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PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA
1.- Previndre i eradicar el frau i la corrupció en les institucions públiques valencianes i per a l'impuls de la integritat i l'ètica pública.
2.- Aplicació del marc normatiu de protecció de les persones que denuncien, informen o alerten sobre possibles fets o conductes de frau
o corrupció i el seu assessorament.
OBJECTIU BÀSIC
1.1. - lmpuls i manteniment de les relacions amb alts carrecs i institucions de la Generalitat, de l'Estat i de les altres administracions
públiques, així com amb altres entitats i organismes, públics i privats, que comparteixen objectius comuns.
1.2.- Fomentar una cultura de bones practiques i de rebuig del frau i de la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques
públiques, així com en la gestió de recursos públics.
1.3.- Avaluar l'eficàcia dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita contra el frau.
1.4.- Elaborar estratègies per a fomentar marcs d'integritat pública, anàlisi de riscos i plans de prevenció, prestant assessorament en la
seua elaboració a nivell metodològic.
1.5.- Proporcionar accions formatives especialitzades en materia d'integritat, ètica pública, prevenció del frau i de la corrupció.
1.6.- Construir un centre de documentació especialitzat en materia d'integritat, ètica pública, prevenció del frau i de la corrupció.
1.7.- Realització, sota el principi d'independència de la seua actuació, deis treballs necessaris per a l'anàlisi i la investigació dels casos
de frau i possible corrupció que, d'ofici o a petició, s'inicien dins de l'àmbit d'actuació de l'agència i en algunes de les seues àrees
d'especialització funcional.
2.1.- Proposta i tramitació de les modificacions legislatives i reglamentàries que corresponga.
2.2.- Protecció de les persones que denuncien, informen o alerten sobre possibles fets o conductes de frau o corrupció.
2.3.- Obertura i instrucció deis expedients sancionadors que procedisquen.
2.4.- Representació i defensa en judici de l'Agència.
PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
1.1.1.- Planificació, preparació i desenvolupament de les actuacions necessàries de relació amb altres entitats i organismes, públics i
privats, que comparteixen objectius comuns, incloses les organitzacions socials i la ciutadania, en l'àmbit del territori de la Comunitat
Valenciana, d'altres Comunitats Autónomes o de l'Estat, així com de la Unió Europea, altres països i organismes internacionals.
1.1.2.- Proposar i tramitar les actuacions de l'Agència en les seues relacions amb les Corts, tant en l'activitat parlamentària ordinària
com en el que es referisca a la presentació i dació de compte de l'informe anual de l'Agència.
1.1.3.- Desenvolupament de les polítiques de comunicació externa i imatge institucional de l'Agència, relacions informatives i amb els
mitjans de comunicació.
1.2.1.- Foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i de la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques
públiques, així com en la gestió de recursos públics. Realització de recomanacions, estudis i guies didàctiques.
1.2.2.- Establir i potenciar xarxes i canals de col·laboració amb les Universitats públiques, els òrgans de control intern i extern de les
entitats incloses en l'àmbit subjectiu de l'Agència Valenciana Antifrau i amb professionals especialitzats, amb la finalitat de realitzar
investigacions, estudis i activitats de foment de la cultura de la prevenció en la Comunitat Valenciana.
1.3.1.- Proposta de millores en procediments i pràctiques administratives per a garantir la transparència i reduir les oportunitats de frau.
A l·legacions o suggeriments en processos normatius.
1.3.2. Col·laborar amb els òrgans i 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.
1.4.1.- Assessorament en el disseny de programes de prevenció i lluita contra la corrupció, en l'elaboració de codis ètics i en l'adopció
de mesures de transparència i de bon govern.
1.4.2.- Donar resposta a consultes en matèria de prevenció del frau i la corrupció i el foment de la integritat pública.
1.4.3.- Fer i publicar estudis i anàlisis especialitzades de riscos en les àrees de pràctica més judicialitzades per corrupció.
1.5.1.- Gestió dels programes de formació propis, interns i externs, i també de suport a altres organismes en l'execució d'accions
formatives en els àmbits de l'ètica i la integritat pública i del control de la corrupció en organismes públics i privats.
1.6.1.- Planificació i posada en marxa del centre de documentació especialitzat.
1.6.2.- Elaboració de la política de gestió documental.
1.7.1.- Recepció i anàlisi de les sol·licituds, les denúncies i les comunicacions presentades per persones físiques o jurídiques, públiques
o privades, òrgans o institucions de caràcter públic.
1.7.2.- Tractament i anàlisi de la informació que tinga coneixement que siga susceptible de donar lloc a actuacions d'investigació.
1.7.3.- Realització de les determinacions prèvies de versemblança.
1.7.4.- Elaboració de les propostes d'iniciació d'actuacions d'investigació, de derivació a l'òrgan competent o d'arxiu,
i si escau, la seua aprovació.
1.7.5.- Potestats d'investigació, inspecció i examen atribuïdes legalment a l'Agència; la conclusió o la reobertura dels expedients
d'investigació.
1.7.6.- Establiment i aplicació de critèris en relació amb els sistemes i les tecnologies de la informació i la comunicació.
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PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
1.7.7. Desenvolupament de sistemes i planificació d'estratègies per a obtindre, organitzar i centralitzar la recollida i l'explotació
d'informació que permeta identificar conductes contràries a la probitat i riscos de frau financer.
1.7.8.- Gestió del manteniment de les bases de dades i controlar !a seguretat dels sistemes d'informació.
2.1.1.- Elaboració i proposta de les modificacions legislatives i reglamentàries que afecten o es referisquen a l'Agència, i instrucció dels
corresponents expedients.
2.2.1.- Vetlar per la protecció de les persones denunciants, informadores i alertadors, proposar l'adopció de mesures que garantisquen
la seua protecció, i en particular per a preservar la seua indemnitat personal i professional.
2.2.2.- Assessoria legal a la persona denunciant sobre els fets relacionats amb la denúncia, així com sobre els procediments que
s'interposen en contra seua amb motiu d'aquesta.
2.2.3.- Propostes d'atorgament o denegació de l'estatut de la persona denunciant i de resolució de qualsevol incidència que puga sorgir
en relació amb aquesta matèria.
2.2.4.- Seguiment de l'estatut de protecció atorgat a persones denunciants.
2.2.5.- Col·laboració amb les autoritats competents per a l'esbrinament de fets o conductes susceptibles de ser considerades de frau o
corrupció.
2.2.6.- Participació en fòrums, realització de propostes i elaboració de documents en relació amb la transposició que Espanya ha de
realitzar de la Directiva europea sobre protecció dels alertadors, i per a la creació d'una institució de lluita contra la corrupció a nivell
nacional.
2.2.7.- Participació en fòrums, realització de propostes i elaboració de documents en relació amb el necessari desenvolupament
legislatiu en Espanya, en aquells aspectes que es precisen, de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció.
2.3.1. lnici, tramitació i resolució deis expedients que procedisquen per a la imposició de les sancions previstes en la Llei 11/2016, de 28
de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
2.4.1. Representació i defensa en judici de l'Agència en tots aquells casos en que corresponga la seua personació d'acord amb les seues
competències i per a la defensa deis seus interessos.
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