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QUI SOM

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció és una associació constituïda en 2015
per a promoure els valors democràtics europeus de transparència i dret ciutadà
d'accés a la informació; impulsar la participació ciutadana en la lluita contra la
corrupció i especialment la de la societat civil organitzada; i animar i promoure
l'acció participativa democràtica, ciutadana, de control i denúncia alternativa.
Els nostres objectius són:

• Impulsar la participació ciutadana – especialment la de la societat civil
organitzada- en la lluita contra la corrupció, i amb això, contribuir a
fomentar 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.

ORGANITZACIONS MEMBRE

Acció Cultural és una associació cívica
creada l'any 1971, però legalitzada amb
la restauració de la democràcia, el 1978.
El seu objectiu és la promoció de la
llengua i la cultura pròpies del País

Valencià, i de la consciència civil que es
deriva. Promou i organitza tot tipus
d'iniciatives, activitats i campanyes per a
la promoció de la llengua, de la cultura i
dels valors de progrés.
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EL NOSTRE TREBALL EN 2020

PROJECTES
L'any 2020, hem dut a terme dos projectes:
-

“Enfortiment de les capacitats de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció per a

promoure l'acció ciutadana enfront de la corrupció”, amb el finançament de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana.
-

“Formació per a l'acció ciutadana per la transparència i contra la corrupció”, amb

el finançament de la Regidoria de Transparència i Govern Obert de l'Ajuntament de
València.
Els resultats que vam obtindre amb aquests projectes van ser els següents:
•

Realitzem activitats per a la reflexió compartida i la generació de coneixement

sobre la lluita ciutadana contra la corrupció entre un ampli espectre d'entitats de la
societat civil de la Comunitat Valenciana, animant a la participació ciutadana i enfortint
la seua acció en la matèria.
•

Vam enfortir el posicionament de l’Observatori en l'opinió pública a través de la

producció de nous materials pedagògics difosos a través de mitjans digitals,
l'elaboració d'informacions analítiques d'actualitat i la seua presència en els mitjans de
comunicació.
•

Augmentem les nostres capacitats pedagògiques en matèria de transparència i

lluita contra la corrupció a partir de la creació de dues noves guies de qualitat
destinades a desenvolupar una ciutadania crítica i a enfortir la seua capacitat d'acció
en la lluita contra la corrupció.
•

Vam enfortir els nostres canals de coordinació i comunicació amb diferents

organitzacions socials, entitats acadèmiques i organismes autonòmics especialitzats
en temes de transparència i lluita contra la corrupció.

COMUNICACIÓ
L'any 2020 continuem amb el nostre treball de comunicació, de denúncia de la
corrupció i de promoció de la transparència, amb la millora de les eines amb les
quals ja comptàvem i amb l'impuls d'altres noves.
Pàgina web
https://observatoricorrupcio.org/

El nostre espai web compta amb un apartat d'informació la nostra composició i els
nostres objectius. També comptem amb una secció d'actualitat, en la qual incloem
informació sobre nova legislació aprovada o en tramitació en l'àmbit de la
transparència i la lluita contra la corrupció i difusió de les nostres activitats. Altres
seccions són materials pedagògics, en la qual incloem els nostres propis materials
i anàlisis, estudis i articles especialment interessants generats per altres entitats
especialitzades;
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especialitzades en la lluita contra el frau i la corrupció. La pàgina web de
l’Observatori ha comptat l'any 2020 amb prop de 3.000 persones usuàries i més
de 6.500 pàgines visitades.

Mapa de la corrupció
https://observatoricorrupcio.org/mapa/
Aquest

mapa

és

una

representació

descriptiva

i

comarcalitzada de 41 casos de corrupció sobre els quals
han dictat sentència -37 condemnatòries- els tribunals
valencians entre els anys 1995 i 2020, apreciant diferents
delictes contra l'Administració Pública.
El mapa abasta exclusivament casos sobre els quals existeix
sentència, relativa a delictes de prevaricació, suborn,

malversació de cabals públics i negociacions prohibides als funcionaris; i altres en
els quals concorren diversos delictes. És, per tant, un mapa cridat a ampliar-se a
mesura que concloguen casos encara oberts i es dicten les sentències
corresponents, tal com hem fet en aquest any 2020. Investigació realitzada per
Jorge Correcher, professor de Dret Penal de la Universitat de València. El mapa i
el quadern pedagògic “Radiografia de la corrupció 1995-2018” han sigut publicats
per l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, amb la col·laboració de la
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de
la Generalitat Valenciana.

Notes In-Formatives
https://observatoricorrupcio.org/notesinformatives/
Secció de la pàgina web de l’Observatori, en la qual recopilem informació sobre
directives, lleis i organismes centrals per la seua importància en la lluita contra la
corrupció. Aquest any 2020, hem inclòs sis noves notes.

Facebook
https://www.facebook.com/observatoriciutadacontralacorrupcio/

Flickr
https://www.flickr.com/people/143193790@N08/

Newsletter
https://observatoricorrupcio.org/newsletter/

SEGUIMENT CAS BLASCO
Aquest any 2020, hem continuat el nostre treball de seguiment del Cas Blasco. El
24 d'abril de 2020, en ple estat d'alarma per la Covid-19, la Secció Cinquena de
l'Audiència Provincial de València va publicar la sentència del judici referent a les
peces 2 i 3. La sentència va dictar penes de presó d'entre tres mesos i cinc anys i
mig per a 22 condemnats, a més de dues absolucions. L'acusació popular en el
judici, exercida per la Coordinadora Valenciana d’ONGD, va presentar, el mes de
novembre, un recurs de cassació a la Sala Segona del Tribunal Suprem enfront
d'aquesta sentència.
Des de l’Observatori, hem continuat el nostre treball de difusió sobre la lluita
ciutadana enfront d'aquest Cas. D'una banda, hem continuat publicant cròniques
sobre el Cas, amb la col·laboració del periodista Sergi Tarín:
•

La sentència del segon judici en cinc claus.

•

Cas Blasco: els aclariments a la sentència sol·licitades per l'Advocacia de la

Generalitat i la Coordinadora Valenciana d’ONGD.
•

Cas Blasco: resposta de la Sala als aclariments sol·licitats per l'Advocacia de la

Generalitat i la CVONGD a la sentència.

•

És justa la sentència del Cas Blasco?

•

Cas Blasco: els sis motius de la Coordinadora Valenciana d’ONGD per a recorrer
al Tribunal Suprem.

Així mateix, amb la col·laboració del professor de Dret i investigador Jorge
Correcher, vam publicar l'anàlisi jurídica de la Sentència. En el text, Correcher
analitza aspectes jurídics de la sentència, des dels acords previs amb els acusats i
els delictes i penes imposades fins a l'aplicació de les circumstàncies atenuants
del delicte, la remissió al Tribunal de Comptes de la responsabilitat civil derivada
del delicte i l'abonament de les costes processals.

Finalment, en relació al seguiment del Cas Blasco, vam organitzar el webinar “És
justa la sentència del Cas Blasco?”, el 28 d'octubre, junt amb la Coordinadora
Valenciana d’ONGD. Entre els intervinents en el webinar va destacar José Antonio
Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem i membre de la Comissió
Internacional de Juristes. Martín Partín va reflexionar sobre el paper de l'acusació

popular en els procediments judicials, “una singularitat del sistema penal
espanyol”. En la sentència que ens ocupa, aquesta acusació la va exercir la
CVONGD. Martín Pallín va lamentar la mirada amb desconfiança, i fins i tot
d'agressivitat, d'alguns jutges cap a l'acusació popular i va defensar la seua
potenciació des de la judicatura.
També va participar Jorge Correcher Mira, professor de Dret Penal a la Universitat
de València, realitzant una anàlisi jurídica de la sentència i Raúl Vidal Sánchez,
advocat de l'acusació popular que exerceix la CVONGD, exposant els arguments
jurídics que fonamenten la interposició de Recurs de Cassació davant el Tribunal
Suprem.
Des de l’Observatori, Rafael Maurí Victoria, i la CVONGD, Lourdes Mirón Mirón,
van situar el significat d'aquesta experiència de lluita contra la corrupció per a les
nostres organitzacions. Més de 50 persones van assistir a l'acte, entre les quals es
trobaven representants de l'àmbit jurídic, universitari e associatiu, institucional.

FORMACIÓ
L'any 2020 hem desenvolupat la línia d'acció formativa, sostinguda per
l’Observatori al llarg dels anys. Vam produir els següents materials:
- Guia Didàctica de suport al quadern pedagògic “Radiografia de la Corrupció
Pública. Jurisprudència dels Tribunals Valencians (1995-2018)”, que facilita
materials de suport per a utilitzar el quadern produït l'any 2019 per l’Observatori en
l'àmbit educatiu.

- Protocol-Guia per a la Creació de Recursos Pedagògics, que suposa un salt
qualitatiu per a la producció de materials didàctics per part de l’Observatori.
Així mateix, vam coorganitzar un taller amb el Màster en Economia Pública i
Política Econòmica de la Universitat de València, el 27 de febrer de 2020. Al taller
van assistir 15 persones, entre estudiants, professorat i investigadors de la
Càtedra de detecció de delictes financers i blanqueig de capitals de la Universitat

de València. El taller va ser impartit per Consuelo Vidal Hernándis (Presidenta de
l’Observatori) i Rafael Maurí Victoria (Vicepresident), i van presentar qui som, la
nostra trajectòria, objectius, línies d'actuacions, projeccions; així com els nostres
materials pedagògics.

DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU INTERN
L'any 2020, l’Observatori ha dut a terme, a partir de la contractació d'una
consultoria externa, un diagnòstic participatiu intern del model de governança,
participació, direcció i gestió de l'entitat.
En el procés d'elaboració d'aquest diagnòstic van participar una trentena de
persones representants d'organitzacions de la societat civil, tant integrants com
externes a l’Observatori. La participació d'altres organitzacions i professionals en
el diagnòstic de l'organització ha suposat un enfortiment de les relacions amb la
nostra entitat.

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AGÈNCIA
VALENCIANA ANTIFRAU
Des del 2019, any en què es va constituir el Consell de Participació Ciutadana de
l’Agència Valenciana Antifrau de la Comunitat Valenciana, l’Observatori forma part
amb dos representants. D'una banda, Consuelo Vidal, Presidenta de l’Observatori,
va ser una de les quatre persones triades pel Director de l’Agència per la seua
trajectòria en la lluita contra la corrupció; i, d'altra banda, Rafael Maurí,
Vicepresident, va ser triat com a vocal. El 4 d'octubre es va celebrar la sessió
constitutiva d'aquest Consell a València. Al llarg d'aquest any 2020, hem assistit a
les dues reunions del Consell, al juny i novembre.
Les organitzacions integrants del Consell són Tactical Whistleblower, COSITAL,
AVACU, Fundación por la Justicia, Universidad de Murcia, Transparency
International España, Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención
del Blanqueo, Alertadores Contra la Corrupción – Whistle Blower, Fundación
Internacional Baltasar Garzón, la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i
Contra la Corrupció, la Open Society Initiative for Europe, Acción Cívica contra la
corrupción i Plataforma por la Honestidad.

