
 

NOTA DE PREMSA SOBRE LA PUBLICACIÓ DEL REGLAMENT
DE  FUNCIONAMENT  I  RÈGIM  INTERIOR  DE  L'AGÈNCIA  DE
PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

En el DOGV de hui 2 de juliol de 2019, per Resolució del Director
de l'Agència s'ha publicat el seu Reglament de funcionament i
règim interior.

Aquest Reglament també serà publicat en el *Butlletí Oficial de
les Corts, entrant en vigor l'endemà al de la publicació en aquest
últim.

L'elaboració  d'aquest  Reglament  és  el  fruit  de  dos  anys  de
treball  per part  de la Direcció Jurídica de l'Agència,  i  per a la
seua  elaboració  es  va  sotmetre  a  audiència  pública,  d'acord
amb el  que es disposa en l'article 133 de la Llei  39/2015, d'1
d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, que regula la participació ciutadana
en  el  procediment  d'elaboració  de  normes  de  rang  legal  o
reglamentari.

En  el  preàmbul  del  Reglament  es  detallen  les  consultes
realitzades tant a persones, institucions i organismes afectats.

Les  observacions i  propostes  decisives  han sigut tingudes en
compte en la seua elaboració.

Cal destacar la participació, mitjançant al·legacions i aportacions
de  la  Fiscalia,  l'Associació  Professional  de  la  Magistratura,
Intersindical Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies,  la  Conselleria  de  Transparència,  Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, així com de les organitzacions
cíviques dedicades a la lluita contra el frau i la corrupció, així
com de diversos ciutadans en l'elaboració del Reglament.
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Totes  les  aportacions  d'interés  han  propiciat  un  important
debat  jurídic  sobre  el  contingut  i  la  naturalesa  d'aquest
Reglament.

La Llei  11/2016,  de 28 de novembre,  de creació de l'Agència,
extraordinàriament innovadora en la matèria,  exigia que fora
completada per un Reglament que desenvolupe i establisca els
principis de l'esmentada llei fundacional.

Cal destacar en el Reglament el desenvolupament dels següents
aspectes que es consideren més excel·lents:

-  S'estableix  la  naturalesa  jurídica,  règim  jurídic  i  finalitat  de
l'Agència,  així com el seu àmbit d'actuació i  els seus principis
rectors.

-  Es  preveu  l'aprovació  d'un  codi  ètic  i  de conducta  i  comité
d'ètica

- S'estableix el caràcter reservat de les seues actuacions per a
evitar  perjudicis  a  les  persones  investigades  o  a  l'entitat
investigada  i  a  les  persones  denunciants,  informadores  i
alertadores.

- S'estableix la seua estructura organitzativa.

- Es crea un Consell de Participació com a òrgan assessor i de
consulta de l'Agència i via de participació de la societat civil i de
persones expertes dins de l'àmbit d'actuació de l'Agència per a
millorar el compliment de les seues funcions i finalitats. Té com
a fi impulsar la vinculació de l'Agència amb la societat civil i el
conjunt de la ciutadania.

- Es desenvolupen les seues actuacions de formació, prevenció i
documentació.  Aquestes  funcions  són  un  dels  pilars  de  les
funcions  de  l'Agència.  L'Entitat  de  concebre's  tant  com  un
element d'investigació com lluita contra el  frau i  la  corrupció,
com una eina de prevenció i formació.
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-  Queda  regulat  el  procediment  d'investigació  i  el  seu
procediment, amb totes les garanties necessàries.

- S'estableixen els mecanismes de protecció del denunciant, es
defineix  a  la  persona  denunciant  i  s'estableix  el  deure  de
reserva i protecció d'aquestes persones. Així mateix, es regulen
els  seus drets i  s'estableix  el  procediment per a  la  concessió
d'aquest estatut.

- S'estableix el procediment sancionador i els seus principis, així
com  el  procediment  per  a  la  seua  resolució  després  del
corresponent estudi de la denúncia.

- També es regula el règim del personal al servei de l'Agència
que,  en  tot  cas,  haurà  de  ser  funcionari  de  carrera.  Mereix
destacar-se  que  el  personal  de  l'Agència,  en  l'exercici  de  les
seues funcions inspectora, té la condició d'agents de l'autoritat i
gaudeix d'especial protecció en l'exercici de les seues funcions.

- El Reglament desenvolupa el règim econòmic i pressupostari
previst en la seua llei de creació i el seu règim patrimonial i de
contractació.

- El Reglament estableix un sistema de rendició de comptes i de
transparència  de  l'activitat  pública  de  l'Agència.  Una  de  les
seues  eines  fonamentals  és  el  Portal  de  Transparència  de la
seua pàgina web.

També  queda  regulat  el  dret  a  la  informació  pública  per  a
qualsevol  ciutadà o ciutadana,  tant  de forma individual  o  en
representació de qualsevol organització legalment constituïda.

- Regula la bústia de denúncies que és un canal telemàtic segur
per  a  la  seua  presentació,  així  com  d'informacions  o
comunicacions, fins i tot quan la informació rebuda és anònima.
També opera com a oficina virtual de l'empleat publique per a
permetre-li  de  forma  confidencial  comunicar  irregularitats
administratives de la qual puga tindre coneixement en l'exercici
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de les seues funcions.

-  Totes les dades tractades per l'Agència estan sotmesos a la
normativa vigent de protecció de dades.

-  Es  crea  un  Consell  de  Direcció,  com  a  òrgan  col·legiat
d'assistència a la Direcció de l'Agència, presidit pel seu director
o  directora,  en  el  qual  és  possible  crear  grups  de treball  de
caràcter consultiu i d'assessorament.

Com a conclusió es pot afirmar que amb l'aprovació d'aquest
Reglament  es  completa  reeixidament  un  procés  que  era
absolutament  necessari  perquè  l'Agència  Valenciana  Antifrau
disposara  de  les  eines  normatives  que  permeten  a  aquesta
Entitat  el  desenvolupament  de  les  seues  funcions.

València, 2 de juliol de 2019

Descàrrega de la Resolució 
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