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ACTE EN CONMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES NACIONS UNIDES

València, 10 de desembre de 2018
Fundació ADEIT, saló d’actos

L'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat
Valenciana,  òrgan  independent  adscrit  a  Les  Corts,  es  va  crear  per  a
previndre  i  eradicar  el  frau  i  la  corrupció  de  les  institucions  públiques
valencianes  i  per  a  l'impuls,  la  integritat  i  l'ètica  pública.  També  per  a
fomentar una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció
en el disseny, execució i  avaluació de polítiques públiques, així  com en la
gestió de recursos públics tal com s'estableix en la seua Llei de creació.

El pròxim dia 10 de desembre, amb motiu de la celebració del Dia Mundial
contra la Corrupció de les Nacions Unides, l'Agència Valenciana Antifrau se
suma al conjunt d'entitats de tota mena que celebren aquest dia sota el lema
«Units contra la Corrupció per al desenvolupament de la Pau i la Seguretat».

Amb aquest motiu, se celebrarà en el saló d'actes de la Fundació ADEIT un
acte  en  el  qual  pronunciaran  dues  conferències  el  Magistrat  Sr.  Luis
Manglano  i  l'Enginyera  Sra.  Gracia  Ballesteros  que  tractaran,  en  ocasió
d'aquest dia mundial, sobre com la corrupció ens afecta a tots, prenent en
consideració que per a la seua prevenció i lluita cal aplicar un enfocament
integral. Aquest esdeveniment també es transmetrà en streaming a través
del canal de Youtube de l'Agència Valenciana Antifrau i podrà ser vist a través
de la seua pàgina web.

La Convenció de les  Nacions Unides contra la Corrupció,  en vigor des de
desembre de 2003, és el primer instrument internacional vinculant de lluita
contra la corrupció i constitueix un mecanisme únic per a fer front a aquest
problema mundial. Actualment, la Convenció té 177 Estats parts, la qual cosa
significa que la majoria dels Estats membres de les Nacions Unides s'han unit
a la lluita.

Tal com afirma la pròpia Nacions Unides: «La corrupció soscava la capacitat
dels  governs  de  servir  als  ciutadans  perquè  corroeix  l'Estat  de  Dret,  les
institucions públiques i la confiança en els líders. La corrupció actua com un
fre per al desenvolupament i nega a milions de persones de tot el món la
prosperitat,  els  drets,  els  serveis  i  l'ocupació  que  necessiten
desesperadament i mereixen».

València, 5 de desembre de 2018
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