ACORD DE CREACIÓ DE L'OBSERVATORI CIUTADÀ CONTRA LA CORRUPCIÓ

La corrupció imperant durant la llarga etapa de governs del PP, tant en la Generalitat valenciana
com en ajuntaments i d'altres institucions d'àmbit local, ha causat ja un enorme dany a la
democràcia i l'autogovern.
Durant tots aquests anys, i a mesura que s'han conegut a través de diferents mitjans de comunicació
els múltiples casos de corrupció que s'han donat en empreses públiques, ajuntaments i conselleries,
ha anat creixent la percepció ciutadana sobre la importància i l'abast d'un problema en el que es
troben involucrats alts càrrecs públics del Partit Popular junt amb funcionaris del màxim nivell de
l'administració pública valenciana, tots ells responsables de la gestió dels recursos públics que,
lluny d'aplicar-se a una gestió eficient, democràtica i transparent d'aquests recursos, haurien estat
creadors i partíceps de trames corruptes organitzades per aconseguir recursos públics i apropiar-se'ls
en benefici propi i en el de certes entitats i empreses.
No obstant això, alhora que ha crescut la indignació, hem assolit més claredat i una major
consciència del paper que com a ciutadans i ciutadanes ens correspon en la lluita contra la
corrupció.
Com a entitats democràtiques i ciutadanes que som, ens sentim directament afectades pel prestigi i
el futur dels valors i les institucions democràtiques, el que comporta -al nostre parer- assumir també
la responsabilitat d'aportar la nostra directa i activa participació en la lluita contra la corrupció, i
contribuir d'aquesta manera a aconseguir una democràcia de qualitat.
Així, ens sumem a totes aquelles persones i organitzacions que no estan disposades a permetre que
es mantinguen pràctiques corruptes en cap àmbit de la nostra vida púbica, al País Valencià, a l'Estat
espanyol i en el marc de la Unió Europea.
Amb aquest propòsit, les organitzacions socials sotasignants hem dut a terme un procés de treball
conjunt en el curs del qual hem reflexionat sobre la naturalesa de la corrupció, la seua dimensió i
abast; hem analitzat els instruments i vies més adients per a que la societat civil organitzada puga
lluitar contra ella i exercir el paper preeminent que li correspon en una democràcia de qualitat i, en
conseqüència:
PRIMER. Hem decidit promoure la creació d'una nova entitat, amb personalitat jurídica pròpia,
sense ànim de lucre, de caràcter associatiu, anomenada OBSERVATORI CIUTADÀ CONTRA LA
CORRUPCIÓ.
L'OBSERVATORI:
-contribuirà amb la seua acció a promoure els valors democràtics europeus de transparència i dret
ciutadà d'accés a la informació, com a instruments per a l'enfortiment de la legitimitat de les
institucions democràtiques;
-impulsarà la participació ciutadana en la lluita contra la corrupció i especialment la de la societat
civil organitzada;
-estarà adreçat especialment a la ciutadania i a les seues organitzacions per a facilitar serveis
necessaris i de qualitat i animar i promoure l'acció participativa democràtica, ciutadana, de control i
denúncia alternativa.

Inicialment, les àrees d'actuació seran:
-Estudis
-Informació i comunicació
-Pedagogia i conscienciació ciutadana
-Assessorament i suport legal
-Incidència política: el·laboració de propostes de polítiques públiques i mecanismes de
transparència en la gestio dels recursos públics
Els socis fundadors de l'associació OBSERVATORI CIUTADÀ CONTRA LA CORRUPCIÓ són
ATELIER ONGD, Associació per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament
Associació PERIFÈRIES
ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ (ACPV)
ACICOM
CA REVOLTA
ESCOLA VALENCIANA – FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA
SOCIETAT CORAL EL MICALET

