denunciants se’ls farà més cas. Les xifres: en 2013
hi havia només 3 llocs d’inspecció i en l’actualitat n’hi ha 11.

María José Rodríguez Blasco. Direcció General de l’Advocacia de la Generalitat.
Explica les funcions de l’Advocacia de la Generalitat en dos nivells.
a) A nivell consultiu. Informes facultatius que no són vinculants i altres preceptius
que van a demanda.
b) A nivell de defensa de la Generalitat Valenciana. No només abraça les administracions territorials, també en les seues empreses i fundacions.
Una de les limitacions que assenyala és que l’Advocacia no té capacitat de decisió respecte a si es persona en una causa o no, és sempre una instància superior qui decideix.
Així mateix, assenyala sis propostes per a avançar en la prevenció de la corrupció:
a) Aplicació de la normativa, dels controls d’intervenció; realització d’auditories i
d’un control financer permanent.
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b) Foment de la transparència.
c) Recuperació efectiva dels recursos sostrets a l’erari públic.
d) Modificació dels tipus delictius i/o de la jurisprudència.
e) Estatut del denunciant.
f) Labor de la societat civil, de plataformes i de mitjans de comunicació.

Fabiola Meco. Agència de Prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la
Comunitat Valenciana.
Parla de la prevenció de la corrupció com la pedra angular de la democràcia i de
l’Estat de Benestar. I assenyala que el nostre país no té un problema de corrupció administrativa, sinó política. Com a principals problemes que ha generat la
corrupció política, apunta:
a) Una justícia precaritzada sense mitjans.
b) Codi penal desfasat, no actualitzat, amb lleis “furtagallinas”; que estableixen
terminis d’instrucció molt breus, que afavoreixen la prescripció de delictes, que
inclouen penes molt baixes i que n’exclou altres (com l’enriquiment il·lícit).
Els aforaments polítics i els tribunals polititzats provoquen que es donen molts
indults com una decisió política.
c) El Consell General del Poder Judicial frena les iniciatives dels jutges més avantguardistes.
d) L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat
Valenciana naix de l’Acord del Botànic i de la recentment aprovada Llei de lluita
contra el frau i la corrupció; i respon a la necessitat de crear una agència independent i amb capacitat sancionadora.
Algunes de les temàtiques que planteja l’Agència són la protecció del denunciant
i el treball amb la societat civil. Va destacar com a fita important que l’adreça de
l’agència està proposada per la ciutadania. Aquest fet és fonamental, perquè, en
les seues paraules, “sense la participació ciutadana, la millora de la transparència no existeix”.

Emilia Bolinches. Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern de la Comunitat Valenciana.
En primer lloc, Emilia Bolinches va aclarir la diferència entre la Conselleria de
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Transparència i Consell de Transparència. Mentre que la Conselleria és l’òrgan
executiu del govern autonòmic, el Consell és un òrgan de control independent. La
contradicció ve perquè el pressupost del Consell depén precisament de la
Conselleria a la qual ha de controlar. Dins del Consell hi ha dues comissions: la
consultiva i l’executiva, que no està formada.
El Consell encara està molt limitat en les seues funcions. La Llei de Transparència
li encomana 14 funcions; però és una fal·làcia perquè no compten amb mitjans
suficients. Solament estan complint la primera, proporcionar informació als ciutadans i respondre a les sol·licituds. Les xifres: en 2016, de 118 reclamacions que
es van fer només se’n van atendre 25. En 2017, de 49 que s’han presentat fins
al moment se n’han resolt 37. Per això, argumenta que en aquests moments la
funció del Consell en la prevenció de la corrupció és indirecta, no directa; pot prevenir la corrupció informant els ciutadans i ciutadanes perquè puguen actuar com
a tallafocs de les pràctiques corruptes.
Sobre la Llei de Transparència valenciana de 2015, assenyala que es va fer ràpidament i sense participació ciutadana; que és molt aparent i teòrica i li falta
molta practicitat.
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DIVENDRES 12 DE MAIG

DES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL,
COM PREVENIR LA CORRUPCIÓ?

Rosa Pérez Garijo. Diputada d’EUPV en la Diputació Provincial de València.
Rosa Pérez Garijo planteja els problemes següents en la lluita contra la corrupció:
a) La no-divisió de poders. Els aforaments polítics plantegen la dicotomia que les
persones que han d’investigar depenen dels investigats.´
b) La desprotecció dels denunciants.
c) Mecanismes i lleis desfasades.
Per a això, planteja les propostes següents:
a) Garantir la declaració de béns dels càrrecs públics.
b) Augmentar l’accés a la informació, que hi haja major facilitat per a accedir als
expedients.
c) Garantir la protecció dels denunciants.
d) Triar persones honrades.
e) Educar en llibertat sobre tots aquests temes.
f) Atallar la cultura de la connivència i l’opinió de “jo, si estiguera ahí, també ho
faria”.
g) Desenvolupar la legislació per a atallar l’enginyeria econòmica que facilita la
corrupció.

Silvia Vernia. Directora d’Anàlisi de l’Oficina per a la Transparència i les Bones
Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona.
Explica les actuacions de l’Oficina per a prevenir la corrupció. En primer lloc, la
bústia ètica i de bon govern, que va començar a funcionar recentment, al gener
de 2017. És una eina de participació perquè la ciutadania puga comunicar de
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forma segura en els ajuntaments fets i conductes contràries a la gestió ètica de
l’Administració; i que, d’aquesta forma, es puguen captar les males praxis en etapes primerenques i es puga atallar. No obstant això, no tenen competències ni
penals ni disciplinàries.
Funciona de manera bidireccional, garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat
de l’informant. L’anonimat es garanteix pel navegador THOR, que no rastreja l’adreça IP i funciona per nòduls. Esmenta el canvi de percepció que la mesura imposa
en l’àmbit administratiu, en el qual sempre s’ha partit de la identificació prèvia.
Algunes dades importants de la Bústia és que va nàixer en col·laboració amb el
Grup Ciutadà contra la Corrupció i que per al seu desenvolupament es va utilitzar
el producte lliure globaleaks, comptant amb el suport de Xnet i una empresa
especialitzada. També insisteix en la comprovació de les denúncies; les proves
han de ser contundents i només quan es fa la comprovació dels fets s’actua o, si
escau, es passa a Fiscalia.
Tota la informació sobre la bústia:
https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca)
La segona proposta de l’Oficina per a prevenir la corrupció és el projecte norma39 •
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tiu del Codi Ètic i de Conducta. És un projecte que ha de ser aprovat encara pel
Consell Municipal de Barcelona, que en aquests moments té un escenari molt
fragmentat.
El seu àmbit d’aplicació és molt heterogeni, inclou unes 489 persones. Per això,
s’ha hagut de fer un codi molt concret perquè les mesures siguen aplicables per
a cada càrrec dins de l’Administració; ho han fet a través de les normes de conducta, en què ressalta les normes relatives al conflicte d’interès.
El sistema de seguiment i avaluació l’exerciria el Comitè d’ètica, integrat per un
màxim de cinc persones que són proposades per la Comissió de Presidència, són
triades pel plenari per una majoria de dos terços; i són nomenats per l’Alcaldia.
Finalment Silvia proposa alguns punts a treballar per a millorar en la prevenció:
a) Millorar el dret d’accés a la informació.
b) Millorar la difusió. Actualment entren en la bústia ètica de 2 a 3 casos cada
dia.
c) Utilitzar les noves tecnologies perquè puguen fer un mapa de seguiment aplicatiu que permeta llegir tots els documents per a formular unes preguntes de fàcil
resposta.
d) Auditories econòmiques, que pogueren arribar a establir un mapa de riscos a
partir del que ha fallat en els projectes.
Un esdeveniment que va assenyalar com molt positiu i que hauria d’estendre’s
a altres universitats és la creació en 2016 del màster en ‘Prevenció, control i
reacció davant la corrupció. Public Compliance, bon govern i bona administració’, que va nàixer com a conseqüència d’un conjunt de reflexions de professors
de la Universitat de Barcelona (UB) en col·laboració amb l’Oficina Antifrau de
Catalunya (OAC).
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EXPERIÈNCIES D’ALTRES PAÏSOS EUROPEUS

Duje Prkut. Membre de l’organizació GONG, de Croàcia.
Com a primer tema, tracta la prevenció de la corrupció a Croàcia, en què inclou el
projecte “Pressuposat Local Obert”, que tracta d’augmentar la transparència dels
pressupostos locals mitjançant la comparació gràfica de les partides de les administracions de cada localitat.
En relació a la prevenció, parla del projecte finançat per la UE – “Pazi(n) pressupost!”, en el qual GONG va participar com a soci, que va dur a terme el primer
pressupost participatiu a Croàcia. Primer, van llançar una convocatòria perquè els
ciutadans pogueren proposar idees per a treballs públics xicotets. I arran de l’anàlisi d’aquestes propostes, organitzaven debats locals a 12 barris a la ciutat en
els quals els ciutadans i ciutadanes van triar els projectes que es durien a terme.
Des de GONG han dut a terme una recerca sobre la “xarxa de captura de l’Estat”;
en la qual estableixen tres instruments principals: l’ocupació, la construcció i la
planificació urbana. Els polítics que han incorregut en casos de corrupció utilitzen
aquests factors per a la creació de xarxes de clients, la neteja de diners mitjançant la construcció i la irrupció de la figura dels inversors en la planificació urbana –vendes públiques a baix preu, no consulta prèvia i preferència dels interessos
privats en detriment dels públics-.
En la recerca, perceben una millora en la política nacional anticorrupció i certa
obertura, però denuncien que l’elit política segueix sense tenir interès en el tema.
Per això, entén que la clau del canvi està en els governs locals.
Finalment, presenta dues iniciatives ciutadanes contra la corrupció urbanística:
“Protegint el nostre parc!” i “Srdj és nostra!”. En la primera, es va lluitar contra
un canvi il·legal en el pla urbanístic que responia a la creació d’un camp de golf
per part de capital estranger. Experts i estudiants van realitzar recerques sobre
els inversors i sobre els conflictes d’interés dels polítics; i van dur a terme una
batalla legal i una batalla política, que finalment van guanyar: després de 4 anys
de lluita es va desestimar la construcció.
La segona iniciativa ciutadana “Srdj és nostra!” també tracta de la corrupció en
la permuta de terres. El govern volia construir primer una església i després un
complex esportiu en un parc i les veïnes i veïns ho consideraven totalment inadequat. Van realitzar les recerques sobre els interessos i una campanya comunica41 •
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tiva molt important, i la gent va ocupar el parc amb activitats dia i nit. També van
triomfar i es va abolir la proposta de l’alcalde.

Lorenzo Segato. Director Executiu de RISSC –Centre d’Investigació i Estudi
sobre la Seguretat i la Criminalitat-, d’Itàlia.
A manera contextual, Lorenzo Segato explica que a Itàlia es van promulgar dues
noves lleis anticorrupció en 2012 que van suposar un avanç important.
Anteriorment, només existia legislació penal sobre la corrupció i aquestes lleis
van posar l’accent en la fase preventiva.
Aquestes lleis van ser l’avantsala de l’actual model italià de prevenció de la
corrupció. A partir d’una taula model de valoració del risc, que elabora una autoritat anticorrupció a nivell estatal, totes les Administracions Públiques estan obligades a realitzar-la i publicar els resultats. Per a calcular el risc, realitzen una mitjana entre el valor de la probabilitat de corrupció –inclouen anàlisi de la discrecionalitat, de la rellevància externa, de la complexitat del procés, del valor econòmic,
pluralitat del procés i control- i la valoració de l’impacte –que inclou l’impacte organitzatiu, econòmic i en la reputació-.
A partir d’aquesta valoració, cada Administració publica el seu Pla Triennal de
Prevenció de la Corrupció, que ha de ser publicat en les seues pàgines web i
actualitzat cada any.
Aquest model està en els seus primers anys i no ha demostrat una eficàcia visible, el principal inconvenient és que són les mateixes administracions les que han
d’advertir sobre els seus riscos. Però també ha demostrat ser un instrument útil
i una font important de dades per a les mateixes administracions, que estan introduint una sensibilitat i una voluntat cap al tema. A més, en publicar-se, la ciutadania també pot actuar en el control.
Finalment, Lorenzo planteja la idea d’arribar al nivell europeu. En aquests
moments la lluita contra la corrupció està fragmentada, i si es vol arribar a aconseguir canvis reals ha de ser coordinada. Per a açò, proposa la creació de xarxes
de dades entre ciutats a nivell global.
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INICIATIVES CIUTADANES DE PREVENCIÓ
I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
LES TIC COM A EINES DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

Àlex Romaguera. Coordinador de l’Atles de la Corrupció dels Països Catalans i
del projecte Llums i Taquígrafs
Alguns origens i causes de la corrupció són les següents:
- El sistema de governança que facilita l’intercanvi de favors entre el poder.
- L’arquitectura institucional explica la corrupció sistèmica. Tenim un sistema desregulador.
- L’entrada a la Unió Europea i les accions de la Troika han influït.
- Es va abandonar la coherència i la ètica dels radicals per convertir-se en “professionals”.
43 •

Cuaderno pedagógico

Un moment important va ser quan el PSOE imposà una reforma econòmica. El
ministre d’economia, Solchaga, va aplegar a dir ”No hay políticas de derechas o
de izquierdas, sólo hay políticas buenas o malas. Las buenas es poderse hacer
rico en poco tiempo”. Un altre exemple es Vicent Sanz, del Partit Popular, que va
dir: “He vingut a la política per a forrarme”. El que s’ha anant produint és l’acumulació de riquesa per despossessió als demés; acumular poder en detriment
d’una economia equitativa i distributiva.
A l’Estat Espanyol hi ha hagut dos grans blocs monolítics, el PSOE i el PP. Que és
el reflexe del que passa a la resta d’Europa amb liberals i conservadors; ara el
Brexit és un exemple d’actualitat.
A més, a l’Estat Espanyol venim d’un passat que ens influeix. La cultura de l’estraperlo, codícia, etc., que des del franquisme porta aquests plantejaments i
aquestes pràctiques. També la Transició és una de les causes, perquè també en
aquest periode es genera molta corrupció.
Per a previndre la corrupció hi ha d’estar pendent dels següents focus:
• Financiació dels Partits polítics
• Concertació i concessió públic-privat
• Cicle especulatiu de la industria immobiliària, costa 60.000 milions d’euros;
2100 euros a l’any a cadascú de nosaltres.
• Sistema global econòmic.
• Clans Mafiosos.

Javier Pérez González. Poletika. Director de CIECODE
Comença llançant preguntes per obrir el debat: Què és més perjudicial la corrupció en sí legal o la falta d’ètica en la gestió política? O no lluitar contra la els paradisos fiscals? O no fer res davant els refugiats?
Els controls no són la solució però ajuden, com exemple, el radar de trànsit.
L’important no és a soles la multa, té major impacte per la seua capacitat de dissuasió. En qualsevol cas, la informació és necessària. Per això, el que fem des
de Poletika és digerir gran quantitat d’informació per tal que el ciutadà la trobe
preparada per a poder-la utilitzar. Durant les eleccions generals vam estar 2500
hores escoltant als candidats i clasificant-la. És massa tediós llegir-ho tot, per
tant, calen intermediaris ciutadans o infomediaris. A més, la ciutadania és important; però calen altres institucions també.
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En Poletika, qualsevol cosa que fem és en obert i xarxes socials. Qualsevol compromís que es faça amb nosaltres el fa davant la ciutadania sencera, compromís públic.
Per tant, les TIC estàn en el centre d’actuació; les Xarxes s’han convertit en eines
d’incidència pública. A més, oferim rigor i neutralitat; i la credibilitat del que fem la
donen les 500 organitzacions adherides. Tenim un gran compromís polític però no
som partidistes; però clar que el nostre objectiu és polític, per influir.

Diego Álvarez. Director de la Càtedra de Govern Obert.
Membre d’AHC (Àrea de Hackers Cívics).
La corrupció és un abús de poder, és un problema cívic que desborda a les
Institucions. Per combatre-la, cal avançar amb noves formes de treball i organització perquè les formes actuals no serveixen. L’exoproducció supera les altres
maneres tradicionals, i ja l’Administració Pública no ha de donar permís, hi ha
solament unes relacions de col·laboració. Anem a exoproduir.
La informació és l’actiu fonamental. L’accés és el que s’ha posat l’accent. Accedir
a la informació , qui ha decidit? A qui li han preguntat quins dades vol que estiguin al portal de dades obertes? Hi ha tres dimensions a banda de l’accés: la
generació de la informació (que la genera el poder), els sistemes d’obertura (què
passa amb els mecanismes d’accés?), i l’explotació de la informació (extraure
informació, generar eines obertes).
Sobre l’accés a la informació, són necessàries les següents mesures:
- Crear una tecnologia de llenguatge natural, les màquines han d’entendre-ho.
- El disseny dels portals no està pensat en la ciutadania i s’han de adaptar, perquè porten moltes més coses que tal vegada no ens intetessen.
Com podem fer-ho? Estem entrenant a una màquina centrada com a objecte d’estudi l’Ajuntament de València, per a preparar màquines que monitoritzen la informació i processen el llenguatge natural amb l’eina WATSON IBM. Als documents
hi ha multitud de noms, quantitats econòmiques, que no tens temps de llegir, però
la màquina t’ajuda a detectar i discriminar.
La ciutadania ha de generar la pròpia informació, per a complementar la informació institucional. S’han de crear contra narratives, formant una intel·ligència
col·lectiva. Alguns dels problemes que trobem són la sostenibilitat dels projectes,
les carencies metodològiques, la representativitat, etc.
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Sobre l’obertura de dades
El nostre interès es fer el que fa Poletika, dut als ajuntaments. L’òrgan màxim és
el Ple municipal i conèixer el que es tracta ens permetria conéixer més sobre el
perquè de les decisions. Actualment estem treballant per a crear un sistema de
ontologia, una estandardització, una tecnologia de llenguatge natural que traduisca automàticament els Plens en dades i informes accessibles i llegibles per
tothom. Quan funcione, la idea és estendre-ho a altres ajuntaments.

Sergio Salgado. 15M Pa Rato i X-NET. Portaveu
Des de X-Net vam iniciar campanyes sobre els Drets d’autor, anomenades Xsgae,
estudiavem com no pagar drets d’autor. Ho enteniem com una limitació per a la
lliure difusió i accés a la cultura i un perill per a la democràcia. La guerra del copyright era una demo de la lluita contra la ciutadania. L’anàlisi del 15M també és
un prerequisit de l’Internet Lliure; van aprendre del 15M per lluitar.
Ens vam preguntar què passava amb Bankia, faltaven diners, com era això, o algú
s’havia dut la pasta o havien mentit. Vam aconseguir traure la veritat gràcies a
internet, les xarxes funcionen. La querella del cas Bankia van pagar-la mitjançant
un Crowdfounding. I dos anys desprès ens arriven unes filtracions amb 8000
correus de Blesa. Quan ens apleguen els correus de Blesa tenim un tresor, una
meravella per entendre-ho. Va passar en plena crisis de Martinsa Safadesa
(http://www.republica.com/2015/10/06/el-juez-aprueba-el-plan-de-liquidacionde-martinsa-fadesa/), Carlos Vela és l’únic cessat i hi ha més de 1000 milions
perduts.
Vam escriure una obra de teatre basada en els correus, “Votar i cobrar”
https://xnet-x.net/ca/votar-y-cobrar-la-impunidad-como-forma-de-gobierno/, que
vam reproduir com a llibre i com a teatre. Els correus de Blesa il·lustren perfectament cóm es parlaven entre ells. Són els correus corporatius i en ells mai parlen de cóm dirigir el banc, sinó converses totalment superficials com els capítols
de la sèrie Los Serrano, que veien tots els dies. Hi ha altre correu del departament comptable que tracta sobre el problema que suposa no continuar pagant-li
el lloguer del seu Porsche. Narrativament és molt divertit i ens ha servit per conèixer la seua posició.
Per això vam decidir publicar tots els correus de Blesa que serveixen per interpretar la nostra pròpia història; i no hem posat els correus més cutres.
http://correosdeblesa.com
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/10/060.html
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Quan la premsa es fa resó, i a Rato, que era intocable, el van deixar caure. Van
aparèixer implicats de 33 a 95 persones: polítics, centrals sindicals, etc. I justament, la instrucció del Cas Bankia va finalitzar ahir. Per a poder fer tot això utilitzem l’anonimat, eines com a Thor, etc., perquè intenten criminalitzar-nos.
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MESA D’EXPERIÈNCIES I INICIATIVES DE
LA SOCIETAT CIVIL
CAS BLASCO: UNA EXPERIÈNCIA CIUTADANA DE
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

Consuelo Vidal. Atelier ONGD y Observatori Ciutadà contra la Corrupció
Consuelo Vidal explica quina postura es va prendre des d’Atelier ONGD davant el
Cas Blasco. Atelier va partir per exigir el seu dret d’accés a la informació, va
seguir per presentar la batalla judicial -amb la presentació de dos recursos contenciós-administratius i el suport per la via penal a la CVONGD- i de lliurar una
batalla d’opinió.
Aquestes dues sentències van ser guanyades per l’organització, però amb clarobscurs. D’una banda, els permet obtenir els recursos per a dur a terme els projectes
que havien sigut injustament denegats; però, d’altra banda, van tenir un llarg període de tramitació de 5 i 6 anys, no es van acceptar algunes de les pretensions
d’Atelier, i només una de les sentències condemna en costos la Generalitat.
Explica en què va consistir la trama corrupta del Cas Blasco, que estava composta per empreses –d’Espanya i Estats Units-, organitzacions, polítics i alts funcionaris de l’extinta Conselleria de Solidaritat. D’un total de 5.667.930,54 provinents de recursos públics i pagats a les organitzacions de la trama entre els anys
2009 i 2011, únicament 585.174,16 van ser transferides al país de destinació,
sense que s’haja pogut acreditar si aquests recursos es van destinar als projectes subvencionats o no.
Reflexiona que el Cas Blasco marca un abans i una després en la resposta ciutadana a la corrupció: activa unes iniciatives ciutadanes pràcticament inexistents en
el moment en què el cas aflora a l’opinió pública; i fins i tot es creen noves organitzacions amb l’objectiu exprés de treballar en la lluita contra la corrupció, com
Acció Cívica i l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
A més, deixa un important aprenentatge, les organitzacions obtenen una rellevant informació sobre els punts crítics en l’itinerari de gestió de subvencions per
part de l’Administració Pública (licitacions, comissions tècniques, procediments
d’avaluació, etc.).
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Lourdes Mirón. Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD)
Lourdes Mirón explica les accions que des de la CVONGD han desenvolupat en
la lluita contra el Cas Blasco. Fixa tres objectius principals. En primer lloc, la recuperació de la dignitat de la cooperació al desenvolupament i de les ONGD. A través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, van tractar que l’opinió
pública deslligara la idea de la corrupció a la de cooperació, amb la convicció que
les ONGD poden cometre errors tècnics, però no s’intenten lucrar de forma generalitzada.
També tenen un compromís amb la justícia, per a lluitar contra la impunitat mitjançant l’aportació a la ciutadania de la informació veraç i actualitzada. Finalment
la recuperació dels fons. Únicament, a data d’avui, s’han recuperat entorn de
200.000 euros dels més de 5.000.000 robats.
La principal eina que han creat és la campanya de comunicació #justiciacasoblasco; des de la qual han creat una pàgina web específica que inclou les biografies
dels imputats, totes les notícies i les cronologies sobre el Cas. També realitzen
campanyes de recaptació de fons per a sufragar les despeses derivades de la
batalla.
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Antonio Penadés. Acció Cívica
Antonio Penadés, seguint el camí de les altres ponents de la mesa sobre el Cas
Blasco, assenyala l’aprenentatge i la incursió de les organitzacions de la societat
civil i de la ciutadania en general en la lluita contra la corrupció. Centra la seua
intervenció en una alerta: des del Ministeri de Justícia estan tractant d’eliminar
l’acusació popular; i això menyscabaria la transparència en la lluita contra la
corrupció a alts nivells.
A més apunta que cal continuar el treball donant suport a la futura Agència de
Prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana, que veu
com una bona eina. I manifesta el seu suport al candidat a la direcció de l’Agència
Joan Llinares, que va proposar tant l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció
com l’organització que ell presideix, Acció Cívica.
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DISSABTE 13 DE MAIG

CONCLUSIONS I PROPOSTES

Joan Llinares. Gerent de recursos de l’Ajuntament de Barcelona.
A través del cas de corrupció del Palau de la Música de Barcelona, que s’està jutjant ara, 8 anys després, va partint cap a conclusions globals. El Palau, com a
organisme públic-privat, representa la complexa amalgama de la societat, en la
qual entren mecenes, socis empresarials, Administracions Públiques, etc.
Després d’aquests 8 anys d’instrucció i judici es confirma el finançament il·legal
d’un partit polític (en aquest cas, Convergència i Unió) a través d’una constructora que li passava una tant per cent de les adjudicacions que li donaven a
Catalunya (les administracions presidides per aquest partit). Utilitzaven el Palau
per a justificar aquests diners mitjançant concessions de mecenatge; únicament
es necessitava que aquells que manejaven els fons tingueren clar que una part
es destinara al Palau i un altre al partit polític.
Quin modus operandi de canalització dels diners públics tenien? D’una banda mitjançant convenis amb la fundació del partit polític. S’intervenien empreses de serveis o bé senzillament reintegraven els diners com a donacions a la fundació del
partit. D’altra banda, ingressaven diners en metàl·lic al banc directament.
En aquest cas, les organitzacions de veïns han tingut un paper molt important en
la lluita perquè aquells que van utilitzar com a pantalla la institució per a desenvolupar la corrupció siguen jutjats. Malgrat això i els seus esforços; la recerca no
s’està dirigint contra la trama corrupta, perquè el Palau no s’adhereix a l’acusació que Fiscalia i advocat d’acusació popular estan presentant des de fa anys contra el partit polític i l’empresa. El Palau només acusa l’anterior director i l’entitat
financera.
La tesi de l’ajuntament que porta Joan Llinares és que el Palau s’hauria d’adherir a l’acusació que s’havia estat realitzant des de l’origen. I en aquesta fase del
procediment plantejar al Tribunal que els diners decomissats tornen al Palau –la
funció dels decomisos, la primera, és pal·liar els danys produïts en les víctimes-.
Directament: o som víctimes o som encobridors, ja que en no acusar estem mirant
cap a un altre costat.
El que succeeix és que la Generalitat segueix governada per CiU i per açò van
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guanyar la votació. A més, CiU perd la majoria amb la presència de la intervenció
de l’Estat; però just el dia de la votació no hi va acudir. La qual cosa fa pensar en
la confabulació i en la concepció de la corrupció com a dany sistèmic.
Si el conflicte d’interessos no fóra un dels grans dèficits del país, en aquesta votació s’haguera evitat que els membres de CiU, que tenen interessos, hagueren
votat. Les persones que haurien d’abstenir-se de participar en decisions que els
afecten, hi participen.
Des d’aquest cas concret reflexiona que la corrupció segueix estant assumida
com una condició natural, que ara hi ha uns “moscardons” que estan destorbant
alguna cosa que ha funcionat tota la vida. S’està duent a terme una acció reactiva, es reacciona davant uns fets que es van destapant. En molts casos es justifica la corrupció amb l’argument que “tots són iguals” o “tothom haguera fet el
mateix”. No s’ha modificat un discurs a nivell general en què es passe a una posició proactiva i compartida.
Joan Llinares expressa el seu desacord davant la idea d’estar davant una corrupció política i no econòmica, creu que és sistèmica. La gran corrupció és transversal i està assentada en quatre pilars de la dictadura que van romandre impunes
després de la transició: Justícia, força pública, gran economia financera i Església.
Un altre dels focus que planteja és que a través de la privatització de nuclis de
gestió, del contracte de serveis i de les concessions s’obrin moltes portes a la
corrupció.
Davant aquest panorama, planteja una sèrie de propostes per a millorar la prevenció de la corrupció.
a) En primer lloc, posa el focus en els organismes supramunicipals de control de
totes les Administracions Públiques. Sobre aquests es descarreguen bona part
del control i no estan complint les seues funcions perquè ningú se sent responsable del que succeeix en aquests organismes.
b) Cal donar mecanismes per a protegir els denunciants, no han de ser herois. La
por existeix i cal donar-los eines perquè puguen denunciar de manera totalment
anònima. La Bústia Ètica de l’Ajuntament de Barcelona és un exemple.
c) Millorar el paper dels interventors en les auditories. Posa l’exemple del cas de
l ‘IVAM.
d) Lluitar contra el confirming. Quan tots els diners ja han sigut cobrat pels corruptes, les institucions judicials s’enfronten a les empreses financeres.
e) Millorar els mecanismes de control de la corrupció, fins ara insuficients perquè
han sigut superats pels mecanismes de corrupció molt més perfeccionats i assumits a gran escala per grans corporacions.
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f) La lluita contra la corrupció passa per un rearmament moral a través de codis
ètics de compliment obligatori, no solament per part de les institucions; sinó per
tot aquell que vulga obtenir diners públics, que estiga obligat a adherir-se a una
sèrie de valors morals.
g) Afavorir un canvi cultural a nivell social. La consciència ciutadana ha d’abastar
nivells que fins llavors s’han considerat admissibles i la ciutadania ha de tenir la
voluntat de lluitar contra aquesta xacra que ens ha fet retrocedir-hi anys. Cal aconseguir, des d’organitzacions com l‘Observatori i Xnet, comunicar a la societat que
els nous sistemes de lluita contra la corrupció no són una despesa, sinó una
manera de millorar la gestió de recursos que generarà economia i major benestar
per a cadascuna de nosaltres. I aconseguir així que el retret a la corrupció siga
automàtic.

Alfonso Puncel. Subsecretari de la Conselleria de Transparència.
Alfonso assenyala que un dels problemes és que encara es veu la petició d’informació com un impediment per a la dinàmica de funcionament de les
Administracions.
Proposa simplificar i modernitzar l’Administració per a garantir que tots els procediments passen pels mecanismes de control; sense que això supose un menyscapte d’aquests mecanismes de control. Assegura que des de la Conselleria
estan actuant de manera molt preventiva contra el frau i la corrupció.
A més, assenyala l’inici de la corrupció en les xicotetes coses, en xicotetes males
pràctiques que s’han consolidat en les Administracions i que els alts càrrecs
assumeixen com a normals.
Per això, proposa dues polítiques: la prevenció de les xicotetes males pràctiques
i la simplificació i qualitat dels serveis –proposta mesurada en la Convenció de
NNUU de 2003-.
Finalment, resumeix les mesures que s’han dut a terme des de l’Administració per
a assegurar la prevenció de la corrupció: la Llei d’Incompatibilitats, el Portal
Govern Obert, els canvis en la Llei de Transparència, el Codi del Bon Govern, el
Decret de qualitat de serveis, l’avantprojecte de la Llei del Territori, creació del
sistema d’alertes primerenques, signatura d’un acord amb Transparència
Internacional i activació de codis de contractació i pactes d’integritat institucional
–creació d’una xarxa d’integritat institucional mitjançant la reunió de tots els
òrgans de control per a evitar el desistiment de funcions-.
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Propostes de la mesa de treball
• L’anonimat de les persones que denuncien és fonamental, per tant s’han d’aportar els mecanismes de garantia necessaris i també és important difondre’ls.
A més, per a garantir aquest anonimat, és important realitzar la valoració del
risc i actuar en conseqüència.
• Rearmar i apoderar la ciutadania des de l’Observatori, pensant des de la cooperació. No cal pensar en el model “ciutadania contra l’AAPP”, sinó que hem de
cooperar.
• Que el sistema d’alerta primerenca funcione realment en l’AAPP i que participe
la ciutadania.
• Codi ètic per a la resta actors que tenen accés als fons públics, a més de les
Administracions. Encara que no existisca un Codi ètic de les associacions com
a tal, ja s’inclou l’obligatorietat de la transparència i altres mesures que puntuen en les convocatòries a subvencions públiques. Però en el plànol empresarial s’ha de dur a terme una regulació dels lobbies, en què se’ls exigisquen
unes pautes ètiques per a accedir a subvencions. Una regulació molt important
és la del conflicte d'interessos, que obligue les empreses a inscriure's en el
registre d'interès.
• Assumir com Observatori i cadascuna de les organitzacions formants els valors
democràtics de la República.
• Assegurar la independència en els serveis informàtics de les Administracions.
Actualment la informàtica de l'Administració valenciana està subcontractada a
la multinacional Indra.
• Dues preocupacions: tècnics de les Administracions que van entrar de manera
qüestionable i que malgrat el canvi polític continuen en el seu lloc amb poder
de decisió. I, d'altra banda, la falta d'independència de l'Agència Valenciana
contra el frau i la corrupció, triada per la mateixa Administració.

• 54

Cuaderno pedagógico

Agència de Prevenció i Lluita
contra el Frau i la Corrupció de
la Comunitat Valenciana

Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat
DOGV núm. 7928, de 30.11.2016
BOE núm. 306, de 20.12.2016

Objecte i naturalesa jurídica
• Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar
per al compliment dels seus fins.
• Adscrita a les Corts Valencianes.
• Independent de les administracions públiques.
• Es crea per a prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a l’impuls de la integritat i l’ètica pública. També per a
foment d’una cultura de bones pràctiques i de rebuig al frau i la corrupció en el
disseny, execució i avaluació de polítiques públiques, així com en la gestió en la
gestió dels recursos públics.
• Presta especial atenció a la protecció de les persones denunciants, vetlant perquè no patisquen cap tipus d'aïllament, persecució o empitjorament de les seues
condicions laborals o professionals, ni cap mesura que implique perjudici o discriminació, en la seua persona o béns ni en la dels seus familiars.
• Les seues actuacions asseguren la màxima reserva, es garanteix la confidencialitat i es poden presentar denúncies anònimes.
• Té capacitat sancionadora i, en cas de possible responsabilitat penal o disciplinària, trasllada la informació, respectivament, al ministeri fiscal o a l’autoritat judicial, o a l’òrgan competent, sol·licitant les seues actuacions.
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• El seu personal s'integra per funcionaris i funcionàries de carrera procedents de
les administracions públiques.

Àmbit material i territorial d’actuació
• Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
• Corts Valencianes, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià
de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comitè Econòmic i Social i Consell
Jurídic Consultiu, amb relació a la seua activitat administrativa i pressupostària.
• Entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del sector públic vinculades o dependents.
• Universitats públiques valencianes i entitats del sector públic vinculades o
dependents.
• Corporacions de dret públic, quant a les activitats subjectes a dret administratiu.
• Associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats públiques.
• Persones físiques o jurídiques concessionàries de serveis o perceptores de subvencions públiques a l’efecte de comprovar la seua destinació i el seu ús.
• Contractistes i subcontractistes que executen obres públiques o que tinguen
atribuïda la gestió de serveis públics.
• Partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials.
• Qualsevol entitat, independentment de la tipologia o la forma jurídica, que estiga finançada majoritàriament per les administracions públiques o estiga subjecta
al seu domini efectiu.
• L’àmbit territorial de l’Agència és tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Funcions
• Prevenció i investigació de possibles casos d’ús o destinació irregular de fons
públics i de conductes i de conductes oposades a la integritat o contràries als
principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
• Prevenció i alerta amb relació a conductes del personal al servei de les entitats públiques que comporten l’ús o abús en benefici privat d’informacions que
tinguen per raó de les seues funcions o que tinguen o puguen tindre com a resultat l’ús o la destinació irregular de fons públics o de qualsevol altre aprofitament
contrari a l’ordenament jurídic.
• 56

Cuaderno pedagógico

• Investigació d’accions o omissions que pogueren ser constitutius d’infracció
administrativa, disciplinària o penal i, en funció dels resultats de la investigació
, instar la incoació dels procediments que pertoque per a depurar les responsabilitats que pogueren correspondre.
• Avaluació, en col·laboració amb els òrgans de control existents, de l’eficàcia
dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita
contra el frau i la corrupció, a fi de garantir els màxims nivells d’integritat, eficiència i transparència, especialment en matèria de contractació pública, procediments de presa de decisions, prestació de serveis públics i gestió dels recursos públics, i l’accés i la provisió en l’ocupació pública per a garantir el respecte als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
• Estudis i anàlisis de riscs previs en activitats relacionades amb la contractació
administrativa, la prestació de serveis públics, les ajudes o les subvencions
públiques i els procediments de presa de decisions en col·laboració amb els serveis d’auditoria o intervenció. En particular, estudiarà els informes a què es refereix l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, dels quals la intervenció n’enviarà una còpia anual a l’Agència i l’avaluació del seu trasllat a la Fiscalia
Anticorrupció.
• Assessorament i formulació de propostes i recomanacions a les Corts, al
Consell de la Generalitat i a les entitats incloses en el seu àmbit d’actuació en
matèria d’integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció.
• Assistència, quan així se li sol·licite, a les comissions parlamentàries d’investigació mitjançant l’emissió de dictàmens no vinculants sobre assumptes respecte als quals hi haja indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’ús
il·legítim de la condició pública d’un càrrec.
• Col·laboració amb els òrgans i els organismes de control intern i extern de l’actuació administrativa en l’establiment de criteris previs, clars i estables de control de l’acció pública.
• Col·laboració amb els òrgans competents en la formació del personal en matèria d’integritat i ètica pública mitjançant l’elaboració de guies formatives i d’assessorament especialitzat en matèria de lluita contra el frau i la corrupció.
• Col·laboració amb els òrgans competents en matèria de conflictes d’interessos i incompatibilitats per a prevenir i corregir actuacions que pogueren infringir
el règim aplicable en cada cas.
• Establiment de relacions de col·laboració i d’elaboració de propostes d’actuació amb organismes que tinguen funcions semblants a l’Estat, a les comunitats
autònomes o a la Unió Europea.
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• Contribució a la creació d'una cultura social de rebuig de la corrupció, amb programes específics de sensibilització a la ciutadania o en coordinació amb les
administracions públiques o altres organitzacions públiques o privades.
• Accions preventives contra el frau i la corrupció.
• Espais de trobada i intercanvi amb la societat civil i arreplega de les seues aportacions.
• Totes les atribucions restants que li assigne la llei.

Delimitació de funcions i col·laboració
• Les seues funcions s’entenen sense perjudici de les que exerceixen, d’acord
amb la normativa reguladora específica, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de
Greuges, el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern, la Intervenció General de la Generalitat, la Inspecció General de Serveis,
els òrgans competents en matèria d’incompatibilitats i conflictes d’interessos i
els òrgans de control, supervisió i protectorat.
• No té competències en les funcions i matèries que corresponen a l'autoritat
judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets
objecte de les seues investigacions. En el cas que l'autoritat judicial o el ministeri fiscal inicien un procediment, l'Agència ha d'interrompre les seues actuacions i aportar immediatament tota la informació de la qual dispose, a més de
proporcionar el suport necessari, si bé sol·licitarà a fiscalia informació periòdica
respecte del tràmit en què es troben les actuacions iniciades a instància seua.
• En l'àmbit local, vetlar per l'exercici independent i eficaç de les funcions de
control i legalitat i fiscalització, inclosos els ens dependents i instrumentals.
• Cooperar amb l'administració general de l'Estat, a la qual pot sol·licitar les
dades i els antecedents que resulten necessaris per a complir amb les seues
funcions i potestats.
• Relacionar-se amb les institucions autonòmiques, estatals, comunitàries i
internacionals que tinguen competències o que complesquen funcions anàlogues, així com amb qualsevol persona, col·lectiu o entitat que vulga fer suggeriments, propostes o sol·licitar la seua actuació en matèria de prevenció i control
del frau i la corrupció.
• Col·laborar, assistir i intercanviar informació amb altres institucions, òrgans o
entitats públiques mitjançant plans i programes conjunts, convenis i protocols de
col·laboració funcional.

• 58

Cuaderno pedagógico

Potestats d’investigació
• Accedir a qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques o privades, subjectes al seu àmbit d'actuació. En el cas de particulars, la potestat d'inspecció es limita a les activitats relacionades amb les entitats públiques.
• Els funcionaris o funcionàries de l'Agència amb funcions d’investigació poden:
a) Personar-se en qualsevol oficina o dependència de l'administració o servei públic
per a sol·licitar informació, fer comprovacions in situ i examinar els documents, els
expedients, els llibres, els registres, la comptabilitat i les bases de dades.
b) Realitzar les entrevistes personals que es consideren oportunes, tant a les
dependències administratives corresponents com a la seu de l'Agència.
c) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la informació de comptes
corrents en entitats bancàries en què s'hagen pogut efectuar pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d'adjudicació de contractes del sector públic o d'atorgament d'ajudes o subvencions públiques.
d) Realitzar còpies o fotocòpies adverades dels documents obtinguts, siga quin
siga el suport en què es troben emmagatzemats.
• Els funcionaris i les funcionàries de l'Agència que tenen atribuïdes competències investigadores tenen la condició d'agents de l'autoritat. Els documents que
formalitzen en els quals es recullen els fets que hagen constatat, faran de prova,
llevat que s'acredite el contrari.

Deure col·laboració en el procediment d’investigació
• Les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques privades incloses en
l'àmbit d'actuació de l'Agència han d'auxiliar-la amb celeritat i diligència, i li han
de comunicar, de forma immediata, qualsevol informació de què disposen relativa a fets el coneixement dels quals siga o puga ser de la seua competència.
• El personal al servei de les entitats públiques, els càrrecs públics i els particulars inclosos en l'àmbit d'actuació de l'Agència que impedesquen o dificulten l'exercici de les seues funcions o que es neguen a facilitar-li els informes, documents o expedients que els hagen estat requerits, incorreran en les responsabilitats que la legislació vigent estableix.
• L'Agència deixarà constància expressa de l'incompliment injustificat o de la contravenció del deure de col·laboració i ho comunicarà a la persona, l'autoritat o l'òr59 •
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gan afectat, perquè puga al·legar el que considere convenient. Així mateix, es
podrà fer constar aquesta circumstància en la memòria anual de l'Agència o en
l'informe extraordinari que s'eleve a la comissió parlamentària corresponent.

Procediment
• Inici d’actuacions: bé per iniciativa pròpia, com a conseqüència d'una sol·licitud
de les Corts o d'altres òrgans o institucions públiques, o per denúncia.
• Qualsevol persona pot dirigir-se a l'Agència per a comunicar conductes que puguen
ser susceptibles de ser investigades per aquesta, en aquest cas l'Agència acusa la
recepció de l'escrit rebut. La persona informadora pot sol·licitar que es garantesca
la confidencialitat sobre la seua identitat, i el personal de l'Agència està obligat a
mantenir-la, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.
• Inici d’ofici, per acord de la Direcció de l'Agència, prèvia determinació de la versemblança, quan existisquen fets o conductes que requerisquen ser investigats o
que aconsellen realitzar un seguiment, i quan els indicadors de risc després de
fer la corresponent anàlisi així ho aconsellen.
• Les autoritats i el personal empleat públic han de comunicar immediatament a
l'Agència, des del moment en què en tinguen coneixement, els fets que puguen
ser susceptibles de ser objecte d’investigació. També en aquest cas, la persona
informadora pot sol·licitar que es garantesca la confidencialitat sobre la seua
identitat.
• L'inici d'actuacions per part de l'Agència solament es produirà quan s'haja comprovat l'existència d'indicis raonables de veracitat dels fets o les conductes que
hagen estat objecte de la denúncia o la petició.
• La resolució de la Direcció de l'Agència sobre l'inici del procediment o l'arxiu
com a resultat d'una denúncia o sol·licitud no podrà excedir el termini de trenta
dies hàbils des de la seua presentació.
• El procediment d’investigació no podrà excedir sis mesos des que es va adoptar l'acord d'iniciació, llevat que les circumstàncies o la complexitat del cas aconsellen una ampliació del termini que haurà d'estar motivada i no podrà superar sis
mesos més.
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Conclusió de les actuacions
• Finalitzada la tramitació del procediment, la persona titular de la direcció de
l'Agència emet un informe motivat sobre les conclusions de les investigacions, i
dóna trasllat d’aquest a l'òrgan competent, qui haurà d'informar a l'Agència sobre
les mesures adoptades.
• Si escau, es dictarà l'arxiu de les actuacions que serà comunicat al denunciant
o sol·licitant en escrit motivat.
• Si escau, es podrà iniciar un procediment sancionador de conformitat amb el
que es disposa en la llei.
• Si s'observen indicis que s'hagen comès infraccions disciplinàries, es comunicarà a l'òrgan competent.
• Si hi ha indicis que hagen tingut lloc conductes o fets presumiblement constitutius de delicte, es traslladarà de forma immediata al ministeri fiscal o a l'autoritat judicial.
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• En cas que se’n puga derivar una possible responsabilitat comptable, es traslladarà a la jurisdicció del Tribunal de Comptes.
• Així mateix, es poden dirigir recomanacions motivades a les administracions i entitats públiques, suggerint la modificació, l'anul·lació o la incorporació de criteris amb
la finalitat d'evitar disfuncions o pràctiques administratives susceptibles de millora.
• Si la rellevància social o la importància dels fets que han motivat l'actuació ho
requereixen, es presentarà a la comissió parlamentària corresponent l'informe o
els informes extraordinaris que corresponguen.

Règim sancionador
• Són responsables de les infraccions, fins i tot a títol de simple inobservança,
les persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua naturalesa, autoritats, directius i el personal al servei de les entitats objecte de l'àmbit d'actuació
de l'Agència, que realitzen accions o que incórreguen en les omissions tipificades
en la seua llei de creació, amb dol, culpa o negligència.
• Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Són els seus tipus:
1. Obstaculitzar el procediment d’investigació: Negar-se o retardar injustificadament l'enviament d'informació; remetre informació incompleta; dificultar l'accés a
expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació; i no
assistir injustificadament a la compareixença sol·licitada.
2. Incomplir les mesures de protecció del denunciant quan la falta de col·laboració haja causat un perjudici al denunciant o a la investigació.
3. No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius
de corrupció o conductes fraudulentes o il·legals contràries a l'interès general.
4. Filtrar informació en el curs de la investigació i/o faltar a la diligència en la custòdia de l'expedient.
5. Les denúncies manifestament falses.
• A les infraccions els són aplicables les següents sancions:
1. Sancions lleus: Amonestació i multa de 200 fins a 5.000 euros.
2. Sancions greus: Declaració de l'incompliment del deure i multa de 5.001 fins
a 30.000 euros.
3. Sancions molt greus: Declaració d'incompliment del deure i multa de 30.001
fins a 400.000 euros.
• Les sancions per infraccions greus o molt greus es publicaran en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana.
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Resultats de la seua activitat
• Memòria anual: Dins dels tres primers mesos, l'Agència dóna compte de l'activitat realitzada mitjançant l'elaboració d'una memòria que inclou les actuacions
desenvolupades durant l'any anterior en l'àmbit de les seues funcions.
D'aquesta memòria es dóna trasllat a les Corts, prèvia compareixença de la persona titular de la direcció davant la comissió corresponent.
La memòria anual es publica i s’envia també al Consell de la Generalitat,
Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern, ministeri fiscal, audiències provincials i Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
• Informes especials i extraordinaris: Quan concórreguen circumstàncies especials,
l'Agència, d’ofici o a petició de les Corts o del Consell de la Generalitat, pot elaborar i presentar davant la comissió parlamentària corresponent de les Corts o, si
escau, davant la seua Diputació Permanent, informes especials o extraordinaris.
• Recomanacions i dictàmens: L'Agència, a petició de les comissions parlamentàries, pot elaborar recomanacions i dictàmens no vinculants sobre assumptes
relacionats amb el frau i la corrupció.
• Rendició de comptes a la ciutadania: L'Agència rendeix a la ciutadania comptes
de la seua gestió en l'àmbit de la prevenció, investigació i avaluació de polítiques
i pràctiques relatives al frau i la corrupció existent en les administracions públiques valencianes i el seu sector públic instrumental. A aquest efecte, se serveix
de quants mitjans puguen ser suficients perquè la ciutadania puga estar informada degudament. Proporciona els resultats de la seua acció als mitjans de comunicació, i organitza trobades amb la societat civil per a participar-los directament
els resultats de la seua activitat i les actuacions portades a terme, assenyalant
les dificultats o reticències trobades.
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