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Col·laboren:

PRESENTACIÓ
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de
Projecció Territorial i Societat, en col·laboració amb
l’Agència Valenciana Antifrau, l’Ajuntament de Torrent
i la Facultat de Dret, sumen forces per a organitzar la
jornada conjunta UV-AVAF, titulada “Protecció dels
alertadors”.
En la Jornada es reflexionarà sobre el valor i les
conseqüències de la Directiva Europea 2019/1937
relativa a la protecció de les persones que informen
sobre infraccions del Dret de la Unió, també coneguda
com a Directiva Whistleblowers.
La Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau d’Espanya, en
la seua VIII trobada de treball el 29 de setembre de
2021 a Alacant, va aprovar una declaració institucional
en la qual s’urgeix a les institucions competents de
l’estat espanyol a fer la transposició de la directiva a
l’ordenament jurídic propi.
En aquesta declaració es recomana als governs,
administracions i ciutadania, en general, a fomentar la
cultura de la denúncia de les pràctiques fraudulentes i
corruptes; promocionar els canals d’alerta; reconéixer
l’exemplaritat de les persones que denuncien;
garantir-ne la confidencialitat; protegir-les; facilitar
a les persones denunciants i alertadors mesures de
suport; així com desplegar accions de difusió, formació
i sensibilització de la cultura de la integritat pública.
La discussió acadèmica i social sobre aquestes
qüestions és essencial per a millorar les formes de
prevenció i lluita contra practiques de corrupció i frau
en la gestió dels assumptes públics i són, així mateix,
debats bàsics per a enfortir la formació cívica i l’ètica
pública col·lectives.

Inscripcions a:
https://ir.uv.es/uHbnI5u

PROGRAMA
9:00-9:30 h. Inauguració de la jornada
- Jesús Ros Piles
Alcalde de Torrent

- Jorge Hermosilla Pla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat, UV

- Joan Llinares i Gómez

Director de la Agència Valenciana Antifrau (AVAF)

9:30-10:40 h. CONFERÈNCIA PRINCIPAL:
Obligacions de la Directiva 2019/1937 per a les
administracions públiques amb especial atenció a
les comunitats autònomes i les entitats locals
Presentació: Rosario Serra Cristóbal
Catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de València

Ponent: Fernando Jiménez Sánchez

C atedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la
Universitat de Múrcia i membre del Consell de Participació de
l’Agència Valenciana

10:40-11:00 h. PAUSA
11:00-12:15 h. PRIMERA TAULA REDONA:
La protecció de les persones alertadores i la bústia
de denúncies en la Directiva 2019/1937 relativa a la
protecció de les persones que denuncien infraccions
del Dret de la Unió
Modera: Joan Llinares i Gómez
Director de la Agència Valenciana Antifrau (AVAF)

Ponents:
- Lorenzo Cotino Hueso

Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València

- Gustavo Segura Huerta

Director d’Anàlisi i Investigació de l’AVAF

12:15-13:30 h. SEGONA TAULA REDONA:
La importància de les agències anticorrupció en el
marc que estableix la directiva 2019/1937
Modera: Anselm Bodoque Arribas
Cap del Servei de Formació de l’AVAF

Ponents:
- Fabiola Meco Tebar

Professora de Dret Civil de la Universitat de València

- Teresa Clemente García

Més informació a:
https://projeccio.uv.es

Directora d’Assumptes Jurídics de l’AVAF

13:30-13:35 h Tancament de la jornada
Imágenes: www.freepik.es por archiwiz y freshidea

