València, febrer 2020

1. Qué és l’Observatori Ciutadà contra la
Corrupció?
■ una organització autònoma
■ amb personalitat jurídica pròpia
■ constituïda a València el 31 de març de 2015
■ inscrita com a associació sense fi lucrativa en el Registre Autonòmic
d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el núm. CV-01-054940-V el
30 de novembre de 2015
■ Associació d'Associacions Ciutadanes
■ creada expressament i específicament per a contribuir a la lluita contra la
corrupció al País Valencià

2. Per què sorgeix?
■ Davant l'amplitud i profunditat de la corrupció imperant durant la llarga etapa
de governs del PP, que va causar un enorme mal a la democràcia i a
l'autogovern.
■ Prenem la iniciativa com a ciutadanes i ciutadans i com a entitats
democràtiques convençudes del paper que com a tals ens correspon jugar en
la lluita contra la corrupció.

Dues associacions del món de la Cooperació Internacional al Desenvolupament:
■ Atelier ONGD - Asociación para la Cooperación Internacional al Desarrollo
■ Perifèries del Mòn
Fem la proposta a altres organitzacions ciutadanes, que acullen
favorablement la iniciativa.

3. Qui compon l’Observatori?
Les organitzacions integrants som:
■ Acció Cultural del País Valencià (ACPV)
■ Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
■ Atelier ONGD – Asociación para la Cooperación
Internacional al Desarrollo
■ Centre de Recursos Just Ramírez (Ca Revolta)
■ Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua
■ Perifèries del Mòn
■ Societat Coral “El Micalet”

4. Les organitzacions integrants de
l'Observatori compartim valors com ara:
■

Justícia Social

■

Equitat

■

Defensa dels Drets Humans

■

Solidaritat Internacional

■

Participació de la societat civil en les lluites i processos per a
fer socialment efectius aquests valors i drets.

5. Quins són els nostres objectius?
■ Impulsar la participació ciutadana - especialment la de la societat
civil organitzada- en la lluita contra la corrupció, i amb això
contribuir a posar en peus un moviment actiu, valent i compromés
en la lluita contra la corrupció.
■ Animar l'acció ciutadana, de control i denúncia facilitant a la
ciutadania i a les organitzacions de la societat civil nous recursos:
coneixements, experiències, eines, vies, i serveis necessaris i de
qualitat.
■ Contribuir a promoure els valors democràtics europeus de
transparència i dret ciutadà d'accés a la informació, per a
l'enfortiment de la legitimitat de les institucions democràtiques.

6. Perfiles y características
■ INDEPENDÈNCIA: de partits polítics, organitzacions religioses i organitzacions
empresarials, altres grups de poder, institucions públiques, etc.
■ ÀMBIT AUTONÒMIC: focalitzant la seua atenció a la Comunitat Valenciana
■ CREDIBILITAT: per la qualitat i objectivitat del seu treball
■ SOSTENIBILITAT: econòmica, tècnica, social i política
■ RELACIONAT: amb altres iniciatives afins de l'estat espanyol
■ AMB VINCULACIÓ INTERNACIONAL:
○ Aliances/treballe amb organitzacions/entitats d'altres països de la UE que
treballen la temàtica
○ Relació amb instàncies d'organismes internacionals especialitzats en la matèria
com GRECO del Consell d'Europa i les Nacions Unides
○ UNCAC – Coalició de la societat civil contra la corrupció

7. Quines són les nostres línies d'actuació?
■ Informació i Comunicació
■ Pedagogia social i ciutadana
■ Estudis - investigació
■ Assessorament i suport legal
■ Incidència política: elaboració de propostes de polítiques públiques i
mecanisme de transparència en la gestió dels recursos públics

8. Com està organitzat?
Els Estatuts de l'Observatori defineixen els següents espais com a òrgans
directius:
■ Assemblea General de socis
■ Junta Directiva
❑ Presidència
❑ Vicepresidència
❑ Secretaria
❑ Tresoreria
❑ Vocalies
■ Consell Assessor

9. Com es pot formar part?
■

Socis. Poden ser socis de l'Observatori associacions, organitzacions i altres entitats
de caràcter no lucratiu:
❑ amb personalitat jurídica pròpia
❑ que compartisquen les finalitats de l'associació
❑ independents de partits polítics, organitzacions religioses, empresarials i altres
grups de poder
❑ independents de les institucions públiques
❑ amb seu central o capacitat de decisió en l'àmbit territorial del País Valencià.

■

Col·laboradors. Poden ser col·laboradores les persones físiques que
compartisquen les finalitats de l'Observatori.

■

Patrocinadors. Poden ser patrocinadores les persones físiques i jurídiques que
compartisquen les finalitats de l'Observatori.

■

Col·laboradors i Patrocinadors poden participar en les Assemblees amb veu i
sense vot.

10. Què hem fet?
■ Pedagogia social i ciutadana (1): jornades
- 2015 I Jornades Europees Ciutadania i Lluita contra la Corrupció
- 2016 - 2017 I i II Jornades Europees Joves, Ciutadania, Transparència i Lluita contra
la Corrupció
- 2018 Jornada Lluitant contra la corrupció: balanç d'accions institucionals i
associatives

- Amb la participació de:
○ Representants d'institucions públiques d'àmbit autonòmic i local
○ Organitzacions de la societat civil d'àmbit local, autonòmic, estatal i europeu
○ Personalitats de l'àmbit jurídic
○ Periodistes

- La lluita contra la corrupció des de l'àmbit jurídic i l'àmbit dels mitjans de comunicació.
- Intercanvi d'experiències i bones pràctiques amb altres organitzacions d'Astúries, Catalunya,
Madrid i europees d'Itàlia i Portugal.

I Jornades Europees 2016
- El paper de la transparència en la lluita contra la
corrupció: iniciatives institucionals d'àmbit local i
autonòmic d'Espanya, Itàlia i Croàcia
- Intercanvi de bones pràctiques d'organitzacions
de la societat civil d'Espanya. Itàlia i Croàcia

II Jornades Europees 2017
¿Podem prevenir la corrupció?
- Prevenció des de les Administracions Públiques
autonòmiques i locals.
- Iniciatives ciutadanes de prevenció i lluita
contra la corrupció i el paper de les TIC com a eines
de prevenció.

10. Què hem fet?
■ Pedagogia social i ciutadana (2): Quaderns Pedagògics

Quadern Pedagògic Anticorrupció (2017)
Inclou un protocol d'actuació per a la millora de la transparència d'associacions i altres entitats
ciutadanes; legislació del Consell d'Europa en matèria de lluita contra la corrupció; resum de les
II Jornades Europees; i presentació de l’Agència Antifrau de la Comunitat Valenciana.

Cas Blasco: una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció (2018)
El quadern pedagògic té dues parts:
1. Saqueig en la cooperació valenciana: crònica sobre un cas molt poc pedagògic. Pel
periodista Sergi Tarín.
2. Dimensions jurídiques del Cas Blasco. Per l'advocat de l'acusació popular, Raúl Vidal.

Radiografia de la corrupció pública: jurisprudència dels tribunals valencians 1995-2018 (2019)
És una anàlisi de les sentències en matèria de corrupció pública, dictades pels tribunals valencians durant el
període 1995-2018, de 32 casos ocorreguts en la Comunitat Valenciana. Investigació realitzada per Jorge
Correcher, professor de Dret Penal de la Universitat de València, produït per l’Observatori Ciutadà contra la
Corrupció.

Mapa de la corrupció
https://observatoricorrupcio.org/mapa/
Aquest mapa és la representació descriptiva i comarcalitzada de
32 casos de corrupció sobre els quals han dictat sentència els
tribunals valencians entre els anys 1995 i 2018, apreciant diferents
delictes contra l'Administració Pública. A partir de les dades del
quadern pedagògic “Radiografia de la corrupció 1995-2018”.
El mapa abasta casos relatius a delictes de prevaricació, suborn,
malversació de cabals públics i negociacions prohibides als
funcionaris; i uns altres en els quals concorren diversos delictes.
És, per tant, un mapa amb vocació d’ampliar-se a mesura que
concloguen casos encara oberts i es dicten les sentències
corresponents.
Vam presentar el quadern pedagògic i el mapa el 23 d'octubre de
2019 a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, amb una
assistència d'al voltant de 80 persones.

■ Projecció pública: informació i comunicació
Pàgina web
https://observatoricorrupcio.org/

■ Projecció pública: informació i comunicació
Facebook
https://www.facebook.com/observatoriciutadacontralacorrupcio/
Newsletter
En la nostra pàgina web, les persones interessades es poden subscriure a la newsletter:
https://observatoricorrupcio.org/newsletter/
Treball constant amb mitjans de comunicació, per a posicionar la temàtica de lluita
contra la corrupció.

■ Projecció pública: informació i comunicació
- Informació, comunicació i formació a València, Alacant i Castelló

■ Incidència en polítiques públiques
- Participació de l’Observatori en el procés d'elaboració de la Llei de creació de
l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana.
- Integrants del Consell de Participació Ciutadana de l’Agència Antifrau.

■ Desenvolupament institucional de l’Observatori
Hem dut a terme diversos processos interns de planificació.
- Planificació Estratègica de l’Observatori Ciutadà contra la
Corrupció 2018-2020
- Pla de Comunicació de l’Observatori 2019-2020
- Informe de la qualitat pedagògica dels materials de l’Observatori
2019

11. Quins plans tenim?
■
■
■
■
■
■
■
■

Conformar equip tècnic propi.
Desenvolupar i posicionar la nostra pàgina web.
Ampliar treball en xarxes socials.
Posar en marxa el Consell Assessor.
Gestionar nous projectes per a dur a terme les activitats previstes.
Continuar l'elaboració de materials pedagògics.
Involucrar a les organitzacions en bones pràctiques de transparència
Continuar intercanvi d'experiències i enfortir les aliances amb altres
organitzacions de l'Estat Espanyol i amb les organitzacions europees
amb els qui hem establit relacions.

