L'Agència Valenciana Antifrau presenta la seua Memòria
d'activitat de 2019
València 31/03/2019.- L'Agència Valenciana Antifrau va presentar en el
dia d'ahir, 30 de març de 2020, en el registre de les Corts Valencianes,
dins del termini legalment establit, la Memòria anual de la seua activitat
corresponent a l'exercici 2019.

Nota de premsa

En un moment especialment difícil per al conjunt de la societat, en el qual
tota l'atenció està centrada en el manteniment de la salut de la població
en el seu conjunt, cobra encara més importància no baixar la guàrdia en
la vigilància d'aquelles actituds, fets i conductes que transgredeixen la
frontera de la llei i de l'ètica pública i originen frau i corrupció. Amb
aqueix esperit, es presenta aquesta Memòria sense cap minvament en
l'energia i l'esforç que posa l'Agència en el seu treball diari. En aquestes
últimes setmanes, gràcies a la implementació de procediments
telemàtics, l'Agència continua desenvolupant les seues funcions i
finalitats, i en compliment d'aquests, ha elaborat i presentat davant el
parlament valencià la Memòria de l'any 2019.
En aquest document, el director de l'Agència, Joan Antoni Llinares, dona
compte de les actuacions desenvolupades durant l'any passat en l'àmbit
de les seues funcions. La presentació de la Memòria és prèvia a la
compareixença del director davant la Comissió d'Economia, Pressupostos
i Hisenda de les Corts, que es podrà realitzar una vegada es reprenga el
període ordinari de sessions.
La Memòria recull, entre altres assumptes, un important treball de
classificació de les denúncies presentades davant l'Agència, segons el seu
àmbit subjectiu, canal de comunicació, territori d'afectació, àmbit
material, tipologia i gènere. Pot apreciar-se una estabilització del nombre
de denúncies presentades (168 en 2019, enfront de 181 en 2018 i 35 en
2017), i la constatació de l'ús massiu de la Bústia de denúncies (un 76%
del total de les efectuades), com a eina anònima i segura que l'Agència
posa a la disposició de tot el funcionariat i de la ciutadania. Quant a
l'àmbit material, aquest es concentra en la gestió de recursos humans i la
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contractació pública, amb un 40% i un 25% de les denúncies totals,
respectivament, el que representa dos terços de totes les denúncies
efectuades.
Durant 2019 s'han tramitat deu sol·licituds d'atorgament de l'estatut de
persona denunciant, havent-se concedit aquest estatut en cinc ocasions.
Les

sol·licituds

provenen

sobretot

de

personal

funcionari

de

l'Administració Local, però també de l'Administració de la Generalitat,
sector públic vinculat i corporacions de dret públic. Fins al moment
l'Agència ha atorgat l'estatut de protecció a vint persones, respecte de les
quals ha efectuat el seu seguiment vetlant perquè no patisquen
represàlies com a conseqüència de les denúncies presentades, ja que
durant 2019 han sigut habituals els actes de fustigació i d'assetjament
laboral, les compareixences en jutjats i tribunals en defensa de l'interés
general, les repercussions econòmiques negatives que porten causa de la
necessària defensa dels seus drets o els canvis forçosos de llocs de
treball.
L'Agència també ha realitzat durant 2019 un important esforç en matèria
de prevenció i formació, tant interna com externa, elaborant materials
formatius que s'han emportat fins a l'alumnat de les universitats
valencianes amb dues de les quals, la Universitat de València i la
Universitat Cardenal Herrera CEU, ja s'han signat convenis. Ha continuat
la col·laboració amb l'IVAP per a la formació del personal funcionari. Així
mateix s'han realitzat circulars amb recomanacions dirigides a càrrecs
electes, en matèria d'ètica pública, compliment de la legalitat i prevenció
de la corrupció.
Tres fites importants marquen 2019, les quals són l'aprovació del
Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, la constitució
del Consell de Participació, òrgan assessor i de consulta de l'Agència
Valenciana Antifrau i l'aprovació de la Directiva (EU) 2019/1937 del
Parlament Europeu i del Consell, de protecció de les persones que
informen sobre infraccions del dret de la Unió (whistleblowers).
De la Memòria destaquen especialment les conclusions i reflexions finals.
En elles, es parla sobre la fallida de l'objectivitat i la imparcialitat en
l'exercici de funcions públiques, la necessitat de realitzar una adequada
planificació institucional, el manteniment de la integritat en tot el cicle de
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contractació pública i de diverses estratègies dirigides a les empreses
públiques,

l'adequada

gestió

dels

recursos

humans

en

les

administracions i sector públic, mesures per al rescabalament de danys i
perjudicis causats al bé comú,

la transparència en les despeses i

subvencions als partits polítics, i finalment la necessitat imperiosa de
transposició a Espanya de la citada Directiva (UE) 2019/1937 de protecció
als denunciants.
La Memòria completa està disponible ací
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/03/
MEMORIA_2019_VAL.pdf

Per a més informació podeu dirigir-vos a gabinete@antifraucv.es o al telèfon
962 787 450
València, 31 de març de 2020
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