Nota de prensa

ES CONSTITUEIX EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE
L’AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL
FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

El divendres 4 d'octubre de 2019 ha tingut lloc, a la sala capitular del
Centre del Carme Cultura Contemporània, la sessió constitutiva del
Consell de Participació, òrgan assessor i de consulta de l'Agència
Valenciana Antifrau i via per a la participació de la societat civil i de
persones expertes, dins de l'àmbit de la prevenció i lluita contra el
frau i la corrupció, la transparència en l'activitat pública i la qualitat
democràtica, per tal d’assolir un millor compliment de les funcions i
finalitats de l'Agència.

La finalitat d'aquest Consell de Participació ciutadana és impulsar la
vinculació de l'Agència Valenciana Antifrau amb la societat civil i la
ciutadania facilitant la seua comunicació i relació.

Entre les seues funcions, es troben, entre altres, l'assessorament a
l'Agència sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives
específiques que es consideren oportunes; l'elaboració d'informes,
propostes i recomanacions per a la prevenció del frau, la lluita contra
la corrupció i el foment d'una cultura de bones pràctiques, integritat i
ètica pública en les institucions públiques valencianes; l'avaluació del
compliment de les funcions i finalitats encomanades a l'Agència
Valenciana Antifrau, i els seus resultats; l'enfortiment de les relacions
amb la societat valenciana mitjançant l'establiment de vies de
participació i col·laboració; i el foment d'espais de debat, trobada,
reflexió i intercanvi d'informació i experiències.

El Consell de Participació, regulat en el Reglament de funcionament i
règim interior de l'Agència de 27 de juny de 2019, en el seu títol VI,
que comprén els articles 24 a 26, està presidit pel director de
l'Agència, per dotze vocalies integrades per representants
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d'organitzacions cíviques de caràcter social que treballen contra el
frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana o tenen entres les seues
finalitats la transparència de l'activitat pública, el bon govern i la
defensa dels drets dels ciutadans, i per altres quatre vocalies més
designades entre persones expertes i independents, de reconegut
prestigi i la trajectòria del qual o activitat jurídica, acadèmica i social
està relacionada amb les funcions i finalitats de l'Agència Valenciana
Antifrau.

ASSISTENTS

En concret, han assistit a la reunió, en representació de les
organitzacions cíviques de caràcter social, les següents persones:

senyor Jesús Sánchez Lambás, Secretari de Transparency
International España.
senyor Miguel Falomir Sorio, Vicepresident
Valenciana de Consumidors i Usuaris.

Associació

senyora Antonia Ferrer Sapena, Vicepresidenta de Tactical
Whistleblower.
senyora Ana María Fuertes Eugenio, Directora General de
Fundació per la Justícia.
senyor Juan Carlos Galindo Gómez, President Executiu de
l'Associació Espanyola Subjectes Obligats en Prevenció del
Blanqueig.
senyor Rafael Luis García Meseguer, Alertadors Contra la
Corrupció - Whistle Blower.
senyor Baltasar Garzón Real, President de la Fundació
Internacional Baltasar Garzón.
senyor Peter Matjašič, Sènior Program Officer de l'Open Society
Initative for Europe.
senyora Laia Mauri Folgado, sòcia de l'Observatori Ciutadà
contra la Corrupció.
senyor Antonio Penadés Chusp, President d'Acció Cívica contra
la Corrupció.
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senyora Azahara Peralta Bravo, membre de Plataforma per
l'Honestedat.
senyor José Ribera Facundo, coordinador de relacions amb
altres associacions de la Plataforma Ciutadana Castelló per la
Justícia i Contra la Corrupció.

Així mateix, han assistit a la reunió els quatre vocals electius del
Consell de Participació, a saber:
senyor Hervé Falciani, President de l'associació Tactical
Whistleblower.
senyora Vanesa Felip Torrent, Presidenta del Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de
València.
senyor Fernando Jiménez Sánchez, professor titular de Ciència
Política i de l'Administració de la Universitat de Múrcia.
senyora Consuelo Vidal Hernandis, Presidenta de l'associació
Observatori Ciutadà contra la Corrupció.

També ha estat present el senyor Francisco Gaspar Latorre,
coordinador territorial del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda,
en qualitat d'entitat convidada.

ASSUMPTES TRACTATS
En aquesta primera sessió del Consell de Participació, en la qual s'ha
procedit a constituir formalment eixe òrgan, s'ha triat a continuació,
per part de les organitzacions cíviques, la persona que ocuparà la
Vicepresidència, s'ha donat compte al Consell de l'activitat de
l'Agència, per part del seu director, s'han tractat diversos punts sobre
els quals alguns membres del Consell han mostrat el seu interés i
inquietuds, i s'ha proposat conformar alguns grups de treball dins del
si del Consell per a tractar temes específics.

La Vicepresidència del Consell de Participació va recaure en Dª. Ana
María Fuertes Eugenio, en representació de la Fundació per la Justícia.
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Tots els assistents a la reunió han celebrat la constitució d'aquest
òrgan consultiu i de participació, pioner dins del panorama espanyol, i
han manifestat el seu compromís i voluntat de col·laborar en la lluita
contra la corrupció i erradicació del frau en les nostres institucions i
administracions públiques, així com la seua especial preocupació per
la necessitat de fer tasques de prevenció i educació en aquesta
matèria, concentrant esforços que permeten un vertader efecte
multiplicador.

Referent a això, s'ha acordat la creació de dos grups de treball que
permeten concertar estratègies comunes dins de l'àmbit de la
protecció de les persones denunciants, i també en prevenció i ètica
pública.

Les conclusions dels citats grups de treball seran traslladades, a més
del propi Consell en ple, a la Xarxa Europea d'Agències de Lluita
contra el Frau i la Corrupció EPAC (The European Partners against
Corruption, Socis Europeus contra la corrupció), de la qual forma part
l'Agència Valenciana Antifrau.

La composició del ple del Consell de Participació, que es reunirà
almenys dues vegades a l'any, serà publicada en els pròxims dies en el
Butlletí Oficial de les Corts i en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

NORMATIVES I DOCUMENTS RELACIONATS

• Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència de
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció en la Comunitat
Valenciana de 27 de juny de 2019.
• Memòria d’activitat de l’Agència de l’any 2018.
Per a més informació podeu dirigir-vos a gabinete@antifraucv.es o al
telèfon 962 787 450
València, 7 d’octubre de 2019
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